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Abstract 
Websites zijn een communicatiemiddel dat niet meer weg te denken is uit de huidige samenleving. 

Voor scholen is het anno 2013 een evidentie om een schoolwebsite te hebben. Er is er echter weinig 

geweten over de inhoud, effectiviteit en doelen van schoolwebsites. In dit onderzoek werd een 

inhoudsanalyse uitgevoerd op een representatieve steekproef van 58 Vlaamse lagere 

schoolwebsites. De kwaliteit van schoolwebsites werd in kaart gebracht aan de hand van een 

codeerschema opgesteld rond drie categorieën: ‘inhoud’, ‘gebruiksvriendelijkheid’ en 

‘doelgroepgerichtheid’. Via kwantificering van het codeerschema werd vastgesteld dat de 

gemiddelde schoolwebsite in Vlaanderen een kwaliteitsscore van ongeveer 60% behaalt. Er is wel 

een grote diversiteit tussen de schoolwebsites. Inhoudelijke items opnemen die alleen in het 

schoolreglement voorkomen, heeft een grote impact op de kwaliteitsscore. Analyse toont dat de 

doorsnee lagere  schoolwebsite in Vlaanderen zes inhoudelijk items bevat: algemene 

contactgegevens, schoolkalender, schoolteam, het schoolreglement, foto’s van het schoolgebeuren 

en informatie over de ouderraad. In tegenstelling tot wat verwacht werd is er geen verband  tussen 

de kwaliteit van een schoolwebsite en de mate waarin ICT-visie en ICT-beleid wordt gevoerd op 

school en de mate van innovatief ICT-gebruik. Ten slotte bleek dat lagere schoolwebsites weinig als 

communicatiemiddel worden ingezet. Het is vooral eenrichtingsverkeer van de school naar de 

ouders. Men kan concluderen dat voor Vlaamse lagere schoolwebsites er ruimte tot verbetering is, 

bijvoorbeeld wat betreft het vermelden van het pedagogisch project.  
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Woord vooraf  
Doorheen de opleiding waren er vakken die mij geïnspireerd hebben. Voornamelijk de 

opleidingsonderdelen onderwijskundig ontwerpen, comparatieve  en internationale pedagogiek en 

onderwijseffectiviteit. Vooral de bevinding dat onderwijseffectiviteit veel meer omvat dan enkel de 

leerkracht-leerling interacties of zelfs enkel de schoolfactoren vond ik intrigerend. Hierdoor was mijn 

interesse gewekt om dieper in te gaan op één van die vele ‘randfactoren’, namelijk 

‘ouderbetrokkenheid’. De vakgroep onderwijskunde heeft me de mogelijkheid geboden om 

ouderbetrokkenheid vanuit een vernieuwende invalshoek te benaderen, namelijk door na te gaan 

hoe schoolwebsites ouderbetrokkenheid kunnen bevorderen. Omdat dit een eerder recent 

fenomeen is, werd de focus grotendeels verlegd naar het onderzoeken van de huidige kwaliteit van 

lagere schoolwebsites in Vlaanderen.  

Er is afgeweken van de lay-out regels volgens APA om de leesbaarheid van deze uitgebreide 

masterproef te verhogen. Uiteraard is er consequent dezelfde lay-out gebruikt en zijn de referenties 

wel volgens de APA-normen. 

Deze masterproef omvat veel pagina’s door het grote aantal tabellen en de aanwezigheid van 

illustraties bij het hoofdstuk resultaten, dit om de informatie te verduidelijken.  

Ten slotte wens ik ook een aantal personen te bedanken. Eerst en vooral mijn promotor om mij 

steeds snel van constructieve feedback te voorzien. Vervolgens wil ik graag de experts bedanken 

voor hun feedback op mijn codeerschema.  Dank ook aan iedereen die mijn masterproef 

(meermaals) heeft nagelezen: Rilke, Timothy, Liesbet, Laura, papa en mama. Ten slotte wens ik 

Benjamin, familie en andere vrienden te bedanken omdat ze altijd klaar stonden om een beetje 

extra moed in te spreken. Dankjewel!   
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1 Inleiding 
Internet is een communicatiemiddel dat niet meer weg te denken is in de huidige samenleving. Zo 

blijkt uit cijfers van een ICT-enquête uitgevoerd in 2011 door de Algemene Directie Statistiek en 

Economische Informatie dat 77% van de Belgische huishoudens een internetaansluiting hebben. Uit 

hetzelfde rapport blijkt dat het internet in de eerste plaats gebruikt wordt om te communiceren 

(95%) en in de tweede plaats om informatie op te zoeken (88%) (Duriau, 2012). Een kwalitatieve 

website is aan te raden (Carlosa & Rodriguesa, 2012), indien men als school een professioneel imago 

wenst uit te stralen(Oplatka & Hemsley-Brown, 2004). Daarom is het niet verwonderlijk dat scholen 

de weg naar het internet gevonden hebben om visibiliteit en bereikbaarheid te creëren met de 

oprichting van schoolwebsites. De Vlaamse overheid merkte deze ICT-trend op. In 2007 kwam een 

boekje uit naar aanleiding van de invoering van nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor ICT met 

tips voor veilig ICT-gebruik op school. In dat boekje is een paragraaf toegespitst op het thema 

‘schoolwebsites’. Deze bevat richtlijnen zoals het naleven van het auteursrecht en  het respecteren 

van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Onderwijs Vlaanderen, 2007).   

Vandaag zijn schoolwebsites in Europa op alle onderwijsniveaus een bron van informatie (EACEA, 

2011). Toch is er nog weinig onderzoek uitgevoerd dat zich specifiek richt op de inhoud, effectiviteit 

of doelen van schoolwebsites (Hartshorne, Friedman, Algozinne, & Kaur, 2008; Miller, Adsit, & 

Miller, 2005). Het onderwerp schoolwebsites komt wel aan bod als onderdeel van grotere 

onderzoeken, bijvoorbeeld ICT-monitoringsprojecten. Zo bleek uit het ICT-monitoring onderzoek in 

Nederland, uitgevoerd door Kennisnet, dat ouders de voorkeur geven aan communicatie via e-mail 

of via de schoolwebsite en dat zij graag de schoolresultaten van hun kind online willen bekijken 

(Kennisnet, 2007). Uit een monitoringsonderzoek uitgevoerd door BECTA in de UK met behulp van 

vragenlijsten bij directeurs, leerkrachten, ICT-coördinatoren en leerlingen, blijkt dat leerkrachten uit 

het lager onderwijs 55% van de communicatie met de ouders laten verlopen via de schoolwebsite 

(BECTA, 2010). Een schoolwebsite als communicatiemiddel wordt in de huidige samenleving steeds 

relevanter. Niet alleen omwille van een toenemende technologisering, maar ook om aan bepaalde 

fenomenen tegemoet te komen. Voor gescheiden ouders kan het bijvoorbeeld interessant zijn dat er 

een gemeenschappelijke plek is waar informatie over het schoolgebeuren wordt verzameld. 

Het is dus relevant om gericht onderzoek te voeren naar de inhoud en de kwaliteit van de 

schoolwebsites. Daarbij is het interessant om te onderzoeken of schoolwebsites een plaats krijgen 

binnen de ICT- visie en het ICT-beleid van de school en of de mate waarin men innovatief omgaat 

met ICT een invloed heeft op de kwaliteit van de schoolwebsite. Een ander aspect is onderzoek naar 

het bevorderen van de communicatie met de ouders via de schoolwebsite.  
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Een gelijkaardige thesis, wat betreft het bestuderen van de kwaliteit van schoolwebsites werd in 

2008 geschreven door Acquaro en DeMarco voor de New York Institute of Technology. De kwaliteit 

van schoolwebsites werd door deze onderzoekers opgedeeld in inhoud, structuur en 

toegankelijkheid. Het doel van dat onderzoek was het bestuderen van schoolwebsites en het 

onderscheiden van kwaliteitsverschillen tussen de diverse schoolwebsites aan de hand van de socio-

economische status (SES). Men berekende de SES aan de hand van het gemiddeld gezinsinkomen 

van gezinnen in een school en vervolgens rangschikte men de scholen in vier categorieën, namelijk 

lage klasse, lage middenklasse, hoge middenklasse en hoge klasse. De conclusie van het onderzoek is 

onder andere dat schoolwebsites een belangrijke rol kunnen spelen om de effectiviteit van 

ouderbetrokkenheid te verhogen, maar dat bij huidige schoolwebsites, ongeacht de SES,  meestal 

essentiële items ontbreken, bijvoorbeeld: schoolvisie, voorschriften omtrent veilig ICT-gebruik, etc. 

Een item dat wel in bijna alle websites aanwezig is, zijn de adresgegevens van de school. (Acquarno 

& DeMarco, 2008) Ook uit andere onderzoeken waarbij men gemeenschappelijke items in 

schoolwebsites onderzocht, bleek dat de inhoudelijke component niet sterk aan bod komt 

(Hartshorne et al., 2008; Miller et al., 2005).  

In het Vlaamse onderwijslandschap is er een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek naar 

schoolwebsites. In dit onderzoek worden schoolwebsites in Vlaanderen in kaart gebracht. In het 

kader van deze studie werd ervoor gekozen om niet alle onderwijsniveaus te bestuderen, omdat 

verwacht wordt dat er verschillen zijn tussen de websites van de verschillende onderwijsniveaus. 

Een secundaire schoolwebsite zal bijvoorbeeld meer informatie geven omtrent curriculum dan een 

lagere schoolwebsite.  De focus wordt op lagere schoolwebsites gelegd. Bijkomende voordelen van 

deze keuze zijn dat er reeds in recent onderzoek een representatieve steekproef van lagere scholen 

in Vlaanderen werd samengesteld en dat het voorliggend onderzoek verder kan bouwen op 

resultaten uit dat onderzoek.   

De volgende onderzoeksvragen volgen uit de probleemstelling: 

1. Hoe kwalitatief zijn Vlaamse lagere schoolwebsites?  

a. Welke inhoudelijke items zijn aanwezig op de schoolwebsite?  

b. Hoe gebruiksvriendelijk zijn de lagere schoolwebsites? 

c. Wordt er gebruik gemaakt van doelgroepen (informatie specifiek gericht aan 

ouders, leerlingen, leerkrachten, oud-leerlingen, etc.) ? 

2. Is er een verband tussen de kwaliteit van een lagere schoolwebsite en  

a. de mate waarin ICT-visie en ICT-beleid gevoerd wordt binnen de school? 

b. de mate van innovatief gebruik van ICT in de klassen op school?  
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3. Op welke manieren wordt een schoolwebsite ingezet als communicatiemiddel tussen  de 

ouders van leerlingen die al school lopen op de school en de school zelf?  
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2 Theoretisch kader 
Het theoretisch kader is opgebouwd uit drie delen. In een eerste deel zullen onderzoeken met 

betrekking tot de schoolwebsite besproken worden. Hierbij zal aandacht worden besteed aan 

beschikbare codeerinstrumenten om de kwaliteit van een schoolwebsite na te gaan. In een tweede 

deel wordt gesproken over de mogelijke link tussen de kwaliteit van een schoolwebsite en de ICT-

visie en ICT-beleidsvoering binnen de school en de mate van innovatief ICT-gebruik in de klas. Het 

laatste deel zal dieper ingaan op de schoolwebsite als communicatiemiddel.  

2.1 Schoolwebsites onder de loep 
2.1.1 Evolutie van de schoolwebsite 
Schoolwebsites zijn in 2013 geen nieuw fenomeen meer. In het midden van de jaren negentig 

werden ze al gangbaar (Acquaro & DeMarco, 2008). Zo stelde men in 2001 vast dat 75% van de 

publieke scholen in de Verenigde Staten over een schoolwebsite beschikten en een jaar later was dit 

gestegen tot 86% (Kleiner & Lewis, 2003). In 2005 stelde men vast dat40% van de Israëlische scholen 

over een schoolwebsite beschikt (Tubin & Klein, 2007). Gelijkaardige gegevens over Vlaanderen 

werden niet teruggevonden. Aangezien wij behoren tot de Westerse landen is het aannemelijk om 

aan te sluiten bij de cijfers van de Verenigde Staten en is de verwachting dat nu nagenoeg elke 

school in Vlaanderen over een schoolwebsite beschikt. 

In de literatuur werden trends opgemerkt in de schoolwebsites van het lager onderwijs. Zo stelden 

Barron, Hohlfeld en Ivers (2005) vast dat de manier waarop scholen aanwezig zijn op het internet is 

veranderd tussen de perioden 1996, 1998 en 2003. Terwijl men vroeger als doel had om gewoon op 

het internet aanwezig te zijn (Shaw, 2002) en men een beperkt aantal inhoudelijke items aanbood, 

stelde men vast dat het doel van de schoolwebsite nu duidelijker wordt gedefinieerd en men meer 

aandacht besteed aan het gebruik van de website als vorm van communicatiemiddel over o.a. beleid 

en gebeurtenissen op school (Barron et al., 2005).  

“While at one time, simply having a site up on the Web meant that your school was 

techsavvy, that you were a visionary, schools that now want to make this statement with a 

Web site must do something to stand out” (Shaw, 2002, p.48).  

De volgende inhoudelijke items waren onder andere aanwezig op schoolwebsites in 2003: 

informatie over de school (99%), educatieve links (58%), werkjes van leerlingen (44%) en 

klaspagina’s (21%). Sinds 1996 werd voor al deze items, behalve educatieve links, een stijging 

waargenomen in aanwezigheid op schoolwebsites (Barron et al., 2005). Met betrekking tot 

mediagebruik werd vastgesteld dat er meer foto’s aanwezig waren en dat het aanbieden van een 
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gastenboek significant daalde (Barron et al., 2005). Ten slotte werd een schoolwebsite vaker 

geprofileerd als PR-middel (Barron et al., 2005; Levine, 2002). Barron et al. (2005) concludeerden dat 

schoolwebsites allerhande informatie kunnen bevatten en dat het belangrijk is dat scholen goed 

weten wat ze met hun schoolwebsite wensen te bereiken en welk publiek men hierbij voor ogen 

heeft.  

Wat kunnen scholen precies bereiken met schoolwebsites? In het volgende deel zal dieper ingegaan 

worden op de mogelijke doelen die men via de schoolwebsite kan nastreven.  

2.1.2 Waarom een schoolwebsite?  
Om de functies en doelen van een schoolwebsite te beschrijven, wordt vaak naar McKenzie (1997) 

verwezen in de literatuur (e.g. Acquaro & DeMarco, 2008; Hartshorne et al., 2008; Tubin & Klein, 

2007; Miller et al., 2005).  

Schoolwebsites hebben volgens McKenzie (1997) twee functies. Enerzijds is het een medium om 

informatie over te brengen en anderzijds is een schoolwebsite geschikt als een communicatiemiddel 

dat de verschillende actoren binnen het onderwijslandschap met elkaar kan verbinden (McKenzie, 

1997). Er kan communicatie plaatsvinden tussen bijvoorbeeld ouders, klassen, scholen en de lokale 

gemeenschap. Bij het onderdeel oudercommunicatie (zie 2.3) in deze literatuurstudie wordt dieper 

ingegaan op de schoolwebsite als communicatiemiddel tussen de school en ouders. 

Vervolgens onderscheidt McKenzie (1997) ook vier doelen van een website. Ten eerste dient op de 

schoolwebsite een voorstelling van de school aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld: het pedagogisch 

project, het benadrukken van de troeven van de school, een foto van de school en informatie over 

het schoolpersoneel. Ten tweede kan een schoolwebsite links bieden naar andere interessante 

bronnen. Voor leerlingen kunnen dit links zijn in verband met zoekmachines, huiswerkhulp, veilig 

internetgebruik, etc. Voor ouders kunnen bijvoorbeeld links geboden worden over veilig 

internetgebruik bij kinderen en het vrijetijdsaanbod in de omgeving van de school. Voor 

leerkrachten kunnen er bijvoorbeeld links aangeboden worden naar sites met didactische tips. Het 

artikel dateert van 1997, vermoedelijk bestaan er in het huidige internetlandschap andere manieren 

waarop didactische informatie voor leerkrachten wordt verspreid. Ten derde kan een schoolwebsite 

werkjes van leerlingen publiceren zoals door leerlingen geschreven teksten en gemaakte filmpjes. 

Dat zou een motiverende impact hebben op de leerlingen (Dixon & Black, 1996 in Hartshorne et al., 

2008). Tot slot kan een schoolwebsite ook dienen als een verzamelplaats voor interessante 

gegevens. (McKenzie, 1997) 
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Deze functies en doelen zijn quasi allesomvattend. Zo kan een schoolwebsite, als manier om aan 

marketing te doen ook geplaatst worden binnen dit denkkader (Barron et al., 2005; Levine, 2002). 

Dit kan o.a. bij de functie een schoolwebsite als communicatiemiddel, maar evenzeer bij het doel ‘de 

voorstelling van de school’. Wat echter afwezig is in dit denkkader is de schoolwebsite als onderdeel 

van het schoolgebeuren (Rotem & Oster-Levinz, 2007). Een schoolwebsite moet op natuurlijke wijze 

samenvloeien met het schoolgebeuren, bijvoorbeeld door gebruik van online leeromgevingen 

(Cumming, Bonk, & Jacobs, 2002). Een schoolwebsite mag dus niet geïsoleerd voorkomen van de 

schoolcontext, maar moet een onderdeel zijn van een bredere context, bijvoorbeeld binnen het ICT-

beleid. Concreet stelt men voor om op de schoolwebsite een onderscheid te maken tussen een 

openbaar deel, dat voor iedereen toegankelijk is, en een afgeschermd deel voor bepaalde actoren, 

zoals leerkrachten, leerlingen of ouders (Rotem & Oster-Levinz, 2007).  

Welke doelen scholen ook met hun schoolwebsites nastreven, de schoolwebsite zal steeds een 

bepaalde inhoud aanbieden en faciliteiten ondersteunen. In het volgende deel wordt ingegaan op de 

uitwerking van schoolwebsites. 

2.1.3 Een kwalitatieve schoolwebsite? 
Bij het onderzoeken van de uitwerking van een schoolwebsite wordt meestal gebruik gemaakt van 

evaluatieve checklists (e.g.  Acquaro & DeMarco, 2008; Barron et al., 2005; Hartshorne et al., 2008; 

Miller et al., 2005; Tubin & Klein, 2007). 

De manier waarop men deze checklists vormgeeft, is heel divers zowel wat betreft de indeling als 

het gebruik van terminologie. Acquarno en DeMarco (2008) wijzen op het bestaan van drie 

categorieën: ‘inhoud’, ‘structuur’ en ‘toegankelijkheid’. Hartshorne et al. (2008) maakten gebruik 

van vier categorieën: ‘design’, ‘structuur’, ‘inhoud’ en ‘algemene items’. Miller et al. (2005) 

gebruikten één categorie: ‘inhoud’. Barron et al. (2005) maakten een onderscheid tussen drie 

categorieën: ‘inhoud’, ‘technische elementen’ (zoals foto’s en filmpjes) en de ‘manier waarop men 

de website onderhoudt’. Tubin en Klein (2007) deelden de checklist in drie categorieën op: ‘inhoud’, 

‘structuur’ en ‘responsiviteit’. Responsiviteit in de zin dat het belangrijk is dat een schoolwebsite 

tegemoetkomt aan de noden van diegenen die hem gebruiken.  

De checklist van Acquarno en DeMarco (2008) en van Tubin en Klein (2008) bevatten de meeste 

overeenkomsten. Samen met de checklist van Hartshorne et al. (2008) zijn deze het meest 

omvattend in het beoordelen van de kwaliteit van de schoolwebsites. Verschillende items staan bij 

de ene checklist echter bij één categorie en behoren in een andere checklist tot een andere 
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categorie. Zo kan een zoekfunctie en een forum onder de categorie ‘inhoud’ geplaatst worden 

(Tubin & Klein, 2007), maar ook bij ‘structuur’ (Acquaro & DeMarco, 2008).  

Gezien er in de literatuur geen eenduidige manier aanwezig is om de kwaliteit van een 

schoolwebsite te categoriseren, zullen eerst de kwaliteitscategorieën afgebakend worden. Dit maakt 

het later mogelijk om de items die behoren tot die in de literatuur bestaande diverse categorieën 

gestructureerd te bespreken.  

Als basis wordt de checklist van Acquarno en DeMarco (2008) gehanteerd omdat die omvattend is, 

maar ook omdat die de sterkste empirische basis heeft. In totaal werden drie categorieën 

onderscheiden: ‘inhoud’, ‘structuur’ en ‘toegankelijkheid’. De laatste twee categorieën, ‘structuur’ 

en ‘toegankelijkheid’, worden hiernavolgend op een andere wijze ingedeeld en krijgen ook een 

andere naam. De term ‘structuur’ zal vervangen worden door ‘gebruiksvriendelijkheid’ en 

‘toegankelijkheid’ zal vervangen worden door ‘doelgroepen’. De oorspronkelijke termen zijn immers 

in het Engels en de letterlijke vertaling is minder betekenisvol. Daarnaast kunnen die termen zorgen 

voor een duidelijkere opsplitsing van de diverse items. Zo is het eenduidiger om alle eerder 

(vorm)technische aspecten van een schoolwebsite, zoals design, structuur en gebruiksvriendelijkheid 

in één categorie te plaatsen. Het concept ‘doelgroepen’ is dan gemakkelijker af te scheiden van alles 

met betrekking tot technische en inhoudelijke aspecten. Hier volgt de categorisering voor kwaliteit 

van een schoolwebsite voor deze masterproef: 

1. Inhoud: dit omvat de informatie die via de schoolwebsite beschikbaar wordt gesteld.  

2. Gebruiksvriendelijkheid: dit omvat items met betrekking tot aantrekkelijkheid van de 

website, structurele items (zoals, pagina’s laden snel, overzichtelijke startpagina en duidelijk 

webadres) en interessante (interactieve) toepassingen.  

3. Doelgroepen:  dit omvat items die te maken hebben met het bereiken van de verschillende 

doelgroepen, bijvoorbeeld ouders , leerlingen en anderstaligen.  

De inhoudelijke categorie zal hier het meeste aandacht  krijgen. Uit vorig onderzoek blijkt immers 

dat scholen een grote diversiteit aan informatie aan ouders moeten beschikbaar stellen (Hartshorne 

et al., 2008). Ook Miller et al. (2005) wezen op het belang van de inhoudelijke dimensie van een 

schoolwebsite. Daarnaast stelden zij vast dat er tot op heden weinig empirisch onderzoek is over 

wat er aanwezig is op schoolwebsites.  

Binnen elke categorie behoren meerdere items. Een item is dus een ‘scoringsrubriek’ binnen de 

categorie. Aan de hand van checklists of een stappenplan uit vijf artikels zullen de verschillende 

items horende bij de bovenstaande indeling besproken worden.  
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2.1.3.1 Inhoud 
Eerst worden de inhoudelijke items van de schoolwebsites besproken aan de hand van drie 

wetenschappelijke artikels  (Hartshorne et al., 2008; Miller et al., 2005; Tubin & Klein, 2007) en twee 

populaire artikels (Rietveld, 2007; Clerk to governors, 2011). Populair in die zin dat het geen artikels 

zijn die geschreven werden voor academische doeleinden. Alle inhoudelijke items per artikel zijn 

opgenomen in overzichtstabel 1 (cf.infra). 

2.1.3.1.1 Miller, Adsit & Miller (2005) 
Het eerste doel van dit onderzoek was om de veelvoorkomende items in schoolwebsites vast te 

stellen. Op basis van literatuurstudie en veldonderzoek werden zeventien items in kaart gebracht als 

belangrijk voor een schoolwebsite (Miller et al., 2005). De verschillende items zijn opgenomen in 

overzichtstabel 1. Dit codeerschema werd ook gebruikt in andere onderzoeken (e.g. Acquaro & 

DeMarco, 2008; Storck, 2011). 

In het onderzoek van Miller et al. (2005) waren de vijf meest voorkomende inhoudelijk items: adres 

van de school (84%), informatie rond schoolpersoneel (73%), schoolkalender (63%), pedagogisch 

project (57%) en links (53%). De vijf minst voorkomende inhoudelijke items waren werkjes van 

leerlingen (13%), informatie uit de gemeenschap (13%), curriculum (11%), huiswerktips (10%) en tips 

veilig internetgebruik (4%). Andere inhoudelijke items: schoolnieuws (37%), schoolmenu (30%) en 

klaspagina (17%).  

Het tweede deel van dit onderzoek bestond uit het bevragen wat, ouders, leerlingen en leerkrachten 

als belangrijk beschouwden op een schoolwebsite. De voornaamste conclusie daarbij was dat de 

actoren een verschillende visie hebben op wat nuttige items zijn in een schoolwebsite. In de 

onderstaande tabel 2.1 staat een top drie van de meest belangrijk gepercipieerde items per actor.  

Tabel 2.1  
Top 3 van de meest belangrijk gepercipieerde items per actor (Miller et al., 2005) 

Ouders Leerlingen Leerkrachten 
1) Schoolkalender 
2) Informatie omtrent 

huiswerk 
3) Voorschriften over 

verwachtingen t.a.v. 
ouders 

1) Schoolkalender 
2) Links voor leerlingen 

 
3) Informatie omtrent 

huiswerk 

1) Schoolkalender 
2) Voorschriften over 

verwachtingen t.a.v. 
ouders 

3) Schoolvisie 

 

Het is opvallend dat de schoolkalender telkens als meest belangrijke item wordt gerangschikt. 

Daarnaast is het item voorschriften over verwachtingen ten aanzien van ouders ook prominent bij de 

leerkrachten en de ouders.  
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Het onderzoek van Acquarno en DeMarco (2008) baseerde zich op de checklist van Miller et al. 

(2005). De conclusie was dat de volgende items veel voorkomen: adresgegevens van de school 

(98%), schoolnieuws (90%), schoolmenu (78%) en pedagogisch project (67%). De volgende items 

werden minder vaak teruggevonden:  links (61%), schoolreglement en schoolbeleid (48%), tips veilig 

internetgebruik (34%) en werkjes van leerlingen (32%).  

Beide onderzoeken vonden plaats in districten in de Verenigde Staten, toch zijn de resultaten 

verschillend.  Het enige item dat in beide onderzoeken regelmatig aanwezig was, waren de 

adresgegevens van de school. En de items die in beide onderzoeken beperkt aanwezig waren, waren 

werkjes van leerlingen en tips rond veilig ICT-gebruik.  

In het onderzoek van Storck (2011) werd door middel van een enquête aan de ouders gevraagd in 

hoeverre zij de items van Miller et al. (2005) zelf hadden waargenomen op de website. De volgende 

vijf items werden het meest teruggevonden: schoolnieuws (95%), schoolkalender (95%), schoolmenu 

(93%), tips veilig internetgebruik (70%) en schoolreglement en schoolbeleid (66%). In navolging van 

de vaststelling van Miller et al. (2005) dat een schoolkalender gepercipieerd wordt als het meest 

gewenste item op de schoolwebsite, is het interessant om op te merken dat volgens het onderzoek 

van Storck (2011) dit meestal ook door ouders werd gevonden.  

2.1.3.1.2 Hartshorne, Friedman, Algozzine & Kaur (2008) 
De checklist van Hartshorne et al. (2008) is gebaseerd op literatuurstudie naar de doelen van 

schoolwebsites en de doelen van een lagere school. Twintig inhoudelijke items zijn door de 

onderzoekers opgenomen en onderverdeeld volgens deze drie categorieën: ‘algemene inhoudelijke 

criteria’, ‘inhoud gericht aan ouders’ en ‘inhoud gericht aan leerlingen’. In tabel 2.2 worden enkel de 

items opgenomen  die inhoudelijke items zijn volgens de gehanteerde definitie van inhoud in deze 

masterproef. Een item zoals inhoudstafel behoort dus niet tot de categorie inhoud. Ook omgekeerd 

‘foto van het schoolgebouw’ is volgens Hartshorne et al. (2008) onderdeel van een algemene 

categorie, maar sluit hier aan bij de inhoudelijke categorie. Alle inhoudelijke items zijn opgenomen 

in de overzichtstabel 1 (cf. infra). De overige niet-inhoudelijke items worden besproken bij 

‘gebruiksvriendelijkheid’ en ‘doelgroepen’. 
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Tabel 2.2 
Inhoudelijke items (Hartshorne, et al., 2008): algemeen, gericht aan ouders en gericht aan leerlingen 

Algemeen Gericht aan ouders Gericht aan leerlingen 
Naam van de webdesigner Schooladministratie Links 
Sectie: “Over deze site” Contactinfo leerkrachten Klaspagina’s 
Inhoudstafel Klaspagina’s  
Contactgegevens 
Links voor ouders en 
leerkrachten 
Schoolkalender 
Naschoolse activiteiten 
Werkjes van leerlingen 

Algemene adviserende en 
ondersteunende info 
Accountability 
Link naar ‘school district site’ 
Schoolinformatie (plan, adres) 

 

 

Wat de bovenstaande inhoudelijke items  betreft, vond men dat de helft aanwezig was op de vijftig 

onderzochte schoolwebsites in de Verenigde Staten. Daarnaast stelde men vast dat er een grote 

diversiteit was tussen schoolwebsites in de mate van aanwezige items. De twee items die het meest 

aanwezig waren op lagere schoolwebsites waren schoolinformatie (90%) en schoolkalender (72%). 

Slechts 46% had leerling-gerichte links en 26% een klaspagina. De minst voorkomende items waren 

werkjes van leerlingen (20%), naschoolse activiteiten (20%) en accountability (14%). (Hartshorne et 

al., 2008) 

Het is opmerkelijk dat in deze bevindingen net zoals bij 2.1.3.1.1, werkjes van leerlingen een lage 

score krijgen en de schoolkalender een hoge score (Acquaro & DeMarco, 2008; Miller et al., 2005).  

2.1.3.1.3 Tubin & Klein (2007) 
De checklist van Tubin en Klein (2007) is gebaseerd op het bestuderen van Israëlische 

schoolwebsites en bestaat uit negentien inhoudelijke subcategorieën. Behalve forum, interessante 

tools en online surveys zijn de items allemaal opgenomen in de overzichtstabel 1 (cf.infra). In de 

overzichtstabel zijn echter meer dan negentien items aangevinkt omdat de verschillende items door 

Tubin en Klein (2007) ruim beschreven werden en een deelaspect van een item soms als apart item 

in de overzichtstabel aanwezig is.  

Elk van de negentien categorieën werden door de onderzoekers beoordeeld op een schaal van één 

tot drie,waarbij één staat voor niet aanwezig en drie voor aanwezig op meer dan 66% van de 

pagina’s in de website. Schoolvisie (2,40) en informatie met betrekking tot sociale evenementen 

(2,03) waren de twee items die het meest aan bod kwamen in de steekproef van zestig 

schoolwebsites. Andere items die vaak aan bod komen zijn klaspagina’s (1,97), unieke pedagogische 

projecten (1,69) en informatie voor ouders, zoals bijdrages en ouderraad (1,68). E-mailadressen van 

zowel leerkrachten (1,10) als de directeur (1,23) bleken zelden voor te komen op de schoolwebsite. 

(Tubin & Klein, 2007) 
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2.1.3.1.4 Rietveld (2007) 
Kennisnet is een organisatie in Nederland, die zich ziet als “een publieke ICT-partner voor het 

onderwijs. Met expertise, voorzieningen en innovatie brengen wij het onderwijs in positie om 

maximale kracht uit ICT te halen. (Kennisnet, 2013, p. Startpagina)” Kennisnet biedt een stappenplan 

aan voor het ontwikkelen van een schoolwebsite. De opeenvolgende stappen zijn: voorbereiding, 

structuur, vormgeving, publiceren en beheer en onderhoud. Voornamelijk in de eerste stap komen 

de inhoudelijke items van de schoolwebsite aan bod, onderverdeeld in vijf categorieën(Rietveld, 

2007). Het is merkwaardig dat dit slechts een niet exhaustieve lijst van voorbeelden is. Tabel 2.3 

geeft een overzicht van de verschillende items per categorie. De items werden ook allemaal 

opgenomen in de overzichtstabel 1. 

Tabel 2.3 
Inhoudelijke items volgens Rietveld (2007): info school, leerling-activiteiten, projecten in klas, publicaties en diversen.  

Info School Leerling-
activiteiten 

Projecten in 
klas 

Publicaties Diversen 

Beschrijving 
school 
Ouderavonden 
Adres -en 
contactgegevens 

Projecten 
Uitstapjes 

Beschrijving 
per budget 
Links 
Werkjes van 
leerlingen 

Schoolkrant 
Leerlingresultaten 
(accountability) 
Boekenlijsten 
Citoresultaten 

Geschiedenis 
van de stad 
Informatie over 
de streek, 
provincie, etc. 

Klassenverdeling 
Vakanties 
(schoolkalender) 
Schoolvisie 
Methodes 
Foto’s school 
Schoolteam 

   Evenementen 
in de regio 

 

2.1.3.1.5 Clerk to Governors (2011) 
Op de blog ‘Clerk to Governors’ dat als doel heeft de schooldirecteur in zijn taak te ondersteunen, 

werd in 2011 een checklist gepost om schoolwebsites te beoordelen. Deze checklist heeft als 

onderverdeling: ‘essentiële items’,  ‘wenselijk geachte items’, ‘webdesignvereisten’ en ‘diverse items 

om even bij stil te staan’ (Clerk to governors, 2011). De items van gebruiksvriendelijkheid en 

doelgroepen worden later besproken. In tabel 2.4 worden alleen de inhoudelijke items uit de 

checklist opgenomen. 
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Tabel 2.4 
Inhoudelijke items (Clerk to governors, 2011): essentieel, wenselijk geacht en divers 

Essentieel Wenselijk geacht Divers 
Contactgegevens Schoolpersoneel Privacy (foto’s) 
Schoolvisie Naschoolse activiteiten Actueel schoolnieuws 
Plan school of routebeschrijving Huiswerktips 

Schoolmenu 
Huiswerktips voor ouders 
Links voor ouders 

Schooluren Info voor ouders (ouderraad)  
Schoolkalender Werkjes van leerlingen  
Klachtenbeleid Curriculum  
Accountability (laatste 
doorlichting rapport) 
Nieuwsbrieven 

Antipestbeleid 
Zorgbeleid 
Ander beleid 

 

Link leeromgeving Antipestbeleid  
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2.1.3.1.6 Overzichtstabel 
 

In overzichtstabel 1 op de volgende twee pagina’s wordt weergegeven of 38 verschillende items al dan niet aanwezig zijn in de checklists.  

Overzichtstabel 1 
Inhoudelijke items volgens vijf artikels 

 Miller, et al.,  
2005 

Hartshorne, et al., 
2008 

Tubin & Klein, 
2007 

Rietveld, 
2007 

Clerk to governors, 
2011 

Schoolvisie X  X X X 
Regels  & schoolbeleid X     
Curriculum X  X  X 
Vakoverschrijdend curriculum beschreven   X   
Leerkrachten (schoolpersoneel) X  X X X 
Foto’s van school en schoolteam  X  X  
Klassenindeling   X X  
Pagina’s per jaar X     
Pagina’s per klas X X X    
Ouderraad en andere info voor ouders (bijdrages, etc.) X  X X X 
Algemene adviserende en ondersteunende info 
Contactinformatie 

 
X 

X  
X 

X 
X 

 
X 

 
X 

Actueel schoolnieuws X    X 
Publicaties (schoolkrant, nieuwsbrieven, ..)    X X 
Huiswerkondersteuning (voor leerlingen of ouders) X    X 
Schoolmenu X    X 
Schooluren     X 
Schoolkalender X X  X X 
Schoolevenementen (ceremonies, toernooien, …)   X X  
Links voor leerkrachten X X X X  
Links voor ouders X X X X X 
Links voor leerlingen X X X X  
Links leeromgeving     X 
Werk van leerlingen X X X  X X 
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 Miller, et al.,  
2005 

Hartshorne, et al., 
2008 

Tubin & Klein, 
2007 

Rietveld, 
2007 

Clerk to governors, 
2011 

Tips veilig internetgebruik X     
Accountability  X  X X 
Naam webdesigner  X    
Uitstappen    X  
Herdenking alumni   X   
Informatie over ontwikkeling van de schoolwebsite   X   
Naschoolse activiteiten  X X  X 
Methodes    X  
Unieke pedagogische projecten   X  X  
Informatie over de streek, gebeurtenissen in de stad, 
plaatselijke bib 

   X  

Plan school of routebeschrijving     X 
Klachtenbeleid     X  
Antipestbeleid, zorgbeleid, etc.     X 
Privacy (foto’s)     X 
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2.1.3.1.7 Bespreking inhoud 
Drie items in de overzichtstabel komen terug in elk van de vijf checklists: werkjes van leerlingen, 

contactinformatie en links voor ouders. Daarnaast is er een grote diversiteit aanwezig. Sommige 

checklists nemen eerder praktische schoolafspraken op, zoals schoolkalender, klassenindeling, etc. 

(Rietveld, 2007). Andere checklists daarentegen benadrukken dat een school alle troeven moet 

uitspelen zoals methodes, unieke pedagogische projecten en accountability (Clerk to governors, 

2011). Een mogelijke verklaring voor dit divers beeld zou de lokale context van de betrokken 

schoolwebsites kunnen zijn en daarbij aansluitend de doelgroep die men wenst te bereiken. 

Misschien wenst men binnen verschillende contexten (landen, grootsteden, dorpen) andere doelen 

te bereiken en biedt men bijgevolg ook andere inhoudelijke items aan? Rekening houden met de 

cultuur van de doelgroep is belangrijk opdat de website een effectieve vorm van communicatie kan 

zijn (Fletcher, 2006). In een empirische studie stelde men bijvoorbeeld vast dat wanneer de 

schoolwebsite afgestemd is op de doelgroep, dit de ouderbetrokkenheid bevordert (Storck, 2011). 

Tubin en Klein (2007) geven als mogelijke verklaring voor de grote diversiteit aan inhoud dat 

schoolwebsites in opbouw zijn of dat het een gevolg is van ongelijke middelen (financieel, technische 

kennis en tijd).  

In de overzichtstabel is er één item dat onderbelicht wordt . Slechts één checklist maakt melding van 

het aspect ‘privacy’ (Clerk to Governors, 2011).  Dat aspect wordt door andere onderzoekers wel 

aangehaald in de literatuurstudie (Miller et al., 2005), namelijk dat het online publiceren een legale 

verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Ook in de discussie wordt de verantwoordelijkheid om 

respectvol om te gaan met privacy als een mogelijke verklaring vooropgesteld voor het lage aantal 

werkjes van leerlingen en klaspagina’s op schoolwebsites (Acquarno & DeMarco, 2008; Miller et al., 

2005). In navolging van Shaw (2002) wordt als mogelijke oplossing het afschermen van bepaalde 

informatie door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord voorgesteld (Acquaro & DeMarco, 

2008). Voldoende rekening houden met de privacy van de leerlingen en van het personeel is ook in 

Vlaanderen belangrijk (Onderwijs Vlaanderen, 2007). Privacy omvat aspecten zoals contactgegevens 

vrijgeven, namen publiceren, foto’s online plaatsen, etc. Wat betreft foto’s publiceren op een 

website bijvoorbeeld is de uitdrukkelijke toestemming nodig als de personen op de foto herkenbaar 

in beeld komen. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld als de klas betoogt 

voor vrede of tegen geweld of wanneer de afbeeldingen op openbare plaatsen werden gemaakt. 

Foto’s waarbij de focus eerder ligt op de omgeving dan op de leerlingen kunnen op de website 

geplaatst worden en ook als de personen op de foto niet herkenbaar zijn. Klasfoto’s zijn hier geen 

voorbeeld van, gezien de leerlingen op deze foto hun persoonlijk karakter behouden. (Onderwijs 

Vlaanderen, 2007, p. 22)  
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Tot hier werd de inhoudelijke categorie van kwaliteit besproken (zie 2.1.3) en werd er dieper 

ingegaan op het item ‘privacy’. Hierna volgt de tweede categorie ‘gebruiksvriendelijkheid’ en later 

de categorie ‘doelgroepen’. 

2.1.3.2 Gebruiksvriendelijkheid 
Hierna worden de items rond gebruiksvriendelijkheid in een schoolwebsite besproken. Concreet 

gaat dit over aspecten met betrekking tot aantrekkelijkheid van de website, de structuur en 

interessante (interactieve) toepassingen. Dat zal gebeuren aan de hand van de reeds eerder 

besproken checklists van Hartshorne et al. (2008), Tubin & Klein (2007), Rietveld (2007) en de blog 

Clerk to Governors (2011). Hier worden slechts vier artikels van de vijf gebruikt, omdat in de laatste 

geen items rond gebruiksvriendelijkheid aanwezig zijn.  

2.1.3.2.1 Hartshorne, Friedman, Algozzine & Kaur (2008) 
In het onderzoek van Hartshorne et al. (2008) werden naast ‘inhoud’ ook ‘structurele’, ‘design’ en 

‘algemene’ items opgenomen in de checklist. De items in deze delen horen onder de categorie 

gebruiksvriendelijkheid. In totaal gaat het over 35 items. In tabel 2.5 worden de items met 

betrekking tot gebruiksvriendelijkheid weergegeven.  

Uit het onderzoek blijkt dat schoolwebsites voor de design-items meestal hoog scoren. Met 

betrekking tot de structurele items merkte men op dat minstens 94% van de schoolwebsites snel 

geladen worden en de informatie gemakkelijk terug te vinden is. Ten slotte had minstens 46% een 

website die in het afgelopen jaar geüpdatet werd (Hartshorne et al., 2008). 

2.1.3.2.2 Tubin & Klein (2007) 
De checklist van Tubin & Klein (2007) had als focus de inhoud, maar binnen hun inhoudelijke 

categorie kwamen er wel items aan bod die in deze masterproef behoren tot de categorie 

‘gebruiksvriendelijkheid’, namelijk forum (1,37), interessante tools zoals zoekmachine, online 

encyclopedie, etc. (1,67) en online surveys (1,25).   

2.1.3.2.3 Rietveld (2007) 
Kennisnet vernoemt in hun checklist enkele interessante (interactieve) toepassingen, namelijk e-

mail, reactieformulier, gastenboek, prikbord en chatten. Vervolgens haalt men wat structurele 

gebruiksvriendelijkheid betreft aan dat gemakkelijke navigatie en een duidelijk webadres belangrijk 

is, evenals een beperkte downloadtijd en het bewust zijn van gebruik van scrollen over een pagina. 

Ten slotte wat design betreft haalt men aan dat een consistente lay-out noodzakelijk is. (Rietveld, 

2007). 
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Tabel 2.5 
Items gebruiksvriendelijkheid van Hartshorne et al. (2008): design, structuur en algemeen 

Design Structuur Algemeen 
Website heeft een naam 
Tekst past op het scherm, beperkt verticaal scrollen. 

Pagina laadt snel 
Startpagina laadt snel 

Site is up-to-
date 

Niet horizontaal scrollen 
Aantrekkelijke startpagina 

Gemakkelijke navigatie 
in de site 

FAQ pagina 

Elke pagina heeft een titel 
De lay-out is consequent op de hele website 

Informatie is 
gemakkelijk te vinden 

 

De site is niet rommelig 
Duidelijke navigatie naar startpagina 
Knoppen zijn duidelijk een link 

Lijst met links is goed 
georganiseerd 
Inhoudstafel 

 

Elke pagina is voorzien van contextinfo over de site   
Elke pagina heeft een duidelijk doel    
Een goed lettertype (bv: sans serif font, Verdana, 
Arial) 

  

Niet meer dan twee lettertypes op de website   
Voldoende lettergrootte   
Alle onderlijnde tekst bevat een hyperlink   
Grote blokken tekst zijn niet gecentreerd   
Een goede balans tussen hoofding, navigatie 
elementen en inhoud 

  

Consistentie in kleur   
Consistentie in knopkleur   
Consistentie in plaats van navigatiemenu   
Consistentie in lettertype op de knoppen   
Consistentie in contrast   
Geen gebroken links   
Achtergrondkleur en design zijn niet intrusief   
Een subtiele textuur op de achtergrond   
Verschillend kleur voor gewone tekst en tekst met 
een link  in 

  

Pagina’s gebruiken consistente kleur   
Afbeeldingen relateren aan onderwerp   
 

2.1.3.2.4 Clerk to Governors (2011) 
In de checklist op de blog van ‘Clerk to Governors’ werden ook items in verband met 

gebruiksvriendelijkheid aangehaald. Deze items zijn: een logisch webadres (bv niet: 

wijzorgenvooronderwijs.com), Twitterfeed, Facebooklink, consistente lay-out, geen gebroken links, 

snel geladen pagina’s, gemakkelijke navigatie, lettertype niet ‘comic sans ms’, FAQ pagina en 

onderstreepte woorden zijn hyperlinks. (Clerk to Governors, 2011) 

2.1.3.2.5 Bespreking gebruiksvriendelijkheid 
Hebben criteria zoals het vermijden van een bepaald lettertype wel een gefundeerde reden? Bieden 

zulke elementen een meerwaarde in het beoordelen van schoolwebsites? Ook de meerwaarde van 

het aanbieden van 28 verschillende items om design te meten kan in vraag gesteld worden. De 
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checklist van Hartshorne et al. (2008) bevatte hierdoor meer items rond design dan inhoudelijke 

items. Gezien in het kader van deze masterproef de nadruk op inhoud ligt (zie 2.1.3), lijkt het niet 

zinvol om zo grondig op design-items in te gaan. 

Een aspect dat in de checklists onderbelicht werd, is het gebruik van sociale media. Enkel de meest 

recente bron maakt melding van de sociaalnetwerksites Facebook en Twitter. Hiernavolgend wordt 

dieper ingegaan op sociale media en hun verhouding met een schoolwebsite. 

De aanwezigheid van scholen op internet is volgens Williamson (2012) verder geëvolueerd dan 

simpelweg schoolwebsites. Hiermee refereert hij naar de intrede van ‘sociale media’ (Williamson, 

2012). Sociale media omvatten meerdere internettoepassingen die verder bouwen op de 

ideologische en technologische basis van Web 2.0 en die het mogelijk maken dat gebruikers zelf 

inhoud creëren en delen (Kaplan & Haenlein, 2010). Kaplan & Haenlein (2010) onderscheiden zes 

types van sociale media: blogs, samenwerkingsprojecten, sociale netwerksites, inhoudelijke 

communicatie, virtuele sociale werelden en virtuele spelwereld. Williamson (2012) meldt dat drie 

van de zes vormen van sociale media momenteel gebruikt worden in combinatie met een 

schoolwebsite, namelijk blogs, sociale netwerksites en inhoudelijke communicatie. Een blog is een 

webpagina waar regelmatig berichten van internetgebruikers gepost worden met een duidelijk 

tijdindicatie en die verschijnen in een omgekeerde chronologische volgorde (OECD, 2007). 

Socialenetwerksites zijn websites die gebruikers de mogelijkheid bieden om met elkaar in connectie 

te gaan door het creëren van persoonlijke informatieve profielen, anderen de mogelijkheid bieden 

deze profielen te bekijken en om berichten uit te wisselen (Kaplan & Haenlein, 2010; OECD, 2007). 

Inhoudelijke communicatie ten slotte omvat websites die internetgebruikers helpen om op een 

legale manier bestanden met elkaar te delen, zoals foto’s, video’s, etc. (OECD, 2007). 

Een school die zich op het internet profileert, kan volgens Williamson (2012) niet om het gebruik van 

sociale media heen. Sociale media blijken immers sneller en efficiënter in het dissemineren van 

informatie, omdat deze manieren van communiceren ook mensen lijkt te kunnen bereiken die bij 

traditionele vormen van communicatie vaak uit de boot vallen (Williamson, 2012). Het blijft echter 

belangrijk een goede mix te vinden tussen de verschillende mogelijke manieren van communiceren. 

Traditionelere manieren mogen niet weggelaten worden, bijvoorbeeld in het kader van het 

promoten van de school (Mangold & Faulds, 2009). Naast de online communicatie blijft dus de face-

to-face communicatie noodzakelijk.  
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De verschillende items met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid werden besproken en er werd 

dieper ingegaan op het gebruik van sociale media op de schoolwebsite. Hierna wordt de derde en 

laatste categorie van kwaliteit besproken: ‘doelgroepen’.  

2.1.3.3 Doelgroepen 
Doelgroepen wordt als laatste categorie van kwaliteit besproken. Dit omvat items in verband met 

het bereiken van verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld ouders, leerlingen en anderstaligen. 

Hiernavolgend worden de items rond doelgroepen besproken aan de hand van deze drie artikels: 

Hartshorne et al. (2008), Rietveld (2007) en de blog Clerk to Governors (2011). Opnieuw drie van de 

vijf omdat in de overige twee weinig of geen items aanwezig zijn die hier betrekking op hebben. De 

checklist in het artikel van Tubin en Klein (2007) maakt hierover enkel melding van het voorzien van 

een pagina over en voor almuni.  

2.1.3.3.1 Hartshorne, Friedman, Algozzine & Kaur (2008) 
De checklist van Hartshorne et al. (2008) maakt wat doelgroepen betreft geen onderscheid. In hun 

checklist komen wel items aan bod die hierbij horen. Ten eerste specificeert men dat een deel van 

de website gericht moet zijn op ouders, schoolpersoneel, bezoekers en studenten. In het deel 

gericht aan de ouders komen aspecten aan bod zoals accountability, routebeschrijving naar de 

school, links voor ouders, ouderraad en allerhande informerende thema’s. In het deel voor de 

leerlingen is vooral aandacht voor links voor leerlingen. Ten tweede gaat men na of de website 

voldoende toegankelijk is voor mensen met bepaalde specifieke eigenschappen, bijvoorbeeld 

slechtzienden en anderstaligen. (Hartshorne et al., 2008) 

2.1.3.3.2 Rietveld (2007) 
Rietveld (2007) maakte voor Kennisnet in het stappenplan ook geen aparte categorie voor 

doelgroepen, maar besprak wel dat bij het opstellen van een schoolwebsite aandacht moet gaan 

naar de vraag of (een deel van) de schoolwebsite in een andere taal beschikbaar moet zijn, 

bijvoorbeeld in het kader van ouders van allochtone leerlingen of het onderhouden van 

internationale contacten. (Rietveld, 2007) 

2.1.3.3.3 Clerk to Governors (2011) 
In de checklist van ‘Clerk to Governors’ (2011) hebben volgende aspecten een duidelijke link met het 

bieden van een toegankelijke website voor diverse doelgroepen. Ten eerste is het gebruiken van een 

aangepaste taal aangewezen. Vervolgens is het handig om een vertaalknop aan te bieden, zodat 

ouders die een andere taal spreken in staat zijn de schoolwebsite te lezen. Tot slot kan een 

verklarende woordenlijst voor typische begrippen een hulp zijn om de inhoud die aangeboden wordt 

op de schoolwebsite beter te begrijpen. (Clerk to governors, 2011) 
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2.1.3.3.4 Bespreking doelgroepen 
Een item dat in alle checklists aan bod komt, is het voorzien van delen van de website in een andere 

taal. Ook in Vlaanderen is het interessant om voor dit aspect aandacht te hebben, zoals het 

onderzoek van Godderis (2007) beklemtoont. Taal, maar ook zelfvertrouwen bij ouders zijn 

belangrijke factoren die communicatie tussen ouders en school beïnvloeden. Taal omvat niet alleen 

kennis van het Nederlands maar ook het begrijpen van specifieke schooltaal en analfabetisme. Uit 

hetzelfde onderzoek blijkt dat communicatie via de schoolwebsite een laagdrempelige vorm van 

communiceren is, omdat het rustig lezen mogelijk maakt (Godderis, 2007).  In het kader van het 

bereiken van verschillende doelgroepen, zoals allochtonen, is dit essentieel. Daarnaast is het 

voorzien van specifieke delen van de website voor een bepaalde doelgroep ook een gegeven dat 

door Hartshorne et al. (2008) sterk benadrukt werd.  

 

2.1.3.4 Conclusie kwalitatieve schoolwebsite 
In het onderzoek van Hartshorne et al. (2008) werd over de totale kwaliteitsscore van een 

schoolwebsite het volgende vastgesteld:  Slechts 10% scoorde goed of uitstekend, een score van 

meer dan 80 op een 100-puntenschaal, 20% scoorde gemiddeld (70-79), 34% scoorde onder het 

gemiddelde (60-69) en 16% scoorde zwak (onder 60).  Niet alleen binnen de totaalscores werd veel 

variabiliteit vastgesteld, maar ook bij de verschillende geobserveerde items en bij de diverse staten 

binnen de Verenigde Staten.   

In dit theoretisch kader werd een kwalitatieve schoolwebsite gedefinieerd aan de hand van drie 

categorieën: ‘inhoud’, ‘gebruiksvriendelijkheid’ en ‘doelgroepen’.  

Inhoudelijke items kregen en zullen ook het meeste aandacht krijgen in deze masterproef. Er werd 

een overzichtstabel opgesteld waaruit blijkt dat slechts drie items gemeenschappelijk (werkjes van 

leerlingen, contactinformatie en links voor ouders ) als belangrijk gepercipieerd werden door de vijf 

checklists. Daarnaast bestaat er een divers beeld over de inhoudelijke invulling van schoolwebsites. 

Ondanks de beperkte aanwezigheid van privacy is dit toch een belangrijk onderdeel van een 

schoolwebsite.  

Wat gebruiksvriendelijkheid betreft werd zowel de aantrekkelijkheid, structuur en interessante 

(interactieve) toepassingen besproken. Hierbij werd het gebruik van sociale media meer belicht.  

Met betrekking tot doelgroepen werden de minste items teruggevonden. Specifieke delen van een 

website voorzien voor diverse actoren is belangrijk, net als aandacht voor bepaalde doelgroepen, 

zoals anderstaligen en slechtzienden.  
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2.1.4 Conclusie schoolwebsites  
In dit deel werd de evolutie van een schoolwebsite geschetst, het waarom van een schoolwebsite 

toegelicht en middelen aangereikt waarmee vastgesteld kan worden of een schoolwebsite 

kwaliteitsvol is. 

Er zijn nog twee belangrijke kanttekeningen met betrekking tot de kwaliteit van een schoolwebsite. 

De kwaliteit van een schoolwebsite hangt samen met de doelen die men vooropstelt bij het 

opzetten van een schoolwebsite. McKenzie (1997) heeft het bijvoorbeeld over vier doelen van een 

schoolwebsite. Vanuit dit perspectief zullen bepaalde items die kwaliteit meten immers als meer of 

als minder belangrijk beschouwd worden, bijvoorbeeld het publiceren van werkjes van leerlingen.  

Een ander aspect dat mee de kwaliteit van een schoolwebsite bepaalt, is de mate waarin de 

doelgroep bij het opzetten van de schoolwebsite betrokken wordt (Storck, 2011). Hierdoor kan een 

schoolwebsite immers afgestemd zijn op het specifieke publiek dat men wenst te bereiken. De vraag 

wordt echter naar voor geschoven of scholen bij het opzetten van hun schoolwebsite rekening 

houden met de noden van hun doelgroepen  (Barron et al., 2005; Hartshorne et al., 2008; Miller et 

al., 2005).  

2.2 ICT-visie & ICT-beleidsvoering op school & innovatief ICT-
gebruik in de klas 

In de literatuur werd nog geen samenhang gerapporteerd tussen de kwaliteit van een schoolwebsite 

en (1) de mate waarin ICT-visie en ICT-beleid gevoerd wordt binnen de school en (2) de mate waarin 

men innovatief gebruik maakt van ICT in de klassen. Deze laatste twee variabelen zijn schalen binnen 

het ‘E-capacity framework’, een conceptueel denkkader dat het complex proces van ICT-integratie in 

het lager onderwijs meet (Vanderlinde & Van Braak, 2010). De bekwaamheid om effectief ICT te 

integreren wordt gemeten aan de hand van condities op schoolniveau en op het niveau van de 

leerkracht (Vanderlinde & Van Braak, 2010). Dataverzameling voor de schalen gebeurde aan de hand 

van een vragenlijst, waarbij leerkrachten stellingen met een 5-puntlikertschaal beantwoordden 

(Vanderlinde & Van Braak, 2010). In dit onderzoek zullen dezelfde scholen uit die steekproef 

gebruikt worden. Het is dus mogelijk om het verband te onderzoeken tussen deze twee schalen en 

de kwaliteit van een schoolwebsite. Hiernavolgend worden eerst de schalen zelf besproken, daarna 

wordt telkens de meerwaarde van de aanwezigheid van samenhang met de kwaliteit van 

schoolwebsites geduid.  

2.2.1 ICT-visie & ICT-beleid 
De schaal ‘ICT-visiebeleid’ werd op de volgende wijze geoperationaliseerd in onderzoek van 

Vanderlinde & Van Braak (2010): de mate waarin ICT-visie en ICT-beleid aanwezig is inzake ICT-
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integratie, met andere woorden, hanteert men een duidelijke visie over de plaats van ICT in het 

schoolgebeuren en omvat het ICT-beleid de verschillende elementen van ICT-integratie. De schaal 

bestond uit de volgende keuzemogelijkheden: helemaal oneens, oneens, noch eens/noch oneens, 

eens en helemaal eens. Ter illustratie volgen enkele stellingen:  

• Onze school beschikt over een uitgewerkt ICT-beleidsplan. 

• Mijn school heeft een duidelijk visie over de plaats van ICT binnen onderwijs 

• Het ICT-beleidsplan van mijn school vertrekt vanuit de visie die wij hebben op ‘goed 

onderwijs’. 

• De visie die mijn school heeft over ICT-gebruik wordt door de collega’s breed gedragen. 

• Het ICT-beleidsplan van mijn school geeft ons handreikingen voor het werken met ICT. 

 (Vanderlinde, 2011) 

De twee benoemde condities, enerzijds een visie hebben die gedragen wordt door de gehele school 

en anderzijds beschikken over een ICT-beleidsplan, kunnen een succesvolle ICT-integratie op school 

faciliteren (Gülbahar, 2007; Hew & Brush, 2007). Een ICT-plan kan bijvoorbeeld als volgt gedefinieerd 

worden:  

ICT-plan is een document waarin de verschillende elementen van de werking met betrekking 

tot de integratie van ICT zijn opgenomen. (Van Braak, 2003, p. 70) 

Indien schoolwebsites onderdeel zijn van het ICT-beleid zou een uitgewerkt en breed gedragen ICT-

beleid  voordelen kunnen opleveren. Een schoolwebsite kan een item zijn dat onderdeel is van het 

ICT-beleid (Vanderlinde, Dexter, & Van Braak, 2012). In het onderzoek van Vanderlinde et al. (2012) 

namen vijf van de 25 onderzochte ICT-beleidsplannen de schoolwebsite op in het ICT-beleidsplan. De 

hypothese in dit onderzoek is dat wanneer men een uitgewerkt en breed gedragen ‘ICT-visiebeleid’ 

heeft, men ook zal beschikken over een kwaliteitsvolle schoolwebsite.   

2.2.2 Innovatief gebruik ICT  
Innovatief gebruik maken van ICT wordt gedefinieerd als “praktijken die als nieuw ervaren worden en 

waarin ICT een belangrijke rol speelt bij het ondersteunen van onderwijsdoelen” (Kozma & Anderson, 

2002 in Hermans, 2009, p. 119). De schaal ‘mate van innovatief gebruik van ICT in de klas’, zoals 

ontwikkeld door Hermans (2009), focust op web 2.0 toepassingen voor educatief gebruik alsook op 

ICT-technologieën die samenwerking, kennisdeling en communicatie in het onderwijs ondersteunen.   
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De mate van innovatief gebruik van ICT in de klas werd op dezelfde manier als het ‘ICT-visiebeleid’ 

bevraagd. De schaal bestond hier uit de antwoordmogelijkheden: nooit, ieder trimester, 

maandelijks, wekelijks en dagelijks. Enkele stellingen ter illustratie:  

• In mijn klas maken gebruiken we elektronische communicatietools (bv. e-mail, Skype, forum, 

website, MSN, iChat, etc.) om de communicatie met leerlingen en ouders te bevorderen  

• In mijn klas gebruiken we elektronische communicatietools (bv. e-mail, Skype, forum, MSN, 

iChat, etc.) om met leerlingen uit een andere school aan opdrachten te werken. 

• In mijn klas gebruiken we collaborative software (bv. wiki, blog, podcast, etc.) om 

samenwerkend leren te stimuleren. 

• Mijn leerlingen maken samen een website rond een bepaald thema om samenwerkend 

leren te bevorderen.  

 (Vanderlinde, 2011) 

Een website als communicatietool gebruiken, is één van de stellingen die bevraagd werden in de 

vragenlijst. In die zin kan een schoolwebsite innovatief zijn, namelijk door in te spelen op mogelijke 

manieren tot samenwerking, kennisdeling en communicatie. In het kader van dit onderzoek zal de 

schoolwebsite als communicatiemiddel ook verder toegelicht worden. Men kan aannemen dat een 

school die in hoge mate innovatief gebruik maakt van ICT in de klas ook een kwaliteitsvollere 

schoolwebsite zal hebben. Er kan verondersteld worden dat scholen die innovatief zijn binnen de 

schoolmuren ook innoverend zijn bij het onderhouden van hun schoolwebsite. Tubin Nachimas en 

Forkosh-Baruch (2003) observeerden in dit verband dat sommige scholen inderdaad een complex 

web van innovaties hadden opgezet binnen hun school. Een ander innovatiepatroon is dat 

innovaties plaatsvinden op verschillende ‘eilanden’ binnen de school, in die zin dat ICT-innovaties 

beschouwd kunnen worden als vernieuwende projecten binnen de traditionelere manier van werken  

(Forkosh-Baruch, Nachmias, Mioduser, & Tubin, 2005; Tubin et al., 2003).  

2.3 Oudercommunicatie 
Hoe de kwaliteit van een schoolwebsite gemeten kan worden en hoe dit kan samenhangen met 

‘mate van ICT-visie en ICT-beleidsvoering in de school’  en ‘mate van gebruik van ICT-innovaties in de 

klas’ kwam reeds aan bod. Een laatste aspect dat besproken wordt,  is de schoolwebsite als 

communicatiemiddel, meer specifiek als middel om ouderbetrokkenheid te stimuleren. Eerst wordt 

ouderbetrokkenheid gedefinieerd, waarbij de focus ligt op oudercommunicatie. Daarbij wordt ook 

het belang van ouderbetrokkenheid aangetoond. Ten slotte wordt onderzoeksliteratuur besproken 

die handelt over het bevorderen van communicatie tussen de school en ouders door middel van de 

schoolwebsite.  
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2.3.1 Ouderbetrokkenheid 
Ouderbetrokkenheid is een multidimensionaal construct en een veelgebruikte term, maar een vaag 

begrip  (Epstein, 1995; Fantuzzo, Tighe, & Childs, 2000; Feuerstein, 2000; Grolnick & Slowiaczek, 

1994; Zellman & Waterman, 1998). Seginer (2006) biedt volgende definitie aan van het begrip 

ouderbetrokkenheid: “Ouderbetrokkenheid is een begrip dat gebruikt wordt om de praktijken van 

ouders te beschrijven, gaande van onderwijsovertuigingen en verwachtingen over schoolprestaties 

tot de meervoudige gedragingen die ouders zowel thuis als op school stellen om de prestaties van de 

leerlingen te bevorderen.” (Seginer, 2006, p. 1)  Deze definitie van ouderbetrokkenheid accentueert 

dat de verantwoordelijkheid voor ouderbetrokkenheid voornamelijk bij de ouders is te situeren. 

Epstein (1996) beklemtoont, door het gebruik van de term ouder-school partnerschap, dat de relatie 

tussen de ouders en de school moet gekenmerkt worden door wederzijdse samenwerking en 

verantwoordelijkheid (Epstein, 1995, 1996). Door de gedeelde verantwoordelijkheid is het belangrijk 

dat beide partners voldoende communiceren en elkaar wederzijds ondersteunen. De leerkracht en 

de school hebben een fundamentele rol in het tot stand komen van goede ouderbetrokkenheid 

(Ghysens & Van Braak, 2012).  

Verhoeven, Devos, Stassen en Warmoes (2003) operationaliseerden ouderbetrokkenheid en baseren 

zich daarbij op het model van Fantuzzo et al. (2000).Het theoretisch model van Verhoeven et al. 

(2003) onderscheidt drie luiken van ouderbetrokkenheid: ouderbetrokkenheid op school 

(participatie, pedagogisch betrokken en bijwonen van activiteiten), ouderbetrokkenheid thuis 

(stimulerende omgeving en betrokkenheid thuis) en de communicatie tussen school en ouders. Dit 

model werd als uitgangspunt voor deze masterproef gekozen door het belang dat gehecht wordt aan 

communicatie tussen school en ouders.  De communicatie tussen de school en ouders is immers het 

cruciale thema binnen ouderbetrokkenheid in het kader van een schoolwebsite als 

communicatiemiddel.  

Verhoeven et al. (2003) definiëren de communicatie tussen school en ouders als formeel of 

informeel. ‘Formeel’ omvat communicatie omtrent diverse redenen zoals gedragsproblemen, 

leervorderingen en informatie. ‘Informeel’ omvat contacten buiten de school of aan de schoolpoort 

en heeft betrekking op gesprekken over ‘koetjes en kalfjes’. (Verhoeven et al., 2003) Een 

schoolwebsite is een manier waarmee communicatie tussen de school en ouders bevorderd kan 

worden. 

Hierna wordt het belang van ouderbetrokkenheid geschetst, zoals reeds aangegeven, is 

communicatie tussen school en ouders hier een essentiële schakel in.  

Empirisch onderzoek toont aan dat ouderbetrokkenheid de leerprestaties (Griffith, 1996; Sheldon & 
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Epstein, 2005), het gedrag  (El Nokali, Bachman, & Votruba-Drzal, 2010; Fan, 2001) en de motivatie 

(Fan & Williams, 2010) van leerlingen kan bevorderen. Een belangrijke kanttekening bij 

ouderbetrokkenheid is dat meer ouderbetrokkenheid niet gelijk staat aan beter (Ogawa, 1998). 

Kwaliteit boven kwantiteit verkiezen, is vermoedelijk een gezonde instelling (Kohl, Lengua, & 

McMahon, 2000). Dat geldt ook voor communicatie tussen de school en ouders. De nadruk dient te 

liggen op frequente en effectieve communicatie (Ames, 1995 in Verhoeven et al., 2003). 

In het Vlaamse onderwijsbeleid is men ook overtuigd van het belang van ouderbetrokkenheid. Zo 

werden de scholen vanuit het Vlaams Onderwijsbeleid verplicht om vanaf het schooljaar 2010-2011 

een engagementsverklaring op te stellen (Departement Onderwijs, 2009). Een belangrijk aspect 

binnen de engagementsverklaring is net het partnerschap tussen ouders en de school en 

communicatie is daarbij essentieel. De school moet aantonen dat zij stappen zet naar ouders en ook 

ouders moeten zich engageren om betrokken te zijn op school. “De engagementsverklaring bevat 

wederzijdse afspraken tussen school en ouders, over het oudercontact, voldoende aanwezigheid, 

individuele leerlingenbegeleiding en een positief engagement van de ouders t.o.v. de onderwijstaal. 

(DECREET van 25 juli 2012 betreffende basisonderwijs, art. 37 §3, 2012)”.  

In wat volgt zal dieper ingegaan worden op hoe een schoolwebsite de ouderbetrokkenheid kan 

ondersteunen.  

2.3.2 Communicatie via schoolwebsite 
Een luik binnen ouderbetrokkenheid is communicatie tussen de school en de ouders (Verhoeven et 

al., 003). Hierbij is tweerichtingsverkeer een belangrijk kernprincipe, niet alleen communicatie van 

de school naar de ouders moet plaatsvinden, maar ook omgekeerd  (Acquaro & DeMarco, 2008; 

Epstein, 1995; Fantuzzo et al., 2000). Deze communicatie kan zowel schriftelijk als oraal en zowel 

formeel als informeel verlopen (Symeou, 2003; Verhoeven et al., 2003). Persoonlijk contact tussen 

de school en de ouders lijkt de meest effectieve methode, bijvoorbeeld oudercontact en 

schoolpoortcontacten (Symeou, 2003,).  Ook Rogers en Wright (2007) concluderen dat voor het 

vormen en veranderen van de attitudes bij ouders, de leerkrachten in staat moeten zijn om meer 

persoonlijk gerichte communicatie te laten plaatsvinden. 

Massacommunicatie kan in andere situaties wel snel veel informatie overbrengen bij de ouders. 

Scholen zijn hier vaak bedreven in, o.a. via nieuwsbrieven, kalenders en brieven (Rogers & Wright, 

2007). Deze vorm biedt ook voordelen ten opzichte van de meer traditionele manieren, namelijk via 

bijeenkomsten. Dat laatste vormt vaak een probleem voor zowel betrokken ouders als leerkrachten, 

voornamelijk doordat het een tijdsintensieve bezigheid is (Butler, Uline & Notar, 2009; Rogers & 

Wright, 2007; Yoon, 2004). Er zijn nog andere barrières die deze vorm van communicatie tussen 
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ouders en school tegenwerken, zoals het spreken van een andere taal door ouders of leerkracht 

(Bridgemohan, van Wyk & Staden, 2005; Yoon, 2004), het gebrek aan training van leerkrachten in 

omgaan met ouders en de attitude van leerkrachten ten opzichte van ouders (Yoon, 2004). 

Het blijkt dus belangrijk dat in sommige situaties er persoonlijk contact is tussen de school en de 

ouders, maar voor vele andere situaties is een vorm van massacommunicatie even effectief (Rogers 

& Wright, 2007; Yoon, 2004). Een belangrijke kanttekening bij deze vaststelling is dat er wel steeds 

de mogelijkheid moet bestaan om de communicatie tussen ouders en school in twee richtingen te 

laten verlopen (Epstein, 1995). Een ander aandachtspunt is dat het noodzakelijk is om te focussen op 

de kwaliteit van de communicatie tussen school en ouders en niet enkel op de kwantiteit (Izzo, 

Weissberg, Kasprow, & Fendrich, 1999).  

Al het voorgaande in gedachten houdend, kan een schoolwebsite een vorm van massacommunicatie 

zijn die in beperkte mate ook tweerichtingsverkeer kan laten plaatsvinden. De school kan enerzijds 

informatie aanbieden aan de ouders en anderzijds kan de school de ouders manieren aanbieden om 

in interactie te treden met de school. Daarnaast zal het voor een school ook belangrijk zijn om na te 

denken over wat men precies wil communiceren en hoe men dit effectief kan aanbieden op een 

schoolwebsite. Er werden reeds enkele onderzoeken uitgevoerd waarbij men op zoek ging naar hoe 

de schoolwebsites gebruikt worden om de ouderbetrokkenheid te verhogen en de meningen van de 

verschillende stakeholders hieromtrent werden soms ook bevraagd.  

Zo bleek uit het vragenlijstonderzoek van Rogers en Wright (2007), aangevuld met interviews, dat 

leerkrachten zowel de schoolwebsite als nieuwsbrieven gebruiken om de ouders te informeren over 

gezondheid- en veiligheidsonderwerpen, mogelijkheden om zich op te geven als vrijwilliger, 

vergaderingen en activiteiten van de ouderraad en sportevenementen. Het is opmerkelijk dat ouders 

de nieuwsbrieven als hun belangrijkste bron van informatie zagen. De redenen die ouders aanhalen 

voor het beperkt gebruikmaken van de schoolwebsite waren: het niet hebben van een computer of 

internetverbinding, gebrek aan tijd, frustraties over de slecht geüpdatete websites en een laag 

antwoordpercentage van de leerkrachten. (Rogers & Wright, 2007) 

In het onderzoek van Selwyn, Banaji, Hadjithoma-Garstka en Clark (2011) werd het gebruik van een 

online leerplatform ter bevordering van ouderbetrokkenheid onderzocht. Het leerplatform werd 

voornamelijk gebruikt als een manier om informatie over te brengen, gaande van brieven en 

nieuwsbrieven tot het werk van leerlingen tentoonstellen. Men geeft ouders ook tips over 

huiswerkondersteuning. Een derde gebruik van het leerplatform was het meedelen van informatie 

aan ouders over de leerling met betrekking tot hun resultaten, aanwezigheid en gedrag. De grootste 
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kritiek die door Selwyn et al. (2011) werd aangehaald is het feit dat de communicatie via het 

leerplatform slechts in één richting verloopt. (Selwyn et al., 2011)  

In de dissertatie van Olmstead (2011) werd onderzocht hoe de ouders gebruik maken van de 

schoolwebsites. Uit de resultaten blijkt dat de ouders de school- en klaspagina’s regelmatig bekijken. 

Zij halen echter ook aan dat ze het jammer vinden dat de informatie op de klaspagina’s vaak niet up-

to-date is. Leerkrachten uit de studie van Olmstead (2011) vonden het een zeer tijdrovende 

bezigheid om de website in orde te houden. Maar het blijkt dat het up-to-date houden wel loont. 

Ouders bekijken de website wel degelijk om geïnformeerd te blijven over het klas- en 

schoolgebeuren. (Olmstead, 2011) 

In het onderzoek van Miller et al. (2005) kon men vaststellen dat volgens ouders de schoolkalender 

het meest gewenste item is op de schoolwebsite. Andere items die ouders ook interessant vinden, is 

huiswerkhulp, schoolvisie, actueel schoolnieuws, schoolreglement, informatie omtrent personeel, 

informatie op klasniveau en links voor ouders (Miller et al. , 2005). 

Op basis van deze onderzoeken blijkt dat een schoolwebsite als communicatiemiddel tussen de 

school en ouders steeds meer gebruikt wordt, althans in het communiceren van informatie van de 

school naar de ouders. Omgekeerd is er weinig aandacht voor mogelijkheden voor ouders op een 

schoolwebsite om met de school te communiceren. De grootste kritiek op de schoolwebsite in het 

kader ‘communicatie tussen ouders en de school’ is dan ook dat een schoolwebsite beperkte tot 

geen communicatie in de twee richtingen mogelijk maakt (Selwyn et al., 2011). De meest gehoorde 

klacht van de ouders is het niet up-to-date zijn van de schoolwebsite en de leerkrachten vinden het 

up-to-date houden van klaspagina’s dan weer heel tijdrovend.  Ouders appreciëren de informatie die 

wordt aangeboden op de schoolwebsite en bij uitstek de schoolkalender.   
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3 Methode 
In dit hoofdstuk worden de steekproef, de onderzoeksinstrumenten, de dataverzameling en -analyse 

en de methodologische kwaliteit besproken.  

3.1 Steekproef 
Een representatieve steekproef van 58 scholen werd getrokken uit de populatie lagere scholen in 

Vlaanderen. Deze steekproef is representatief voor provincies en onderwijsnetten in Vlaanderen. 

Dezelfde scholen werden reeds geselecteerd in het kader van onderzoek naar ICT-

curriculumimplementatie door Vanderlinde (2011). Voor de twee schoolvariabelen, ‘mate van ICT-

visie en ICT-beleidsvoering in de school’ en ‘mate van innovatief ICT-gebruik in de klas’ zijn gegevens 

gekend over 53 van deze 58 scholen bevraagd bij leraren.  

3.2 Onderzoeksinstrumenten 
Er zijn drie verschillende onderzoeksmethoden, namelijk een codeerschema, de vragenlijst die aan 

de basis ligt van de schalen  ‘ICT-visie en ICT-beleidsvoering’ en ‘innovatief ICT-gebruik’ en 

diepteanalyses.  

3.2.1 Codeerschema in functie van inhoudsanalyse 
De eerste onderzoeksvraag en de derde onderzoeksvraag, respectievelijk over de kwaliteit van een 

schoolwebsite en een schoolwebsite als communicatiemiddel, worden beantwoord door middel van 

een codeerschema, gebaseerd op inhoudsanalyse:  

“a research method for the subjective interpretation of the content of text data through the 

systematic classification process of coding and identifying themes or patterns. (Hsieh & 

Shannon, 2005, p. 1278)” 

Bij inhoudsanalyse is het noodzakelijk om analytische categorieën te onderscheiden en vervolgens 

een codeerschema op te stellen (Hansen, 1998). In navolging van de vaststellingen uit de literatuur 

werden er drie grote categorieën voor kwaliteit van een schoolwebsite onderscheiden: ‘inhoud’, 

‘gebruiksvriendelijkheid’ en ‘doelgroepen’ (zie 2.1.3). De verdere opbouw van het codeerschema 

bestond uit meerdere fasen. Dat proces wordt beschreven in bijlage 1. Hier volgt een beknopt 

overzicht. In de eerste fase werd een codeerschema ontwikkeld op basis van literatuur. In een 

tweede fase werd het codeerschema beoordeeld door experts. In een laatste fase werd het 

codeerschema getest en werden nog aanpassingen gedaan. De aanpassingen bestonden uit het 

toevoegen van items die op minstens drie van de schoolwebsites voorkomen, het beter afbakenen 

van de items en het toevoegen van de mogelijkheid om apart te scoren voor inhoudelijke items die 
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enkel in het schoolreglement voorkomen en items die op de schoolwebsite zelf voorkomen. Deze 

laatste aanpassing was belangrijk door de vaststelling dat veel inhoudelijke items enkel terug te 

vinden zijn in het schoolreglement en niet op de schoolwebsite zelf.  

Het codeerschema bevat 88 verschillende items. Er werden subcategorieën gecreëerd omdat 

sommige categorieën door het grote aantal items niet overzichtelijk waren. De categorie ‘inhoud’ 

bestaat bijvoorbeeld uit 59 items en werd onderverdeeld in zes subcategorieën (figuur 3.1).  De 

subcategorieën werden bepaald door items die inhoudelijk bij elkaar horen samen te classificeren. 

De subcategorie ouders bijvoorbeeld bestaat uit items die informatie bevatten die voornamelijk 

gericht zijn op ouders, zoals ouderraad, infoavonden, etc. In figuur 3.1 wordt de hiërarchische 

structuur van categorieën en subcategorieën binnen het codeerschema weergegeven. Tussen de 

haakjes staat telkens aangegeven hoeveel items er tot die categorie of subcategorie behoren.  

 

Figuur 3.1.Hiërarchische structuur van het codeerschema met betrekking tot kwaliteit van de schoolwebsite: categorieën 
en subcategorieën  

 

Het doel is om door inhoudsanalyse patronen vast te stellen en ook om de kwaliteit van een 

schoolwebsite te verwoorden. De kwaliteit zal uitgedrukt worden in een cijfer. Daarom werd er bij 

Kwaliteit Schoolwebsites (88) 

Inhoud (59) 

1. Visie en 
schoolafspraken (6) 
2. Schoolspecifieke 
informatie (20) 
3. Actueel (12) 
4. Ouders (8) 
5. Links (7) 
6. Andere (6) 

Gebruiksvriendelijkheid (20) 

1. Aantrekkelijkheid van de website (2) 
2. Structureel (8) 
3. Interessante (interactieve) tools (10) 

Doelgroepen (9) 
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het codeerschema telkens een score toegekend. In de categorie ‘gebruiksvriendelijkheid’ en 

‘doelgroepen’ werden alle aanwezige items op de schoolwebsite gekwantificeerd met één en een 

item dat niet aanwezig was, gekwantificeerd met nul. Er werd gekozen om enkele inhoudelijke items 

sterker te doen doorwegen omdat die items beschouwd worden als essentiëler. Door het toevoegen 

van deze gewogen scores zal de eindscore voor kwaliteit een meer correcte score weerspiegelen. De 

gewogen score werd toegekend op basis van literatuur en bevestigd door de experts. De mogelijke 

scores zijn één, drie of vijf. Een score ‘één’ betekent dat het item nuttig is, maar inhoudelijk minder 

belangrijk voor de kwaliteit van een schoolwebsite, bijvoorbeeld: schoolmenu en informatie omtrent 

turnen. Een score ‘drie’ betekent dat het item nuttig is en inhoudelijk belangrijk, bijvoorbeeld: 

informatie in verband met zorg- en leerlingenbegeleiding en de bijdrageregeling. Ten slotte betekent 

een score ‘vijf’ dat het item zeer nuttig en belangrijk is, bijvoorbeeld: schoolkalender, schoolvisie en 

werkjes van leerlingen. Het volledige codeerschema met bijhorende (gewogen) score is terug te 

vinden in bijlage 2. 

3.2.2 Variabelen ‘ICT-visie & ICT-beleid’ en ‘innovatief gebruik van ICT’ 
De wijze waarop de variabelen ‘mate van ICT-visie en ICT-beleidsvoering in de school’ en ‘mate van 

innovatief ICT-gebruik in de klas’ geoperationaliseerd en gemeten werden, is besproken in het 

theoretisch kader (zie 2.2). Uit vorig onderzoek zijn de gegevens op deze twee schalen van 53 van de 

58 scholen gekend. (Vanderlinde, 2011) 

3.2.3 Diepteanalyses 
Omwille van twee redenen werden bijkomende diepteanalyses gedaan. Enerzijds in het kader van 

onderzoeksvraag drie en anderzijds ter aanvulling van de data bij onderzoeksvraag één.  

Als aanvulling bij het beantwoorden van de derde onderzoeksvraag werd naast de hantering van het 

codeerschema (zie 3.2.1) steeds geobserveerd op de schoolwebsite of men informatie aanbiedt over 

de motieven om een schoolwebsite in te richten.  Meer specifiek of er op een website informatie 

aanwezig was over de manier waarop de school hun schoolwebsite wenst op te zetten als 

communicatiemiddel tussen school en ouders.  Indien dit aanwezig is, is het immers mogelijk het 

‘standpunt’ van de school te onderkennen. 

De data uit onderzoeksvraag één werd aangevuld met een diepgaandere analyse van de drie 

schoolwebsites met de hoogste kwaliteitsscore. Om de kwaliteit van een schoolwebsite diepgaand 

te beschrijven is deze extra observatie aangewezen. De drie bestscorende schoolwebsites kunnen 

beschouwd worden als de beste praktijken van lagere schoolwebsites in Vlaanderen. Uit een 

diepgaandere analyse kunnen bijkomende vaststellingen gebeuren, die interessant zijn in het kader 
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van implicaties voor praktijk, beleid of verder onderzoek. De observatie bestond uit drie delen. Eerst 

werd de startpagina onderzocht. Vervolgens werd de sitemap waargenomen omdat dit de structuur 

van de website weerspiegelt en tegelijkertijd een beknopte samenvatting van de inhoud is. Ten 

slotte werden unieke of opvallende eigenschappen van de schoolwebsite vastgesteld.  

3.3 Dataverzameling en analyse 
De dataverzameling vond plaats tussen november 2012 en februari 2013. De 58 schoolwebsites 

werden gecodeerd met behulp van het codeerschema en de bijkomende diepteanalyses werden 

uitgevoerd. Gedurende de dataverzameling werden geen technische gebreken ervaren in de 

onderzochte websites. Er was één website waarbij informatie werd voorbehouden voor houders van 

een login en paswoord.  

De inhoudsanalyse werd voltooid door te onderzoeken of er types van schoolwebsites kunnen 

gevonden worden en of er patronen aanwezig zijn in de data. Vervolgens werden cijfergegevens van 

het codeerschema ingegeven in een SPSS21 databestand en werd een bivariate correlatie uitgevoerd 

om de samenhang te onderzoeken tussen de kwaliteit van een schoolwebsite en de twee schalen 

‘ICT-visie en ICT-beleidsvoering’ en ‘innovatief ICT-gebruik’.  

3.4 Methodologische kwaliteit 
De kwaliteit van het codeerschema wordt besproken aan de hand van de betrouwbaarheid , de 

validiteit en de aanvaardbaarheid.  

Het is aangewezen om in het kader van methodologische kwaliteit stil te staan bij de 

betrouwbaarheid van het codeerschema (Hansen, 1998). Bij inhoudsanalyse is het correcter om te 

spreken van stabiliteit (intrabetrouwbaarheid) en reproduceerbaarheid (interbetrouwbaarheid) 

(Stemler, 2001). De reproduceerbaarheid van het codeerschema werd niet nagegaan door 

tijdsgebrek en door het niet vinden van een onderzoeker die bereid was om het codeerschema toe 

te passen. De stabiliteit van het codeerschema werd wel onderzocht. Dit betreft de mate waarin 

eenzelfde codeur dezelfde score behaalt indien hij de website tweemaal beoordeelt. Een 

veelgebruikte manier om de betrouwbaarheid te onderzoeken, is het berekenen van de ‘proportie 

overeenstemming’ (Lombard, Snyder-Duch, & Bracken, 2002; Stemler, 2001). Het nadeel van deze 

betrouwbaarheidsindicatie is dat er geen rekening gehouden wordt met toevalsovereenstemming 

(Lombard et al., 2002; Stemler, 2001). In dit onderzoek werd een ‘proportie overeenstemming’ van 

97,77% vastgesteld. Deze hoge overeenstemming wijst op een goede stabiliteit. Gemiddeld waren er 

bij een tweede afname twee items op de 88 items per schoolwebsite afwijkend.  
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Om de validiteit van het codeerschema te verbeteren, is het belangrijk een vorm van triangulatie te 

hanteren (Stemler, 2001). Zo werd gedurende het ontwikkelen van het codeerschema niet alleen de 

literatuur gebruikt. Experts werden ook bevraagd over hun visie op de juistheid en volledigheid van 

het codeerschema. Ten slotte werden ook alle schoolwebsites overlopen en werd het codeerschema 

aan deze bevindingen aangepast.  Op deze manier werd er gecontroleerd voor de inhoudelijke 

validiteit. 

Ten slotte werd de aanvaardbaarheid, met name objectiviteit en normhandhaving,, verhoogd door 

de verschillende items in het codeerschema zo gedetailleerd mogelijk te operationaliseren 

(Universiteit Utrecht, 2013). Bij de opbouw van de checklist werd voornamelijk in fase drie hieraan 

aandacht besteed (zie bijlage 1).   
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4 Resultaten 
Hiernavolgend worden de resultaten van de drie onderzoeksvragen besproken en dit per 

onderzoeksvraag. Eerst wordt de kwaliteit besproken, vervolgens het verband tussen kwaliteit en 

‘ICT-visie & ICT-beleid’ en ‘Innocatief ICT-gebruik’ en ten slotte de schoolwebsite als 

communicatiemiddel.  

4.1 Kwaliteit van schoolwebsites van lagere scholen 
De eerste onderzoeksvraag naar de aard van de kwaliteit van schoolwebsites van lagere scholen is 

beantwoord door het toepassen van het ontwikkelde codeerschema op 58 lagere schoolwebsites. 

De kwaliteit wordt beoordeeld op drie categorieën: ‘inhoud’, ‘gebruiksvriendelijkheid’ en 

‘doelgroepgerichtheid’. De definitie en operationalisering werden in de literatuurstudie besproken 

(zie 2.1.3). De selectie van items werd besproken bij de methode (zie 3.2.1). Hieronder worden eerst 

de bevindingen per categorie besproken. Daarna worden de drie best scorende schoolwebsites meer 

in detail besproken. Ten slotte wordt het antwoord op deze onderzoeksvraag afgerond met een 

algemene conclusie over de kwaliteit van de schoolwebsites.   

4.1.1 CATEGORIE: Inhoudelijk 
Bij de lagere schoolwebsites werd een grote verscheidenheid aan inhoudelijke kwaliteit opgemerkt. 

Deze diversiteit wordt besproken in drie delen. In het eerste luik worden de items die het meest op 

de schoolwebsites voorkomen behandeld. Vervolgens wordt ingegaan op het diffuus beeld dat bij 

het bestuderen van de 58 schoolwebsites werd gevonden. In het laatste deel wordt de impact van 

het al dan niet aanwezig zijn van het volledige schoolreglement behandeld. Uit de resultaten blijkt 

immers dat dit een grote impact heeft op de kwaliteitsscore voor de categorie ‘inhoud’.  

4.1.1.1 Veelvoorkomende inhoudelijke items 
In totaal zijn er 59 verschillende items die behoren tot de categorie ‘inhoud’. Op 58 schoolwebsites 

werd nagegaan of het item al dan niet aanwezig was. In figuur 4.1 wordt aangegeven op hoeveel 

websites een item aanwezig was.  Hieruit blijkt dat er dertien items zijn die op minder dan tien 

schoolwebsites voorkomen en dat er vijftien zijn die op meer dan vijftig schoolwebsites voorkomen. 

Dat betekent dat bijna de helft van de inhoudelijke items ofwel weinig (minder dan tien) ofwel heel 

frequent (minstens 50) aanwezig zijn op schoolwebsites. De items die voorkomen op minstens vijftig 

schoolwebsites zullen beschouwd worden als veelvoorkomende inhoudelijke items.  
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Figuur 4.1. Verdeling van de inhoudelijke items volgens hun totale aanwezigheid op de 58 schoolwebsite 

In tabel 4.1 worden de vijftien inhoudelijke items weergegeven die op minstens 50 van de 58 

schoolwebsites aanwezig zijn.   

Tabel 4.1  
Lijst inhoudelijke items die op minstens vijftig schoolwebsites voorkomen 

Inhoudelijk item Aantal 

Algemene contactgegevens 58 

Indeling schooldag 58 

CLB 57 

Schoolkalender 57 

Voor- en naschoolse opvang 56 

Schoolteam 56 

Schoolreglement beschikbaar 55 

Inschrijvingen 55 

Foto’s schoolleven 55 

Ouderraad 55 

Schoolraad 54 

Schoolbestuur 54 

Bijdrageregeling 52 

Pedagogisch project 52 

Afwezigheden 51 
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Slechts twee inhoudelijke items zijn op alle lagere schoolwebsites aanwezig. Elke school vindt het 

noodzakelijk om via de schoolwebsite te informeren over de indeling van de schooldag en algemene 

contactinformatie aan te bieden. Concreet betekent dit dat op alle websites melding gemaakt wordt 

van de lesuren en de verschillende pauzes in een schooldag en dat het adres en een algemeen 

telefoonnummer aanwezig is. 

Daarnaast zijn er nog  dertien andere veelvoorkomende items.  Ze worden in volgorde van 

afnemende aanwezigheid besproken: 

Op één schoolwebsite na wordt er informatie voorzien over het CLB. Bijna alle (n=53) schoolwebsites 

bieden gedetailleerde info over het CLB, bijvoorbeeld over welke personeelsleden er werken, wat 

hun taken en hun contactgegevens zijn. Slechts enkele (n=4) schoolwebsites bespreken enkel het 

doel en de taken van het CLB.  

57 schoolwebsites bevatten een schoolkalender. Vaak (n=39) is dit een actuele en gedetailleerde 

kalender waarin alle activiteiten opgenomen zijn. Er wordt informatie gegeven over ouderraden, 

uitstappen, zwemregelingen, pedagogische studiedagen, vakantiedagen, etc. Dat blijkt bijvoorbeeld 

uit de maandkalender in figuur 4.2. Figuur 4.3 toont een minder gedetailleerde schoolkalender, 

waarop uitsluitend de verlofdagen en vakanties aangeduid zijn. Deze kalender wordt vermoedelijk 

slechts jaarlijks aangepast.  

Een ander veelvoorkomend item, is informatie rond voor- en naschoolse opvang. De gegeven 

informatie is onder andere een telefoonnummer, de kostprijs en de opvanguren.  

Informatie met betrekking tot het schoolteam en daaraan gekoppeld het klassenaantal is aanwezig 

op 56 schoolwebsites.  

Meestal (n=48) wordt die informatie gepresenteerd als een lijst. Concreet is dit een overzicht van de 

verschillende klassen waarbij de naam van de verantwoordelijke leerkracht vermeld wordt. 

Omgekeerd kan ook, dan worden de personeelsleden opgelijst en wordt hun klas of taak ernaast 

vermeld.  

Op schoolwebsites is die lijst soms (n=28) aangevuld met foto’s van de leden van het schoolteam. 

Deze foto wordt vervolgens voorzien van een bijschrift met naam en functie. De foto kan een 

groepsfoto (n=9) zijn met het voltallige schoolteam, maar ook van individuen (n=19). 
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Figuur 4.2. Voorbeeld maandkalender (School 33) 

 

Figuur 4.3. Voorbeeld jaarkalender (School 42) 

De schoolwebsite vermeldt naast de directie en de leerkrachten ook volgende personen: de ICT-

coördinator, de zorgcoördinator, de administratie, het keukenpersoneel, de buschauffeur, het 

toezichtteam en het onderhoudspersoneel.  Uitzonderlijk wordt ook melding gemaakt van de 
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boekhoudkundige en de preventieadviseur. 

Een laatste opvallend aspect is dat op enkele (n=7) schoolwebsites de leerkracht iets over zichzelf 

vertelt op het niveau van de kinderen. Dat kan een kort interview (figuur 4.4) zijn of een zelfgekozen 

onderwerpen. Sommige leerkrachten vertellen bijvoorbeeld wanneer ze jarig zijn en anderen 

vertellen iets over hun lievelingsvak.  

Naam: 
Jarig op:  
Functie:  
Hobby: 
Leukste vak: 
Levensmotto: 
Ik hou van …: 
Ik he been hekel aan …: 

 

Figuur 4.4. Voorbeeld vragenlijst (School 22) 

55 van de 58 schoolwebsites bevatten het schoolreglement. Het is soms (n=29) nodig om het 

document te downloaden. Zo goed als altijd (n=50) staat het reglement integraal op de website. 

Zelden (n=5) wordt de informatie in delen online geplaatst. Men maakt bijvoorbeeld een opsplitsing 

tussen het gedeelte dat altijd hetzelfde blijft en dat jaarlijks wijzigt. De naam van het document is 

niet altijd “schoolreglement”. Men spreekt ook van een “schoolbrochure” of “informatiebrochure”, 

maar toch bedoelt men het schoolreglement. Meestal (n=41) is het schoolreglement de versie van 

het huidige schooljaar. Daarnaast zijn er tien schoolwebsites waarbij geen indicatie aanwezig is van 

het schooljaar. De overige vier schoolreglementen zijn een verouderde versie.   

Informatie over het inschrijvingsbeleid is frequent (n=55) aanwezig. Dat item omvat zowel algemene 

inschrijvingsprocedures als specifieke voorrangsregels, bijvoorbeeld: voorrang voor broers en zussen 

die reeds in de school zijn ingeschreven. 

De meeste schoolwebsites tonen foto’s in verband met het schoolgebeuren (n=55). Er is vaak (n=38) 

een aparte pagina met de verschillende fotoalbums. Die staan volgens datum van toevoegen of 

volgens leerjaar geordend. Zelden (n=7) komen foto’s van het schoolgebeuren alleen terug in de 

klassikale blogs. Het onderwerp van de foto’s is uiteenlopend: allerlei uitstappen (museum, bos, 

etc.), schoolreizen (sneeuwklas, zeeklas, etc.), activiteiten op de school (verkeersveilige week, 

opruimactie, etc. ), bezoek in de klas (grootouderdag, experts op bezoek zoals een dokter, etc) en 

foto’s van leerlingen die aan het werk zijn (muzische activiteiten, samenwerken, etc.). 
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Hoewel informatie in verband met de ouderraad (n=55) en de schoolraad (n=54) ongeveer even vaak 

aanwezig is op een schoolwebsite, is het opmerkelijk dat de informatie rond de ouderraad 

uitgebreider is.  

Met betrekking tot de ouderraad wordt vaak (n=30) vermeld wie de huidige leden zijn. Daarnaast 

wordt meestal (n=48) uitgelegd wat hun taak is en hoe men hen kan bereiken (n=40). Vervolgens 

wordt soms (n=28) duidelijk gemaakt wat de realisaties zijn, bijvoorbeeld een informatieavond rond 

huiswerkbegeleiding, een receptie voor de eerste communicanten, de proclamatie voor het 6de 

leerjaar en het schoolfeest. Ten slotte worden de ouders via de schoolwebsite vaak (n=30) 

aangespoord om lid te worden van de ouderraad. 

De informatie in verband met de schoolraad gaat zoals die van de ouderraad over de huidige leden 

(n=38) en hoe hen te bereiken (n=16). Daarnaast worden hun taken (n=36) vermeld en wordt de 

selectieprocedure besproken (n=10).  

54 schoolwebsites geven informatie over het schoolbestuur of de inrichtende macht. Dat houdt in 

dat men vermeldt wie de verantwoordelijken zijn (n=24), hetzij door middel van een naam of 

meerdere namen, hetzij door een gemeentedienst of vereniging.  Daarnaast wordt vermeld hoe men 

contact kan opnemen (n=12). De precieze taak van het schoolbestuur wordt soms (n=24) vermeld. 

Op de schoolwebsite van school 37 wordt als volgt beknopt uitleg gegeven over de taak:  

“Het schoolbestuur van de gemeentelijke basisschool te ‘naam deelgemeente’  is het 

gemeentebestuur van ‘de hoofdgemeente’. Alle grote beslissingen worden door de 

gemeenteraad bekrachtigd. Het dagelijkse beleid wordt gevoerd door het College van 

burgemeester en schepenen.” (school 37). 

Wat de bijdrageregeling betreft is er vaak (n=37) een gedetailleerde weergave van de vaste jaarlijkse 

kosten en de optionele bijdragen. De eerste categorie omvat bijdragen voor onder andere 

uitstappen en zwemmen. De tweede categorie omvat bijdragen voor onder andere 

leerlingenvervoer, tijdschriften en maaltijden. 

Wanneer het pedagogisch project op de schoolwebsite aanwezig is, is dit vormelijk en inhoudelijk 

altijd gelijk aan het pedagogisch project zoals beschreven in het schoolreglement.  Er is echter één 

website die hiervan afwijkt. Men maakt gebruik van foto’s en citaten om woorden kracht bij te 

zetten (figuur 4.5).   

Een laatste veelvoorkomend item is informatie rond afwezigheden. Dat wordt voornamelijk 

besproken in het schoolreglement  (n=45) en het betreft wettelijke bepalingen die voor alle scholen 
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gelden. Op één website kan men afwezigheden melden via een invulformulier. Dit is een 

mogelijkheid voor ouders om met de school te communiceren en wordt verder besproken bij de 

resultaten voor onderzoeksvraag drie (zie 4.3).  

 

Figuur 4.5. Voorbeeld onderdeel pedagogisch project (School 24) 

Conclusie 

De vijftien besproken inhoudelijke items blijken aanwezig te zijn op meer dan vijftig  schoolwebsites 

in de Vlaamse lagere scholen, meestal op verschillende manieren. In de 58 onderzochte 

schoolwebsites is er wat deze items betreft een consensus. Er kan gesteld worden dat deze items de 

‘basis’ vormen van de schoolwebsites in het Vlaams lager onderwijs omdat scholen vinden dat deze 

items minimaal aanwezig moeten zijn.  

4.1.1.2 Algemeen beeld van de inhoudelijke kwaliteit  
Tot nu toe werden de vijftien meest voorkomende inhoudelijke items besproken. Hierna wordt een 

algemeen beeld gegeven van de 59 items voor de categorie ‘inhoud’ en wordt ingegaan op de nog 

onbesproken items van ‘inhoudelijke kwaliteit’.  

De items in de categorie ‘inhoudelijke kwaliteit’ werden ingedeeld aan de hand van zes categorieën, 

namelijk:  (1) visie en schoolafspraken, (2) schoolspecifieke informatie, (3) actuele informatie, (4) 

informatie voor ouders, (5) links en (6) andere inhoudelijke items. De aanwezige items kregen ook 
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altijd een gewogen score zoals besproken in 3.2.1. Vooraleer de subcategorieën met bijhorende 

inhoudelijke items te bespreken, wordt in tabel 4.2 een overzicht gegeven van de algemene 

‘inhoudelijke kwaliteit’ en van de verschillende subcategorieën. Eerst worden de minimum en de 

maximum behaalde scores per (sub)categorie gegeven, vervolgens de mogelijke totaalscore voor die 

(sub)categorie en ten slotte de gemiddelde score van alle schoolwebsites in deze steekproef. De 

laagste score die een schoolwebsite behaalde voor ‘inhoudelijke kwaliteit’ is 66 op 182. De hoogste 

score was 134 op 182. De gemiddelde lagere schoolwebsite scoorde 109,4 op 182 op de categorie 

‘inhoudelijke kwaliteit’. 

Tabel 4.2 
Descriptieve gegevens van de scores voor lagere schoolwebsites voor “inhoudelijke” kwaliteit en de subcategorieën.  

 Min. behaalde 
score 

Max. behaalde  
score 

Mogelijke 
totaalscore 

Gemiddelde 

Categorie: “Inhoud” 66,00 134,00 182 109,40 
 

Subcategorieën: 
1) Visie & schoolafspraken 
2) Schoolspecifieke informatie 
3) Actuele informatie 
4) Ouders 
5) Links 
6) Andere 

 
5,00 

28,00 
5,00 
5,00 
0,00 
0,00 

 
24,00 
63,00 
26,00 
31,00 

6,00 
7,00 

 
24 
70 
32 
34 

9 
12 

 
14,86 
50,48 
19,40 
21,67 

1,43 
1,55 

 

De gemiddelde schoolwebsite behaalde ongeveer 60%. Het verschil tussen de schoolwebsite met de 

laagste score en de schoolwebsite met de hoogste score is 68 punten. De standaarddeviatie is 15,40. 

De spreiding van de totaalscores voor de inhoudelijke kwaliteit van de 58 schoolwebsites wordt 

geïllustreerd aan de hand van figuur 4.6. Hieruit blijkt dat de grootste spreiding in de scores te 

situeren is in het eerste kwartiel. Bovendien zijn er drie schoolwebsites, die opvallend slechter 

scoren en beschouwd kunnen worden als outliers.  
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Figuur 4.6. Boxplot – Spreiding van de inhoudelijke score van schoolwebsites 

Men zou kunnen veronderstellen dat de scores die schoolwebsites in de zes subcategorieën behalen, 

gelijklopen met de totaalscore voor inhoudelijke kwaliteit. Dat werd geanalyseerd door de data 

volgens de totale ‘inhoudelijke’ kwaliteitsscore te rangschikken en vervolgens de bijhorende ruwe 

scores van de zes subcategorieën te observeren (tabel 4.3).  

Tabel 4.3 
Descriptieve gegevens van de twintig laagste en de twintig hoogste scorende schoolwebsites gerangschikt volgend 
inhoudelijke kwaliteit voor de zes subcategorieën.  

 Gemiddelde score 20 
hoogst scorende 

schoolwebsites 

Gemiddelde score 20 
laagst scorende 
schoolwebsites 

Mogelijke 
totaalscore 

Verschil 

Visie & Schoolafspraken 14,70 13,40 24  1,30 
Schoolspecifieke informatie 57,40 42,15 70 15,25 
Actuele informatie 21,00 17,35 32 3,65 
Ouders 23,40 18,50 34 4,90 
Links 1,15 1,30 9 - 0,15 
Andere 1,65 1,10 12 0,55 
 

Uit de data blijkt dat de bovenstaande redenering enkel voor de subcategorie ‘schoolspecifieke 

informatie’ geldt. Dat is namelijk de enige subcategorie waarbij een duidelijk verschil in de 

gemiddelde score gevonden wordt tussen de twintig slechtst scorende schoolwebsites en de twintig 

best scorende. Er is een verschil van 15,25 punten op 70. Daarnaast is dit de enige subcategorie 

waarbij de twintig laagste scores consequent lager of gelijk zijn aan vijftig en de twintig hoogste 

scores consequent hoger of gelijk zijn aan 54. Bij de overige vijf subcategorieën is het scoreverschil 

tussen de kwalitatief inhoudelijk laagst scorende schoolwebsites en de hoogst scorende 
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schoolwebsites klein. Bij de subcategorie ‘links’ is er zelfs een negatief verschil. Dat betekent dat de 

gemiddelde score voor de subcategorie ‘links’ voor de twintig hoogst scorende schoolwebsites lager 

is dan voor de twintig laagst scorende schoolwebsites.  

Dat er, behalve voor de subcategorie ‘schoolspecifieke informatie’, tussen de hoogste en de laagst 

scorende schoolwebsites voor ‘inhoud’ kleine verschillen bestaan kan verder geïllustreerd worden 

met twee voorbeelden. Zo behaalt de schoolwebsite die voor de categorie ‘inhoudelijke kwaliteit’ in 

totaal het laagste scoort voor de subcategorie ‘actuele informatie’ een score van 22 op 32 en de 

schoolwebsite die voor de categorie ‘inhoudelijke kwaliteit’ het hoogste scoort, een score van 24 op 

32. Dat is dus een klein verschil. Een gelijkaardig beeld werd gevonden bij de subcategorie 

‘aanwezigheid van links’. Zowel de laagst scorende als de hoogst scorende website op de categorie 

‘inhoudelijke kwaliteit’, scoren nul op negen voor deze subcategorie.  

Op basis van deze resultaten kan men concluderen dat scholen die voor inhoudelijke kwaliteit  goed 

scoren voor specifieke subcategorieën toch slecht kunnen scoren en omgekeerd. Dat impliceert dat 

het belangrijk is om bij de beoordeling van inhoudelijke kwaliteit rekening te houden met zowel de 

verschillende subcategorieën als met het algemene beeld. 

Op basis van de gegevens in tabel 4.2 kan vastgesteld worden dat zelfs de beste schoolwebsites geen 

hoge score behalen op de categorie ‘inhoud’. Verder zijn de inhoudelijke verschillen tussen 

schoolwebsites niet alleen beperkt, maar is er ook geen duidelijke lijn in de wijze waarop 

schoolwebsites van elkaar verschillen. Alleen blijkt dat scholen die goed scoren voor de subcategorie 

‘schoolspecifieke informatie’ ook goed scoren voor de categorie ‘inhoud’.  

Hierna wordt dieper ingegaan op de resultaten van de inhoudelijke items uit de zes subcategorieën. 

4.1.1.2.1 Subcategorie 1: Visie en schoolafspraken 
De subcategorie ‘visie en schoolafspraken’ omvat enerzijds aspecten rond de visie binnen de school 

en anderzijds het curriculum, schoolreglement en de engagementsverklaring.  Het pedagogisch 

project en het schoolreglement werden besproken onder 4.1.1.1: veelvoorkomende items.  

In tabel  4.4 wordt eerst per item aangegeven in hoeveel websites dit aanwezig is en daarna de 

gemiddelde score van alle schoolwebsites uit de volledige steekproef voor het overeenkomstige 

item. Dus zowel de schoolwebsites waarin het item aan- of afwezig is. Ten slotte de gewogen 

mogelijke totaalscore per item.  

  



Resultaten  43 
 

Tabel 4.4 
Descriptieve gegevens van de scores voor de websites voor de subcategorie ‘visie & schoolafspraken’ 

 Aantal websites aanwezig Gemiddelde Mogelijke totaalscore 
Visie  
- Beknopte visie 
- Pedagogisch project 
- Zorg- en Leerlingenbegeleiding 
 
Curriculum 
Schoolreglement 
Engagementsverklaring 

 
19 
52 
35 

 
17 
55 
42 

 
1,64 
4,48 
1,81 

 
1,46 
4,74 
0,73 

 
5 
5 
3 

 
5 
5 
1 

 

Wat visie betreft werd het pedagogisch project besproken bij de veelvoorkomende items. Op ruim 

de helft van alle onderzochte schoolwebsites was er informatie aanwezig over zorg- en 

leerlingenbegeleiding. Er kan een aparte pagina aanwezig zijn waar informatie wordt gegeven over 

de taken van de zorgcoördinator of concrete initiatieven rond begeleiding, bijvoorbeeld: informatie 

over de Kangoeroeklas, een klas speciaal ingericht voor hoogbegaafde leerlingen. Het is niet zo dat 

de informatie over zorg- en leerlingenbegeleiding enkel gegeven wordt op schoolwebsites waar 

informatie aanwezig is over het pedagogisch project. Op twee scholen wordt namelijk niets vermeld 

over het pedagogisch project, maar wel over zorg- en leerlingenbegeleiding. Een andere vaststelling 

is dat er vier schoolwebsites zijn die wel op kernachtige wijze de visie van de school communiceren 

via hun schoolwebsite, maar hun pedagogisch project niet toelichten.  

In totaal zijn er negentien schoolwebsites die op kernachtige wijze hun visie meedelen. Dit doen ze 

door de naam of het logo van de school te verklaren. Dit is belangrijk in het kader van het promoten 

van een school. Concreet wordt er bijvoorbeeld met de naam van de school een letterwoord 

gemaakt waarin sleutelbegrippen van de visie terugkomen. Een ander voorbeeld is dat men de naam 

van de school aanwendt om een metaforische slogan te formuleren, zoals “‘schoolnaam’, waar 

kinderen zich ontpoppen” (school 7).  

Een laatste item rond de visie is het curriculum. In totaal zijn er zeventien schoolwebsites die 

informatie geven over de inhoud van het curriculum. Men kan vermelden dat er lessen lichamelijke 

opvoeding worden ingericht of uitleg geven over de leergebiedoverschrijdende eindtermen. Als het 

schoolreglement deze informatie bevat, wordt ze altijd gepresenteerd door de hoofdcategorieën die 

in de lagere school onderwezen worden aan te geven, bijvoorbeeld de’ wereld van taal en 

communicatie’ of de ‘wereld van de techniek’.  

De engagementsverklaring is een verplicht onderdeel in het schoolreglement. Het is opmerkelijk dat 

zij op slechts 42 schoolwebsites aanwezig is, terwijl het schoolreglement op 55 schoolwebsites 
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aanwezig is. De engagementsverklaring is steeds gelijkaardig en volgens de decretale bepalingen 

opgebouwd.  

De gemiddelde lagere schoolwebsite in Vlaanderen behaalt 61,9% voor de subcategorie ‘visie & 

schoolafspraken’. Vooral het pedagogisch project, het schoolreglement en de 

engagementsverklaring zijn aanwezig op schoolwebsites. 

4.1.1.2.2 Subcategorie 2: Schoolspecifieke informatie 
Voor de tweede subcategorie‘schoolspecifieke informatie’ werden de algemene contactgegevens, 

het schoolteam, het inschrijvingenbeleid, de afwezigheden, de indeling van de schooldag, de voor- 

en naschoolse opvang, het schoolbestuur en het CLB reeds behandeld bij veelvoorkomende items. 

De overige inhoudelijke items binnen deze subcategorie worden onderverdeeld in enerzijds items 

rond het bereiken van de school (tabel 4.5) en anderzijds schoolspecifieke informatie over 

uiteenlopende onderwerpen (tabel 4.6).  

Tabel 4.5 
Descriptieve gegevens van de scores voor de websites voor subcategorie ‘schoolspecifieke informatie’ -  Bereiken van de 
school 

 Aantal websites aanwezig Gemiddelde Mogelijke totaalscore 
Bereiken school 
- Algemene contactgegevens 
- Contactinformatie 
- Routebeschrijving 
- Verkeersveiligheidsbeleid 

 
58 
25 
19 
36 

 
5,00 
2,15 
1,64 
0,62 

 
5 
5 
5 
1 

 

Op de lagere schoolwebsites vinden bezoekers algemene contactgegevens om de school te kunnen 

bereiken. Er wordt meer informatie gegeven dan het schooladres en een algemeen 

telefoonnummer. Op 25 schoolwebsites staat er ook een telefoonnummer van zowel de directie als 

de schooladministratie. 32 schoolwebsites geven een routebeschrijving naar de school, soms ook 

met openbaar vervoer of met de auto. Dat gebeurt door het tonen van een kaart, al dan niet met 

‘google maps’ of in woorden. Op twaalf van de negentien schoolwebsites met een routebeschrijving 

is er ook informatie beschikbaar over het verkeersveiligheidsbeleid. In totaal bieden 36 

schoolwebsites informatie aan over het verkeersveiligheidsbeleid. De informatie heeft betrekking op 

procedures rond het afzetten en het ophalen van de leerlingen, het dragen van een helm en 

fluohesje en verkeersveilige schoolprojecten.  
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Tabel 4.6 
Descriptieve gegevens van de scores voor websites voor de subcategorie ‘schoolspecifieke informatie’ - Algemeen 

 Aantal websites 
aanwezig 

Gemiddelde Mogelijke totaalscore 

Algemeen 
- Leerkracht- & klassenaantal 
- Inschrijvingsbeleid 
- Afwezigheden 
- Toelagen 
- Methodes 
- Indeling schooldag 
- Voor- en naschoolse opvang 
- Busregeling 
- Uitstappen/schoolreizen 
- Accountability 
- Schoolbestuur 
-Scholengemeenschap/scholengroep 
- Leerlingenraad 
- CLB 
- Turnen/sport 
- Zwemmen 

 
56 
55 
51 
35 

3 
58 
56 
19 
33 

5 
54 
49 
37 
57 
38 
40 

 
2,90 
4,74 
4,40 
1,82 
0,15 
5,00 
2,90 
0,33 
1,71 
0,09 
4,66 
4,23 
1,91 
4,91 
0,65 
0,69 

 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
1 
3 
1 
5 
5 
3 
5 
1 
1 

 

Vervolgens worden de negen tot nu toe onbesproken items met betrekking tot algemene 

schoolspecifieke informatie besproken. 

Informatie met betrekking tot toelagen wordt op 36 schoolwebsites aangeboden en betreft steeds 

decretale bepalingen, bijvoorbeeld vermelden dat leerlingen altijd op school aanwezig dienen te zijn.  

Slechts drie schoolwebsites bieden informatie aan over de gebruikte methodes. Extra en 

schoolbrede projecten, zoals MOS, verkeersveiligheid, etc.  werden niet meegerekend. Informatie 

die wel betrekking heeft op de specifieke methodes is het meedelen van welke handboeken men 

binnen de school gebruikt. Geen enkele onderzochte school was een methodeschool, zoals Steiner 

of Jenaplan.  

De busregeling wordt besproken op negentien schoolwebsites. Het betreft informatie omtrent de 

kostprijs, de mogelijke opstapplaatsen of de busverantwoordelijke.  

33 schoolwebsites bevatten informatie over uitstappen en schoolreizen, onder meer welke leerjaren 

welke uitstappen doen en wat de geschatte kostprijs is.  

Vijf schoolwebsites geven informatie over de accountability van de school. Dat houdt in dat men de 

kwaliteit van hun school wil aantonen door middel van het publiceren van het inspectierapport (n=4) 

of de resultaten van de OVSG-toetsen (n=1). 
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Op één schoolwebsite na wordt er wanneer er informatie beschikbaar is over de 

scholengemeenschap of de scholengroep ook informatie gegeven omtrent het schoolbestuur. In 

totaal zijn er 49 schoolwebsites die aangeven met welke scholengemeenschap of scholengroep men 

verbonden is. Dat kan gebeuren door middel van het plaatsen van het logo op de website, al dan 

niet met ingesloten link. De namen van de verantwoordelijke kunnen vermeld worden, alsook welke 

andere scholen onder hetzelfde verband zitten.  

De leerlingenraad wordt vermeld op 37 schoolwebsites. Dit gebeurt door het beschrijven van de 

selectie voor de leerlingenraad, vermelden wie de huidige leden zijn en/of een aparte pagina waar 

acties en verslagen op worden getoond.  

Turnen en sport is aanwezig op 38 schoolwebsites. Dit item kan het volgende omvatten (figuur 4.7): 

lessenrooster van de turnlessen, afspraken in verband met het turnuniform en uitslagen van 

scholencompetities, bijvoorbeeld veldloop.  

 

Figuur 4.7. Voorbeeld turnen (School 45) 

Het item zwemmen is op twee schoolwebsites meer aanwezig dan het item turnen/sport. Op 34 

schoolwebsites wordt er zowel informatie over zwemmen als over turnen/sport gegeven. De 

informatie over zwemmen is gelijkaardig aan die rond turnen/sport. Het gaat over een 

lessenrooster, uniform of andere praktische afspraken, zoals geïllustreerd in figuur 4.8. 
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Figuur 4.8: Voorbeeld zwemmen (School 44) 

De gemiddelde lagere schoolwebsite behaalt voor de subcategorie ‘schoolspecifieke informatie’ 

72,11%. Dat hoge cijfer is een weerspiegeling van de besproken items. Slechts drie items binnen 

deze subcategorie zijn op minder dan dertig schoolwebsites aanwezig, namelijk busregeling, 

accountability en informatie omtrent methodes.  

4.1.1.2.3 Subcategorie 3: Actueel 
De derde subcategorie ‘actuele informatie’ wordt op gelijkaardige wijze besproken. Actuele 

informatie wordt regelmatig aangepast. Deze subcategorie bestaat uit algemene actuele items (tabel 

4.7), publicaties (tabel 4.8), foto’s (tabel 4.9) en blog of klaspagina (tabel 4.10). De bespreking van de 

items staat telkens bij de bijhorende tabel.  

Tabel 4.7 
Descriptieve gegevens van de scores voor websites voor de subcategorie ‘actuele informatie’ – Algemene actuele items 

 Aantal websites 
aanwezig 

Gemiddelde Mogelijke totaalscore 

Aankondigingen 
Informatie over projecten & activiteiten 
Schoolmenu 
Schoolkalender 
Werk van leerlingen 

44 
42 
27 
52 
45 

3,79 
2,18 
0,47 
4,91 
3,67 

5 
3 
1 
5 
5 

 

De schoolkalender werd eerder besproken. Op 44 schoolwebsites worden aankondigingen gedaan 

op de startpagina. De inhoud van deze aankondigingen is divers, bijvoorbeeld: sneeuwpret, 

schoolfeest, geboortes, dikketruiendag, verkeersveiligheidweek, voorrangsregelingen, etc. Deze 

onderwerpen zijn gelijkaardig aan de onderwerpen in de nieuwsbrieven.  

Naast aankondigingen wordt er op 42 schoolwebsites ook informatie gegeven omtrent projecten en 

activiteiten. Ook hier zijn de onderwerpen zeer divers: pesten, grootouderdag, MOS-project, etc. 

Soms is er een uitgebreide pagina voorzien die regelmatig wordt geüpdatet.  

Iets meer dan de helft van de schoolwebsites (n=27) biedt op hun schoolwebsite het schoolmenu 

aan. Die pagina wordt maandelijks aangepast.  
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Het werk van leerlingen, knutsel-, literaire of ander soort werkjes, wordt op 45 schoolwebsites 

getoond via de klas- of jaarpagina’s of via foto’s. Op twee schoolwebsites is er op de startpagina een 

ruimte voorzien waarbij het werk in de ‘spotlight’ wordt gezet. Meestal betreft het beeldende 

kunstwerkjes. 

Tabel 4.8 
Descriptieve gegevens van de scores voor websites voor de subcategorie ‘actuele informatie’ - Publicaties 

 Aantal websites aanwezig Gemiddelde Mogelijke totaalscore 
Publicaties 
- Nieuwsbrief 
- Schoolkrant 

 
20 
10 

 
1,72 
0,52 

 
5 
3 

 

Twintig schoolwebsites bieden een nieuwsbrief aan. De informatie is inhoudelijk gelijkaardig aan 

aankondigingen op een schoolwebsite. De kalender is een onderdeel dat telkens voorkomt in de 

nieuwsbrief.  

Een schoolkrant vertoont inhoudelijk gelijkenissen met zowel de aankondigingen op een website als 

de nieuwsbrieven. Een schoolkrant is een publicatie met een kleinere oplage dan de nieuwsbrief. 

Een nieuwsbrief wordt dubbel zoveel aangeboden in vergelijking met een schoolkrant. Omdat de 

inhoud grotendeels gelijkloopt, valt het te verwachten dat beide publicaties nooit samen aanwezig 

zijn op een schoolwebsite. Dat is ook vastgesteld in de steekproef.  

Tabel 4.9 
Descriptieve gegevens van de scores voor websites voor de subcategorie ‘actuele informatie’ – Foto’s 

 Aantal websites aanwezig Gemiddelde Mogelijke totaalscore 
Foto’s 
- Schoolomgeving 
- Uitstappen/bezoek/ etc. 

 
27 
55 

 
0,49 
0,95 

 
1 
1 

 

Foto’s met betrekking tot uitstappen, bezoek en dergelijke werden reeds eerder besproken.  

Op 27 schoolwebsites worden foto’s getoond over de schoolomgeving of het schoolgebouw, op de 

startpagina, bij de contactgegevens of in een apart fotoalbum. Op twee schoolwebsites kan men een 

virtuele tour doorheen de school doen. Zo kan men bijvoorbeeld aanklikken vanuit welk standpunt 

men een foto van de school wil bekijken.  
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Tabel 4.10 
Descriptieve gegevens van de scores voor websites voor de subcategorie ‘actuele informatie’ – Blog of pagina 

 Aantal websites aanwezig Gemiddelde Mogelijke totaalscore 
Blog of pagina 
- Per leerjaar 
- Per klas 
- Mogelijkheid tot reactie 

 
1 

36 
4 

 
0,02 
0,62 
0,07 

 
1 
1 
1 

 

Wat betreft pagina’s of blogs per jaar of klas is er meestal een pagina per klas (n=36). Op slechts 

één schoolwebsite is een aparte pagina per jaar aanwezig. Dat lage cijfer voor pagina per jaar kan 

deels aan de manier van scoren liggen. Wanneer er in een school maar één klas per jaar is, wordt die 

onder de klascategorie gerekend.  

De mate waarin deze klaspagina’s consequent gebruikt worden lijkt afhankelijk van de school en de 

klas(leerkracht). Zo is het mogelijk dat bijvoorbeeld het 3de en 6de leerjaar een zeer actuele en goed 

bijgehouden pagina hebben, maar de andere leerjaren nooit inhoud op de pagina uploaden.  

Een klaspagina of blog kan in de schoolwebsite zelf aanwezig zijn of op een externe website. In het 

slechtste geval is deze klaspagina leeg. Soms staat er op de klaspagina enkel een klasfoto samen met 

een inleidend tekstje over de klas en eventueel een verwijzing naar het fotoboek op de website. Ten 

slotte zijn er klaspagina’s waar actuele berichten online staan, zoals geïllustreerd in figuren 4.9, 4.10 

en 4.11. Bij de blogberichten zijn foto’s en zelfs filmpjes aanwezig om het werk van de leerlingen te 

illustreren of om de gegeven lessen verder toe te lichten.  

 

Figuur 4.9 Voorbeeld blogberichten van het 6de leerjaar (School 53) 



Resultaten  50 
 

 

… Foto’s van leerlingen … 

 

Figuur 4.10. Voorbeeld blogbericht van het 2de leerjaar (School 53) 
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Figuur 4.11. Voorbeeld blogbericht van het 2de leerjaar (School 8) 

Naar analogie met de bovenstaande illustraties worden veel blogberichten gepost. De onderwerpen 

hebben betrekking op het klasgebeuren, gaande van het vieren van een verjaardag tot verdere 

uitwerking van een behandeld onderwerp in de les. Slechts een handvol van de klaspagina’s worden 

heel actief en gedetailleerd uitgewerkt. Er wordt bijvoorbeeld ook informatie gegeven over wat er 

elke dag in de klas precies zal gebeuren, het weekplan (figuur 4.12). Daarnaast is het vermelden van 

de huistaken ook een mogelijkheid.  
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Figuur 4.12. Voorbeeld gedetailleerd blogbericht van het 5de leerjaar – weekplan (School 11) 

Vier schoolwebsites bevatten de klaspagina’s of blogs de mogelijkheid om een reactie te plaatsen op 

berichten. Voor zover men kon terugkeren in de bloggeschiedenis, was dit niet gebeurd. Ten slotte is 

het ook opmerkelijk dat de leerlingen niet actief meehelpen aan het onderhoud van de blog. De 

leerkracht is degene die de berichten post.  

De gemiddelde lagere schoolwebsite behaalt een score van 60,63% op de subcategorie ‘actuele 

informatie’. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er actuele informatie op een schoolwebsite 

aanwezig is, maar niet altijd even uitgebreid. Voornamelijk de schoolkalender en foto’s van het 

schoolgebeuren zijn items die een schoolwebsite actueel houden.  Wat ontbreekt zijn publicaties 

van schoolkrant of nieuwsbrief,  actuele klaspagina’s, foto’s van de schoolomgeving en het 

schoolmenu.  

4.1.1.2.4 Subcategorie 4: Ouders 
De volgende subcategorie is ‘ouders’. Eerst worden enkele algemenere onderwerpen besproken 

(tabel 4.11) en dan participatie in de school (tabel 4.12).  
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Tabel 4.11 
Descriptieve gegevens van de scores voor websites voor de subcategorie ‘informatie voor ouders’ – Algemene onderwerpen 
m.b.t. ouders 

 Aantal websites aanwezig Gemiddelde Mogelijke totaalscore 
Oudercontact 
Infoavond 
Ondersteuning bij huiswerk 
Gezondheid- en veiligheidsonderwerpen 
Bijdrageregeling 

48 
15 
15 
38 
52 

4,13 
1,29 
0,78 
3,28 
2,69 

5 
5 
3 
5 
3 

 

De bijdrageregeling werd reeds besproken bij de veelvoorkomende items.  

De datums voor het oudercontact worden meestal via de schoolwebsites gecommuniceerd (n=48) 

door middel van een aparte pagina, een aankondiging of de schoolkalender.  

Informatie over infoavonden is aanwezig op vijftien schoolwebsites. De onderwerpen van deze 

infoavonden zijn klasverwelkoming, uitleg over schoolreizen of thema-avonden (huiswerk, pesten, 

etc.). 

Vijftien schoolwebsites beschikken over tips voor ouders om op gepaste wijze hun kinderen te 

ondersteunen bij het maken van huiswerk. Het gaat het over algemene richtlijnen, zoals het kind 

stimuleren om het huiswerk te plannen, een goede studeerplek voorzien en problemen signaleren 

aan de leerkracht (figuur 4.13).  

 

Figuur 4.13. Voorbeeld enkele tips voor ouders om huiswerk te ondersteunen (School 50) 

Informatie omtrent gezondheid- en veiligheidsonderwerpen is aanwezig op 38 schoolwebsites. De 

onderwerpen zijn divers: aanpak luizen, pesten, verkeersveiligheid, etc.  
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Tabel 4.12 
Descriptieve gegeven van de scores voor websites voor de subcategorie ‘informatie voor ouders’ – Participatie in de school 

 Aantal websites aanwezig Gemiddelde Mogelijke totaalscore 
Participatie in school 
- Ouderraad 
- Schoolraad 
- Vrijwilligers zoeken 

 
55 
54 

2 

 
4,74 
4,66 
0,10 

 
5 
5 
3 

 

Ouders kunnen op verschillende manieren participeren in het schoolgebeuren. Via de schoolwebsite 

is het mogelijk om ouders hieromtrent te informeren. De meest voorkomende items zijn ouder- en 

schoolraad en die werden reeds besproken. Een laatste vorm van participeren bestaat uit het zoeken 

van vrijwilligers op de school voor allerhande ‘klusjes’. Op één schoolwebsite werden ouders 

opgeroepen om zich op te geven als ‘schilouder’. Op een andere schoolwebsite wordt de meer 

algemene vraag gesteld of ouders zich kandidaat stellen om gedurende het jaar verschillende kleine 

taken op zich te nemen.  

De gemiddelde lagere schoolwebsite behaalt 63,74% op de subcategorie ‘ouders’. De schoolwebsite 

wordt zelden gebruikt om vrijwilligers te zoeken voor specifieke taken. Ook ondersteuning rond 

huiswerk en aankondigingen voor infoavonden zijn beperkt aanwezig.  

4.1.1.2.5 Subcategorie 5: Links 
Binnen de ‘inhoudelijke’ categorie van het codeerschema is de voorlaatste subcategorie, ‘links’. 

Hierbij horen de links voor leerkrachten, leerlingen, ouders en info of links naar (ICT-) eindtermen 

(tabel 4.13). 

Tabel 4.13 
Descriptieve gegevens van de scores voor websites voor de subcategorie ‘links’ 

 Aantal websites aanwezig Gemiddelde Mogelijke totaalscore 
Leerkrachten 
 
Leerlingen 
- ELO 
- Schoolgerelateerd 
- Spelletjes 
 
Ouders 
Info of link eindtermen 
Info of link ICT-eindtermen 

9 
 
 

4 
21 
14 

 
18 

0 
2 

0,16 
 
 

0,07 
0,36 
0,24 

 
0,93 
0,00 
0,04 

1 
 
 

1 
1 
1 

 
3 
1 
1 

 

Op negen schoolwebsites worden specifieke links voor leerkrachten aangeboden. De links bieden 

extra lesmateriaal aan, suggesties voor in de klas of algemene info rond het onderwijslandschap. 
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Concreet omvat dit links naar onder andere Klascement, Klasse, scholengroep, Digi-juf en het 

Ministerie van Vlaamse gemeenschap.  

Links voor leerlingen worden onderverdeeld in de volgende drie groepen. Een eerste groep van links 

zijn links naar de online leeromgeving (n=4), bijvoorbeeld Smartschool. Een tweede groep, die veel 

meer dan de eerste groep aanwezig is, betreft schoolgerelateerde links (n=21). Deze links omvatten 

rekenoefeningen, oefensites voor taal, etc. Ten slotte worden op veertien websites ook links 

aangeboden naar spelletjes. Meestal zijn het dezelfde schoolwebsites die links aanbieden naar één 

van de drie groepen. Er zijn namelijk 35 schoolwebsites die geen links voor leerlingen voorzien. 

Vervolgens werden er links voor ouders aangeboden op achttien schoolwebsites. Het lijkt alsof een 

school willekeurig kiest welke links ze aanbiedt. Zo is er een schoolwebsite die links heeft naar 

‘lesjes’ rond taal, installeren van virusscanner, YouTube, etc. Een andere  schoolwebsite benadrukt in 

de links hun schoolbestuur of andere scholen binnen dezelfde scholengemeenschap of 

scholengroep. Een andere schoolwebsite biedt links aan naar de website van het CLB, de 

kinderrechten, verkeer of de website van de gemeente. Nog een andere website koos voor van links 

naar officiële informatie over schooltoelagen, schoolkosten, klasse en Onderwijs Vlaanderen. Op de 

overige veertien schoolwebsites is een mix op te merken van de bovenstaande links.  

Informatie over of links naar eindtermen en ICT-eindtermen is bijna niet aanwezig. Een enkele 

website geeft  informatie over de ICT-eindtermen op de website en op een andere website wordt in 

het schoolreglement info verschaft over de ICT-eindtermen. 

De gemiddelde lagere schoolwebsite behaalt een score van 15,89% voor de subcategorie ‘links’. Dit 

betekent dat weinig schoolwebsites links aanbieden. Voor de leerlingen is het aanbod het meest 

uitgebreid. Ten slotte is er zelden tot nooit informatie over of links naar de (ICT-)eindtermen. 

4.1.1.2.6 Subcategorie 6: Andere 

De laatste subcategorie van de categorie ‘inhoudelijk’ is ‘andere’ (tabel 4.14).  

Tabel 4.14 
Descriptieve gegevens van de scores voor websits voor de subcategorie ‘andere’ 

 Aantal websites 
aanwezig 

Gemiddelde Mogelijke 
totaalscore 

Veilig internetgebruik 
Huiswerkondersteuning leerlingen 
Info over streekgebonden onderwerpen 
Info ontwikkeling website 
Webdesigner 
Privacy 

6 
2 
1 
1 

19 
33 

0,51 
0,10 
0,02 
0,02 
0,33 
0,57 

5 
3 
1 
1 
1 
1 
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Enkele websites vermelden informatie rond veilig internetgebruik (n=6). Er wordt uitdrukkelijk 

gesteld dat leerlingen moeten leren om correct met internet om te gaan of er worden concrete 

gedragsregels voor in het gastenboek opgesteld, zoals “wie schrijft, die blijft verantwoordelijk”. 

Daarnaast worden de gevaren van internet benadrukt en tegelijkertijd gerelativeerd. Zo komt de 

nadruk te liggen op het maken van goede afspraken.   

Op twee schoolwebsites worden voor de kinderen tips meegegeven rond huiswerk. Er wordt 

aandacht besteed aan de werkplek, netjes werken, alleen werken, etc. 

Websites bieden heel weinig informatie aan over wat er naast de school gebeurt, bijvoorbeeld 

binnen de gemeente. Slechts één schoolwebsite gaf informatie over activiteiten die plaatsvinden in 

de gemeente. Het betreft een schoolwebsite die integraal onderdeel uitmaakt van de 

gemeentewebsite.  

Eén schoolwebsite geeft aan hoe de site zich ontwikkelt. Op deze website houdt men bezoekers op 

de hoogte van het toevoegen van een nieuwe pagina aan de schoolwebsite.  

Negentien websites vermelden de naam van de webdesigner. 

Ten slotte zijn er 33 websites die rekening houden met privacy. Dit werd op basis van twee criteria 

gedefinieerd. Het eerste houdt in dat men dient te vermelden hoe men omgaat met privacy. Dit 

gebeurt in het schoolreglement en er wordt uitgelegd dat de ouders toestemming dienen te 

verlenen om foto’s van kinderen op de schoolwebsite te mogen publiceren. Een tweede criterium is 

dat er op de schoolwebsite geen persoonlijke informatie mag worden vermeld, bijvoorbeeld: 

adressen van leerkrachten, achternamen van leerlingen, etc.  

Binnen de subcategorie ‘andere’ is de naam van de webdesigner aanwezig op een derde van de 

schoolwebsites. Rekening houden met privacy is het enige item binnen deze subcategorie dat op 

meer dan de helft van de schoolwebsites aanwezig is.  

Conclusie 

Op basis van de bespreking van de items voor rubriek ‘inhoudelijke kwaliteit’, blijkt dat een 

schoolwebsite nooit alle inhoudelijke items bevat. Een gemiddelde schoolwebsite behaalt een score 

van 60% voor ‘inhoudelijke kwaliteit’.  

De websites lijken willekeurig te zijn opgebouwd. Behalve de veelvoorkomende items bestaan er 

geen duidelijke patronen over de lagere schoolwebsites heen. Het is  namelijk niet zo dat wanneer 

men binnen een subcategorie hoog scoort voor een bepaald item dat men automatisch ook hoog 



Resultaten  57 
 

scoort op een daarbij aanleunend item. Wanneer er bijvoorbeeld informatie aanwezig is over zorg- 

en leerlingenbegeleiding binnen de school is er niet altijd informatie aanwezig over het pedagogisch 

project. Wanneer men bijvoorbeeld voorziet in een routebeschrijving naar de school, wil dit niet 

zeggen dat er in dezelfde schoolwebsites informatie over verkeersveiligheid aanwezig is. Hoewel de 

inhoudelijke items uit de subcategorieën ‘links’ en ‘andere’ weinig aanwezig zijn op een 

schoolwebsite, wil dit niet zeggen dat die schoolwebsite ook slecht scoort voor inhoudelijke 

kwaliteit. Het is bijvoorbeeld mogelijk om nul te scoren op de subcategorie ‘links’ en toch tot de 

twintig beste schoolwebsites te behoren voor de rubriek ‘inhoudelijke kwaliteit’.  

4.1.1.3  Impact van de aanwezigheid van het schoolreglement 
Een andere belangrijke vaststelling is dat de aanwezigheid van het volledige schoolreglement op een 

schoolwebsite een verschil maakt wat betreft de aan- of afwezigheid van inhoudelijke items. 

Gedurende het toepassen van het codeerschema werden alle items die enkel aanwezig zijn in het 

schoolreglement op de schoolwebsite meegerekend als aanwezig. Tijdens een volgende afname van 

het codeerschema werd er apart gescoord voor gegevens die op de schoolwebsite zelf aanwezig zijn 

en gegevens die enkel in het schoolreglement aanwezig zijn.  

De impact van de aanwezigheid van het schoolreglement wordt op twee manieren toegelicht. Eerst 

wordt dit geduid op basis van de verschillen in totaalscore. Daarna wordt de impact van het 

schoolreglement op de individuele items geïllustreerd door de items te bespreken waarbij de 

grootste verschillen worden waargenomen.  

4.1.1.3.1 Impact totaalscore 
De gemiddelde score van de schoolwebsites van Vlaamse lagere scholen voor inhoudelijke kwaliteit 

is 106,50 op een maximumscore van 182 (tabel 4.15).  Wanneer items die enkel in het 

schoolreglement aanwezig zijn niet worden meegerekend, is de gemiddelde score van de 

schoolwebsites nog maar 66,19, wat een verschil is van 40,31 punten. Dat betekent dat de score van 

de schoolwebsite gemiddeld daalt met 23% wanneer items die enkel aanwezig zijn in het 

schoolreglement niet als aanwezig gescoord worden.  

Tabel 4.15 
Descriptieve gegevens van de scores voor websites voor ‘inhoudelijke’ kwaliteit met en zonder schoolreglement. 

 Min. 
behaalde 

score 

Max. 
behaalde  

score 

Mogelijke 
totaalscore 

Gemiddelde 

Met schoolreglement 66,00 134,00 182 109,40 
Zonder schoolreglement 30,00 112,00 182 69,10 
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De impact van het scoren van items in het schoolreglement is ook visueel voorgesteld in  

onderstaande boxplots. Figuur 4.14 toont de spreiding van de inhoudelijke scores voor de 

schoolwebsites wanneer items die alleen in het schoolreglement voorkomen worden meegerekend. 

Figuur 4.15 toont de spreiding wanneer ze niet worden meegerekend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanwezigheid van het volledige schoolreglement heeft dus een grote invloed op de totaalscore 

voor inhoudelijke kwaliteit.  

4.1.1.3.2 Impact individuele items 
De impact op de individuele items werd onderzocht door bij elk item het verschil vast te stellen 

tussen de hoeveelheid schoolwebsites waarbij het item enkel in het schoolreglement beschikbaar is 

of op de schoolwebsite zelf. De grootste impact op de individuele items is te situeren bij de 

subcategorieën ‘visie & schoolafspraken’, ‘schoolspecifieke informatie’ en ‘ouders’.  Binnen deze drie 

subcategorieën zijn er items die meer alleen in het schoolreglement aanwezig zijn dan op de 

schoolwebsite zelf. In tabel 4.16 ziet men dat het pedagogisch project aanwezig is op 25 

schoolwebsites en daarnaast 27 keer alleen in het  schoolreglement. Vijf van deze individuele items 

komen nog steeds op meer dan een derde van de schoolwebsites zelf voor (pedagogisch project, 

voor- en naschoolse opvang, indeling schooldag, CLB en de schoolraad).  

  

Figuur 4.14. Boxplot - spreiding van de inhoudelijke score van 
schoolwebsites - met items enkel aanwezig in het 
schoolreglement 

Figuur 4.15. Boxplot - spreiding van de inhoudelijke score van 
schoolwebsites – zonder items enkel aanwezig in het 
schoolreglement 
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Tabel 4.16 
Impact van aan- of afwezigheid schoolreglement op individuele items – enkel schoolreglement > website 

 Item enkel  in 
schoolreglement 

Item op 
schoolwebsite 

Totaal 

 
Subcategorie “Visie & Schoolafspraken” 

- Engagementsverklaring 
- Pedagogisch project 
- Zorg- en leerlingenbegeleiding 

 

 
 

41 
27 
18 

 
 

1 
25 
17 

 
 

42 
52 
35 

 
Subcategorie “Schoolspecifieke informatie” 

- Afwezigheden 
- Voor- en naschoolse opvang 
- Studietoelagen 
- Zwemmen 
- Turnen/sport 
- Indeling schooldag 
- CLB 
- Uitstappen/schoolreizen 
- Verkeersveiligheidsbeleid 
- Leerlingenraad 
- Busregeling 

 

 
 

45 
33 
32 
32 
31 
31 
30 
28 
24 
19 
10 

 
 

6 
23 

3 
8 
7 

27 
27 

5 
12 
18 

9 

 
 

51 
56 
35 
40 
38 
58 
57 
33 
36 
37 
19 

 
 
Subcategorie “Ouders” 

- Bijdrageregeling 
- Schoolraad 
- Gezondheid- en 

veiligheidsonderwerpen 
 

 
 

49 
28 
21 

 
 

3 
26 
17 

 
 

52 
54 
38 

 

Er zijn ook drie items (schoolbestuur, inschrijvingenbeleid en scholengemeenschap/scholengroep) 

die op meer dan een derde van de schoolwebsites enkel in het schoolreglement voorkomen, maar 

toch nog steeds meer voorkomen op de schoolwebsite zelf (tabel 4.17). Deze behoren alle drie tot 

de subcategorie ‘schoolspecifieke informatie’. De overige verschillen tussen items worden niet 

besproken omdat ze door de kleine verschillen minder relevant zijn. 

Tabel 4.17 
Impact van de aan- of afwezigheid schoolreglement op individuele items – vaak aanwezig enkel in schoolreglement 

 Item enkel  in 
schoolreglement 

Item enkel op 
schoolwebsite 

Totaal 

 
Subcategorie “Schoolspecifieke informatie” 

- Schoolbestuur 
- Inschrijvingenbeleid 
- Scholengemeenschap/scholengroep 

 

 
 

26 
25 
24 

 
 

28 
30 
25 

 
 

54 
55 
49 



Resultaten  60 
 

Op basis van de twintig items kan een beeld gevormd worden over welke items uit een 

schoolreglement door een school als belangrijk gepercipieerd worden om op te nemen in de 

schoolwebsite. Van deze twintig items zijn er negen die behoren tot de vijftien meest voorkomende 

items (zie 4.1.1.1). Dat is opmerkelijk omdat dit betekent dat meer dan de helft van de meest 

voorkomende items vaak alleen in het schoolreglement aanwezig zijn. De vraag kan gesteld worden 

of deze items wel bewust op de schoolwebsite geplaatst werden of dat ze enkel door de 

aanwezigheid van het schoolreglement veel voorkomen. Omgekeerd kan men stellen dat de overige 

zes van de vijftien meest voorkomende items (algemene contactgegevens, schoolkalender, 

schoolteam, beschikbaarheid schoolreglement, foto’s van het schoolgebeuren en informatie over de 

ouderraad), items zijn die door scholen bewust op de schoolwebsite geplaatst worden. Daarbij kan 

men concluderen dat deze zes items door de meeste scholen als belangrijk geacht worden en dus de 

kern vormen van een Vlaamse lagere schoolwebsite.  

Conclusie 

De wijze waarop gekeken wordt naar informatie die enkel aanwezig is in het schoolreglement zal 

mee de ‘inhoudelijke kwaliteit’ van een schoolwebsite bepalen. Zo liggen de scores van de 

schoolwebsites in Vlaamse lagere scholen veel lager wanneer men ervan uitgaat dat het terugvinden 

van informatie in een schoolreglement niet gebruiksvriendelijk is.  

De impact is niet alleen duidelijk op de totale score, maar ook op het niveau van de items. De totale 

score op kwaliteit daalde gemiddeld met 23%. Daarnaast bleek dat er twintig items zijn die vaak 

uitsluitend in het schoolreglement voorkomen. Een vaststelling die hieruit volgt is dat de vijftien 

meest voorkomende items gereduceerd worden tot slechts zes items, indien items enkel aanwezig in 

het schoolreglement niet opgenomen worden in de score. Deze zes items zouden de ware kern 

aanduiden van een Vlaamse lagere schoolwebsite.  

4.1.2 CATEGORIE: Gebruiksvriendelijkheid 
De kwaliteit van een schoolwebsite werd gemeten aan de hand van drie categorieën. De eerste 

kwaliteitscategorie was ‘inhoud’. Nu wordt de tweede categorie ‘gebruiksvriendelijkheid’ besproken. 

Gebruiksvriendelijkheid is opgebouwd rond drie subcategorieën: ‘aantrekkelijkheid van de site’, 

‘structurele items’ en ‘interessante (interactieve) toepassingen’. Items werden gemeten door na te 

gaan of ze al dan niet aanwezig zijn op een schoolwebsite. Een item dat aanwezig is, krijgt steeds 

dezelfde score, namelijk één. In totaal waren er twintig items om de gebruiksvriendelijkheid te 

onderzoeken. 
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De gemiddelde lagere schoolwebsite behaalt voor gebruiksvriendelijkheid een score van 50,85%. De 

minimum behaalde score was zes op twintig en het maximum was dertien op twintig. Deze lage 

score is vooral te verklaren door de subcategorie ‘interessante (interactieve) toepassingen’ (tabel 

4.18).  

Tabel 4.18 
Descriptieve gegevens van de scores voor lagere schoolwebsites voor ‘gebruiksvriendelijke’ kwaliteit en de subcategorieën. 

 Min. behaalde 
score 

Max. behaalde  
score 

Mogelijke 
totaalscore 

Gemiddeld
e 

Categorie: “Gebruiksvriendelijkheid” 6,00 
 

13,00 20 10,17 

Subcategorieën: 
1) Aantrekkelijkheid 
2) Structuur  
3) Interessante (interactieve) 
toepassingen  

 
1,00 
1,00 
2,00 

 
2,00 
7,00 
6,00 

 
2 
8 

10 

 
1,76 
5,66 
2,76 

 

Vervolgens worden de items van gebruiksvriendelijkheid toegelicht.  

4.1.2.1.1 Subcategorie 1: Aantrekkelijkheid van de site 
De ‘aantrekkelijkheid van de site’ werd gecodeerd aan de hand van twee items, namelijk verhouding 

tekst en afbeelding en de eenvormigheid van lay-out en stijl. In tabel 4.19 wordt weergegeven in 

hoeveel websites dit item aanwezig is, vervolgens wordt de gemiddelde score van alle lagere 

schoolwebsites gegeven en tenslotte de mogelijke totaalscore.  

Tabel 4.19 
Descriptieve gegevens van de scores voor websites voor de subcategorie ‘aantrekkelijkheid van de site’ 

 Aantal websites aanwezig Gemiddelde Mogelijke totaalscore 
Verhouding tekst en afbeelding 
Eenvormige lay-out 

48 
54 

0,83 
0,93 

1 
1 

 

Schoolwebsites scoorden voor de verhouding tussen tekst en afbeelding (n=48) indien op de meeste 

webpagina’s lange stukken tekst afgewisseld worden met een passende afbeelding.  

Daarnaast blijken 54 schoolwebsites een eenvormige lay-out  te hanteren. Een schoolwebsite 

behaalt een goede score voor de subcategorie ‘aantrekkelijkheid’.  

Zowel de verhouding tussen tekst en afbeelding op een website als de eenvormigheid van de lay-out 

is aanwezig in de meeste schoolwebsites. Op elke website was ook altijd één van de twee aanwezig, 

geen enkele schoolwebsite scoorde dus nul op twee.  
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4.1.2.1.2 Subcategorie 2: Structurele items 
De subcategorie ‘structureel’ bevat acht items (tabel 4.20).  

Tabel 4.20 
Descriptieve gegevens van de scores voor websites voor de subcategorie ‘structurele items’ 

 Aantal websites aanwezig Gemiddelde Mogelijke totaalscore 
Duidelijk webadres 
Overzichtelijke startpagina 
Gemakkelijke navigatie 
Snel info terug te vinden 
Indicatie laatste update 
Recente update 
Geen gebroken links 
Pagina’s laden snel  

41 
42 
54 
43 

5 
52 
46 
45 

0,71 
0,72 
0,93 
0,74 
0,09 
0,90 
0,79 
0,78 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

41 schoolwebsites hebben een duidelijk webadres. Dit betekent dat de URL bijna alleen uit de 

schoolnaam bestaat, dus bijvoorbeeld niet eerst de naam van een websitemaker en pas daarna de 

schoolnaam, zoals users.telenet.be/schoolnaam of sites.google.com/schoolnaam. 

Vervolgens blijkt dat 42 schoolwebsites een overzichtelijke startpagina hebben. Een groot deel van 

de schoolwebsites hebben zowel een duidelijk webadres als een overzichtelijke startpagina (n=29). 

Een startpagina is overzichtelijk als de structuur ervan snel te doorgronden is. Een schoolwebsite 

heeft bijvoorbeeld een minder overzichtelijke startpagina wanneer er zowel vanboven als langs 

beide zijkanten menu’s aanwezig zijn waarop je kunt klikken.  

54 schoolwebsites hebben een gemakkelijke navigatie. Om binnen deze websites te navigeren 

worden geen nieuwe tabbladen geopend en moet er niet op een ‘keer terug’ knop worden geklikt.  

Op drie schoolwebsites na hebben de schoolwebsites met een gemakkelijke navigatie ook een 

schoolwebsite waarop informatie snel is terug te vinden. Op 43 schoolwebsites wordt courante 

informatie (schoolkalender, schoolteam, algemene contactgegevens), indien aanwezig, snel 

gevonden. Slechts vijf schoolwebsites bieden een expliciete indicatie over de datum van de laatste 

update. Dat betekent dat er op de pagina een intentionele aanduiding aanwezig is, bijvoorbeeld: 

‘laatste update was op …’.  

Deze vijf schoolwebsites waren, samen met nog 47 andere, minder dan een maand geleden 

geüpdatet. Impliciet was het mogelijk om aan de hand van aankondigingen op de startpagina, het 

schoolmenu, fotoalbums, etc. na te gaan wanneer de laatste wijzigingen plaatsvonden.  

Op 46 schoolwebsites werden geen gebroken links aangetroffen. Dat betekent dat er twaalf 

schoolwebsites zijn waar er links zijn die niet (meer) werken.  
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Bij 45 schoolwebsites werden de pagina's snel geladen, dit is binnen de 2 seconden.  

Er is geen enkele schoolwebsite waarop alle ‘structurele items’ van gebruiksvriendelijkheid aanwezig 

zijn, maar de meerderheid ervan zijn wel aanwezig op meer dan veertig van de onderzochte 

schoolwebsites. Enkel het item rond ‘indicatie van de laatste update’ is meestal afwezig (n=5). 

Hoewel dit niet betekent dat de schoolwebsites niet up-to-date gehouden worden. De 

schoolwebsites worden regelmatig geüpdatet (n=52) en zijn bijna altijd gemakkelijk om op te 

navigeren (n=54).  

4.1.2.1.3 Subcategorie 3: Interessante (interactieve) toepassingen 
De laatste subcategorie van gebruiksvriendelijkheid is ‘interessante (interactieve) toepassingen’. Dit 

wordt op dezelfde wijze besproken en bevat tien items zoals ook aangegeven in tabel 4.21.  

Tabel 4.21 
Descriptieve gegevens van de scores voor websites voor de subcategorie ‘interessante (interactieve) toepassingen’ 

 Aantal websites aanwezig Gemiddelde Mogelijke totaalscore 
Interessante tools 
FAQ-pagina 
Vragen via mail 
Reactie- en contactformulier 
Forum 
Gastenboek 
Chatten 
Blogs 
Sociale netwerksites 
Inhoudelijke communicatie 

25 
2 

55 
22 

1 
6 
0 

26 
6 

17 

0,43 
0,03 
0,95 
0,38 
0,02 
0,10 
0,00 
0,45 
0,10 
0,29 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Bij interessante tools horen functies zoals RSS, een zoekfunctie, een klok, etc. Zulke elementen 

waren aanwezig op 25 schoolwebsites. 

Op twee schoolwebsites is een FAQ-pagina aanwezig. Op deze pagina komen inhoudelijke vragen 

aan bod, zoals ‘Wat als mijn kind ziek is?’, ‘Wat bij een kwetsuur opgelopen op school?’en ‘Waar 

vind ik het schoolmenu?’. 

Schoolwebsites hebben allerlei manieren waarop bezoekers in interactie kunnen treden met de 

school: mailadressen (n=55), reactie- en contactformulieren (n=22), forum (n=1), gastenboek (n=6) 

en chatten (n=0). Dit zal uitgebreider besproken worden bij het beantwoorden van derde 

onderzoeksvraag rond communicatie tussen ouders en de school.   
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Ten slotte zijn er vormen van sociale media in schoolwebsites terug te vinden. Een eerste is het 

gebruik van blogs (n=26). Deze werden inhoudelijk besproken bij de subcategorie ‘actuele 

informatie’(zie 4.1.1.2.3).  

Een volgende is sociaalnetwerksites, zoals Facebook of Twitter. Een link naar een sociale 

netwerksite komt voor op zes schoolwebsites. Dit wordt verder besproken bij de derde 

onderzoeksvraag (zie 4.3). 

Sociale media waarlangs men inhoudelijk kan communiceren wordt op zeventien schoolwebsites 

gebruikt. Voorbeelden zijn: foto’s via Picasa, filmpjes via Youtube, etc.  

Vooral het aanbieden van mailadressen is veelvoorkomend op schoolwebsites. Daarnaast komen 

interessante tools, reactie- en contactformulieren en blogs ook vaak voor op een schoolwebsite. De 

aanwezigheid van één item, bijvoorbeeld inhoudelijke communicatie, betekent niet dat een ander 

item ook aanwezig is, bijvoorbeeld interessante tools.  

Conclusie: 

In totaal heeft de gemiddelde lagere schoolwebsite een score van 51% voor 

‘gebruiksvriendelijkheid’. Toch is het opmerkelijk dat de schoolwebsites goed scoren voor de 

subcategorieën ‘aantrekkelijkheid van de website’ en ‘structureel’. Het is dus de subcategorie 

‘interessante (interactieve) toepassingen’ die het gemiddelde voor gebruiksvriendelijkheid doet 

dalen. Het is belangrijk om deze relatief lage score bij de subcategorie ‘interessante (interactieve) 

toepassingen’ te nuanceren. Er  bevinden zich namelijk items met betrekking tot communicatie, 

bijvoorbeeld mail, forum en blogs in. Het komt niet voor dat al deze manieren om te communiceren 

samen vervat zitten in één schoolwebsite. Dat zou bovendien niet wenselijk zijn. Wanneer deze 

nuance in rekening wordt gebracht, blijkt de ’gebruiksvriendelijkheid' van de Vlaamse 

schoolwebsites van het lager onderwijs een behoorlijke score behalen.  

4.1.3 CATEGORIE: Doelgroepen 
Een derde en laatste aspect aan de hand waarvan de kwaliteit van een schoolwebsite wordt 

gemeten, is de mate waarin men zich richt tot verschillende doelgroepen. Dit werd op dezelfde wijze 

beoordeeld als het aspect gebruiksvriendelijkheid. Er zijn negen items binnen de categorie 

‘doelgroepen’.  

De gemiddelde lagere schoolwebsite behaalt voor doelgroepen een score van 23,18%. De minimum 

behaalde score is nul op negen en de maximum behaalde score is zes op negen. Dat wijst erop dat 
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de schoolwebsites laag scoren voor doelgroepen. Vervolgens zullen de verschillende items uit tabel 

4.22 worden toegelicht.  

Tabel 4.22 
Descriptieve gegevens van de scores voor websites voor de rubriek “doelgroepen” 

 Aantal websites 
aanwezig 

Gemiddelde Mogelijke 
totaalscore 

Informatie ouders 
Informatie leerlingen 
Informatie leerkrachten 
Informatie oud-leerlingen 
Taalgebruik 
Toegankelijk slechtzienden 
Vertalen pagina’s 
Verklarende woordenlijst 
Informatie toegankelijk na login  

18 
12 
12 

0 
55 

4 
0 
0 

20 

0,32 
0,21 
0,21 
0,00 
0,95 
0,07 
0,00 
0,00 
0,35 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Informatie specifiek gericht op een doelgroep (ouders (n=18), leerlingen (n=12), leerkrachten (n=12), 

oud-leerlingen (n=0) wordt teruggevonden als titel in het submenu van de website, in de 

onderverdeling van de aangeboden links of als een aanduiding in de kalender. Er zijn websites die 

beschikken over een kalender waarbij je zelf kan aanklikken welke informatie je wil zien, 

bijvoorbeeld data ouderraad, data zwemmen, etc. Een ander voorbeeld van informatie specifiek 

richten op een doelgroep is op het niveau van kinderen de indeling van een schooldag uitleggen.  

Taalgebruik wordt op 55 van de 58 schoolwebsites als voldoende gepast beoordeeld. Er zijn dus drie 

websites die geen gepast taalgebruik hanteerden. Dat komt door het gebruik van te ingewikkelde 

woorden op de meeste pagina’s, bijvoorbeeld om de pedagogische visie te beschrijven.  

Slechts vier schoolwebsites houden rekening met slechtzienden, in die zin dat ze de mogelijkheid 

voorzien om de webpagina’s te vergroten.  

Op geen enkele website is de mogelijkheid voorzien om de pagina of een deel van de pagina te 

vertalen in een andere taal en er is ook nergens een verklarende woordenlijst aanwezig. 

Ten slotte zijn er twintig websites waarbij er een afgeschermde plek bestaat waarbij je een login 

nodig hebt (34,50%). Meestal is dit een soort leerkrachtenhoekje, maar op één schoolwebsite is een 

groot deel van de website voorbehouden voor ouders die beschikken over een login, namelijk voor 

het schoolreglement, de schoolkrant en foto’s. Of er nog meer afgeschermd wordt, is onduidelijk 

omdat geen login voor handen was.  
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Conclusie 

Lagere schoolwebsites in Vlaanderen scoren laag op de subcategorie ‘doelgroepen’.  Schoolwebsites 

hebben wel een aangepast taalgebruik (n=55) en twintig schoolwebsites beschikken over een 

afgeschermd deel voor leerkrachten of leerlingen. Eén schoolwebsite heeft dit voor ouders. De 

overige items zijn op minder dan een derde van de schoolwebsites aanwezig. Er wordt weinig 

aandacht besteed aan specifieke doelgroepen. Voor slechtzienden (n=0) en anderstaligen (n=4) zijn 

zelden tot nooit faciliteiten voorzien. Men kan concluderen dat een schoolwebsite meer aandacht 

kan besteden aan het voorzien van onderdelen van de schoolwebsite voor bepaalde doelgroepen.  

4.1.4  Analyse van de drie beste schoolwebsites 
Voorlopig werd een algemeen samenvattend beeld gegeven van de 58 onderzochte schoolwebsites. 

Om een genuanceerder beeld te krijgen van de kwaliteit van een schoolwebsite worden de drie 

beste schoolwebsites diepgaander besproken. In het eerste luik zal aangegeven worden hoe de drie 

beste schoolwebsites werden geselecteerd, in het tweede luik worden ze besproken.  

4.1.4.1  Selectie van de drie beste schoolwebsites van het Vlaamse lager onderwijs.  
Op basis van de resultaten uit de vorige secties kan de vraag gesteld worden welke score (met of 

zonder de items enkel aanwezig in het schoolreglement) het meest aangewezen is om de beste 

schoolwebsites aan te duiden. Het al dan niet meetellen van inhoudelijke items die enkel vervat 

zitten in het schoolreglement op de schoolwebsite bleek immers een grote invloed te hebben op de 

totaalscore voor inhoudelijke kwaliteit. Omdat men kan aannemen dat het niet gebruiksvriendelijk is 

informatie in een schoolreglement op te zoeken, werd besloten om de websites te bespreken die 

het hoogst scoren zonder toevoeging van inhoudelijke items die enkel in het schoolreglement zitten.  

De scores voor de drie beste schoolwebsites zijn dan 122, 117 en 114, respectievelijk school 50, 6 en 

37. 

4.1.4.2  Bespreking van de drie beste schoolwebsites  
Bij de bespreking van de drie schoolwebsites wordt in eerste instantie een beschrijving gegeven van 

de startpagina. Dit is de belangrijkste pagina van de schoolwebsite omdat de eerste indruk belangrijk 

is. Vervolgens wordt de sitemap van de schoolwebsite besproken. Een sitemap is een 

gestructureerde lijst van links naar alle webpagina’s die door de bezoekers bezocht kunnen worden. 

Het is een handig instrument aan de hand waarvan niet alleen de inhoudelijke items maar ook de 

structuur van de schoolwebsite kunnen besproken worden. Na het bespreken van deze aspecten 

worden nog andere opvallende vaststellingen vermeld. De drie schoolwebsites worden gezamenlijk 

besproken zodat de bestaande gelijkenissen en verschillen bevattelijk worden.  



Resultaten  67 
 

4.1.4.2.1 Startpagina  
Het eerste aspect in dit onderdeel is de startpagina. Bijlage 3 bevat screenshots van de drie 

startpagina’s.  

De drie schoolwebsites hebben wat indeling van de startpagina betreft gelijkaardige keuzes 

gemaakt. Alle drie kozen ze ervoor om bovenaan de pagina een balk te voorzien waarin links het 

logo van de school staat en rechts foto’s van de kinderen in de school. Vervolgens is er op elke 

website een menubalk aanwezig. Bij twee van de drie schoolwebsites staat hij verticaal aan de 

linkerkant van de webpagina en bij de derde schoolwebsite is dit horizontaal bovenaan. Bij school 6 

en 37 wordt er helemaal onderaan de pagina ook informatie weergegeven, onder andere 

contactgegevens. Beiden bieden op hun startpagina ook een zoekfunctie aan.  

De inhoud die op de startpagina wordt aangeboden, is verschillend voor de drie schoolwebsites. Op 

twee schoolwebsites wordt op de startpagina een welkomstwoord gegeven, gericht aan alle 

bezoekers. Hierin wordt kort de school geprezen, maar daarnaast is de tekst vooral een uitnodiging 

om de school(website) te bezoeken. Dit blijkt ook uit het volgende citaten: “Bezoek onze school 

digitaal of kom eens langs in levende lijve…  Je bent van harte welkom (school 37)” en “Met de 

deuren wijd open laten we u meegenieten van het bruisende schoolleven. Tijdens uw bezoek krijgt u 

een beeld van de vele zaken die onze school verrijken (school 50)”. 

Vervolgens tonen school 50 en school 6 actuele informatie op hun startpagina. Bij school 50 is dit 

minder uitgebreid dan bij school 6. Er is een link aanwezig naar recente fotoalbums, informatie over 

het axenroosdier van de maand, informatie rond inschrijvingen en een link naar het 

doorlichtingenverslag. Bij school 6 zijn er meer actuele items te vinden. Hierdoor is het moeilijker om 

bij een eerste oogopslag een duidelijk overzicht te ontdekken. De startpagina heeft via vier foto’s 

links naar de voorstelling van de leerkrachten in het  kleuter- en in het lager onderwijs, het algemene 

schoolteam en naar de pagina ‘na school 6 komt …’. Onder die fotolinks worden algemene 

schoolaankondigingen gedaan, zoals: ‘volgende week is het dikketruiendag’.  Wanneer men verder 

naar beneden scrolt, ziet men informatie over de laatst toegevoegde foto’s en ten slotte onderaan 

de recentste blogberichten uit de klasblogs. Tegelijkertijd is er ook nog een smallere balk aan de 

rechterkant waarin eerst ‘nieuws’ wordt aangekondigd. Dit zijn niet dezelfde aankondigingen zoals 

reeds eerder besproken voor school 6. Onder de rubriek ‘nieuws’ is er een maandkalender ter 

beschikking. Men kan zelf een dag aanklikken en vervolgens wordt weergegeven wat er die dag zal 

plaatsvinden. Er is ook een link beschikbaar om de jaarkalender te downloaden. Ten slotte worden 

er door middel van drie iconen links aangeboden naar ‘Smartschool’, de scholengemeenschap en 

‘bingel’ (een site met online oefeningen die horen bij de handboeken van ‘Van In’).  
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De startpagina’s van de beste schoolwebsites hebben altijd een logo van de school, foto’s van de 

school en een menu met links naar de andere pagina’s. Daarnaast is er vaak aandacht voor 

verwelkoming en/of het bieden van actuele informatie.  

4.1.4.2.2 Sitemap 
Het volgende aspect dat besproken wordt, is de sitemap. Nu wordt de inhoud en algemene structuur 

van een website besproken. Een van de drie schoolwebsites biedt de sitemap aan op de website, 

namelijk school 6. Het aanwezig zijn van een overzicht van de structuur en de inhoud kan het zoeken 

naar informatie vergemakkelijken.  

In tabel 4.23 wordt een ingekorte versie van de drie sitemaps weergegeven. Het cijfer naast een 

naam duidt aan hoeveel pagina’s er bij dit onderdeel aanwezig zijn.  

Tabel 4.23 
Sitemaps van de drie beste schoolwebsites 

School 50 School 6 School 37 
Beginpagina 
Inschrijvingen  
Onze school (9) 
Onze troeven (11) 
Ons team (6) 
Kleuteronderwijs (4) 
Lager onderwijs (7) 
Organisatie (15) 
Pedagogisch werken (23) 
Activiteiten (15) 
Kalender (10) 
Fotoalbum (4) 
Schoolkrant (8) 
Leerlingen (2) 
Leerkrachten  
Video’s 
Contact 

Home 
Info (19) 
Schoolteam (25) 
Nieuws 
Foto’s 
Participatie (4) 
Contact 
 

Voorpagina 
Schoolbestuur (7) 
Klasfoto’s  
Fotoalbum (4) 
Info  (8) 
Kinderplaneet (6) 
SOS (8) 
Thuisbasis (4) 
Jaarkalender 
Contact 

 

De structuur van elke website begint en eindigt op dezelfde manier. De beginpagina, ook wel home 

of voorpagina genoemd, werd reeds grondig besproken. De drie beste schoolwebsites eindigen 

telkens met contactgegevens.  De gemeenschappelijk items op deze pagina zijn het adres, 

telefoonnummer en e-mailadres. De pagina zelf is bij elke schoolwebsite anders opgebouwd. 

Schoolwebsite 50 biedt ook een plan van de schoolomgeving. Schoolwebsite 37 heeft een 

contactformulier. Schoolwebsite 6 heeft beide en geeft op de contactpagina ook informatie over de 

schooluren. 
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Op de drie schoolwebsites is een fotoalbum aanwezig en werden er recent (minder dan een maand 

geleden) foto’s toegevoegd. Ook zijn dezelfde onderwerpen aanwezig. De wijze waarop de foto’s 

worden gepresenteerd is divers. Op school 50 worden foto’s aangeboden in een extern webalbum, 

namelijk Picasa. Wanneer men het fotoalbum bezoekt, komt men dus op deze afzonderlijke website 

terecht. In maart 2013 stonden er voor het schooljaar 2012-2013 83 verschillende albums online. Per 

schooljaar heeft men een nieuwe pagina aangemaakt op Picasa. Bezoekers hebben de mogelijkheid 

om te reageren op fotoalbums of op specifieke foto’s. Op schoolwebsite 37 en 6 worden de foto’s op 

de schoolwebsite zelf getoond. Op schoolwebsite 37 worden de verschillende fotoalbums 

onderverdeeld volgens de categorieën ‘projecten’, ‘in de klas’, ‘uitstappen’ en ‘evenementen’. Op 

schoolwebsite 6 worden ze net zoals bij schoolwebsite 50 gerangschikt volgens datum van 

toevoegen.  

Wat betreft de overige delen van de sitemap zijn de drie schoolwebsites verschillend. Zij bieden op 

basis van een eigen structuur informatie aan de bezoekers aan. De schoolwebsite met de hoogste 

score voor kwaliteit heeft ook het meeste aantal pagina’s, die met de tweede beste score iets 

minder pagina’s en de schoolwebsite met de derde beste score nog minder. Dit suggereert dat hoe 

meer pagina’s er op een schoolwebsite aanwezig zijn, hoe meer verschillende items ook beschikbaar 

zullen zijn en hoe beter de uiteindelijke (inhoudelijke) kwaliteit van de schoolwebsite. De drie 

bestscorende schoolwebsites zijn bijvoorbeeld één van de weinige schoolwebsites die huiswerktips 

bevatten, zowel voor de leerlingen als voor de ouders en waar men ook tips voor veilig 

internetgebruik aanbiedt.  

Voornamelijk school 50 bevat uitzonderlijk veel aparte pagina’s (n=52). Toch slaagt men erin ze op 

een overzichtelijke manier weer te geven. Of ouders dat gebruiksvriendelijk vinden en of het ideaal 

is dat er zoveel informatie beschikbaar is, ligt momenteel buiten de kwestie. Het is bijvoorbeeld vrij 

uniek voor schoolwebsites dat er gedetailleerde informatie beschikbaar is over al de jaarlijkse 

activiteiten die plaatsvinden, zoals Sinterklaas, getuigschriftuitreiking, etc. Ook wat betreft het 

puntje pedagogisch werken worden veel verschillende aspecten besproken (figuur 4.15)  
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Figuur 4.15. Voorbeeld ‘pedagogisch werken’ (School 50) 

De drie beste schoolwebsites hebben elk een eigen opbouw van de sitemap. In het menu zijn er drie 

aspecten die ze gemeenschappelijk hebben, namelijk foto’s, contactgegevens en een duidelijke 

beginpagina. Daarna worden de inhoudelijke aspecten op een verschillende manier gestructureerd. 

Ze hebben wel alle drie gemeenschappelijk dat er veel verschillende pagina’s op de schoolwebsite 

aanwezig zijn, namelijk tussen de 41 en de 57 pagina’s.  

4.1.4.2.3 Opvallend 
Tot slot zullen enkele andere opvallende vaststellingen worden toegelicht.  

Bij school 37 wordt elke onderdeel uit het menu zeer consequent ingeleid in een toegankelijke taal. 

Zo wordt er bijvoorbeeld voor het onderdeel ‘SOS’ duiding gegeven op deze wijze:  

“Ooit klonk vanuit een ruimtetuig deze zin: “Houston, we have a problem!”, wat zoveel 

betekent als “commandocentrum, wij hebben een probleem”. Om ervoor te zorgen dat onze 

jonge ruimtevaarders geen al te grote moeilijkheden krijgen, heeft de school een heel 

netwerk van zorg uitgebouwd. Wij geven op deze pagina een overzicht” (School 6). 

Diezelfde schoolwebsite is volledig ingekleed in het thema ‘de raket’. Het onderdeel met informatie 

speciaal voor de ouders wordt bijvoorbeeld de thuisbasis genoemd en het onderdeeltje specifiek 

voor de kinderen is de kinderplaneet. Het feit dat er een rode draad is doorheen de hele 

schoolwebsite zorgt ervoor dat deze website aangenaam om te ontdekken is. Deze creatieve toets 

maakt deze website uniek in de steekproef. 

School 50 is heel expliciet in het opsommen van de voordelen van hun school en biedt toekomstige 

ouders van leerlingen in de school handvaten om al dan niet voor deze school te kiezen. Op deze 

schoolwebsite werd een rubriek ‘onze troeven’ voorzien. In deze rubriek worden allerlei sterktes van 

de school naar voren geschoven, zoals geïllustreerd in figuur 4.16. 

http://www.schoolgierle.be/sos
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Figuur 4.16. Voorbeeld ‘onze troeven’ (School 50) 

Slechts één van de drie schoolwebsites heeft een uitgebreide manier om ouders zo actueel 

mogelijke informatie te bieden over zo veel mogelijk aspecten binnen de school, namelijk door 

middel van aankondigingen op de startpagina, maar ook door klasblogs. Van de negen klasblogs voor 

de lagere schoolafdeling worden er drie niet gebruikt. De overige zes worden minstens maandelijks 

voorzien van een update. Het onderwerp van de berichten omvat steeds hoogtepunten binnen de 

klas. Bijvoorbeeld: afscheid van de stagejuf, deelname aan het zwerfvuilspel, uitstap naar het 

poppentheater in de bib en zelfgemaakte kunst ‘uit de prehistorie’. Elke klasblog is voorzien van een 

klasspecifieke inleiding. Bij de hogere leerjaren lijkt het alsof de leerlingen eraan meegeschreven 

hebben, zoals ook te zien is in figuur 4.17. 

 

Figuur 4.17. Voorbeeld inleiding blog 6de leerjaar (School 50) 
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Conclusie 

Door de keuze om inhoudelijke items zwaarder te laten doorwegen in het codeerschema, zijn de 

beste schoolwebsites de sites die de meeste inhoudelijke informatie aanbieden. Dat werd duidelijk 

bij het bekijken van het aantal pagina’s waarover de drie beste schoolwebsites beschikken. 

Opvallend aan de drie schoolwebsites is dat er veel informatie wordt aangeboden en dat er 

nagedacht is over de opbouw van de schoolwebsite. Op twee van de drie websites wordt ook 

aandacht besteed aan het afbakenen van pagina’s voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld 

‘kinderplaneet’ en ‘thuisbasis’. Daarnaast is het opmerkelijk dat elk van deze drie schoolwebsites 

eerder unieke elementen omvat, zoals het volledig inkleden van de website, het uitgebreid 

aanbieden van informatie over activiteiten, troeven,pedagogisch werken, etc. en ten slotte de 

aandacht die uitgaat naar het bieden van zo actueel mogelijke informatie aan ouders.  

4.1.5  Conclusie kwaliteit 
De kwaliteit van schoolwebsites werd onderverdeeld in drie grote categorieën, namelijk 

‘inhoudelijk’, ‘gebruiksvriendelijkheid’ en ‘gebruik van doelgroepen’. De ‘inhoudelijke categorie’ 

weegt het meeste door in de bepaling van de kwaliteit van de schoolwebsites. Dit komt doordat er 

alleen binnen deze categorie gewogen scores werden toegekend.  

In tabel 4.24 worden de minimum en maximum behaalde scores van de websites, de mogelijke 

totaalscore, de gemiddelde score van alle schoolwebsites en de standaarddeviatie weergegeven 

voor de verschillende categorieën van kwaliteit. De weergegeven scores zijn allemaal met inbegrip 

van items die enkel aanwezig zijn het schoolreglement. Deze keuze werd gemaakt omdat ondanks 

het feit dat informatie terugvinden in een schoolreglement moeilijker verloopt, de items wel degelijk 

aanwezig zijn op de schoolwebsite.  

Tabel 4.24 
Descriptieve gegevens van de scores voor websites voor kwaliteit 

 Min. behaalde 
score 

Max. behaalde 
score 

Mogelijke 
totaalscore 

Gemiddelde Standaard 
deviatie 

Inhoudelijk 
Gebruiksvriendelijkheid 
Doelgroepen 
TOTAAL 

66,00 
6,00 
0,00 

77,00 

134,00 
13,00 

6,00 
145,00 

182 
20 

9 
211 

109,40 
10,17 

2,09 
121,66 

15,26 
1,76 
1,34 

15,12 
 

Een gemiddelde lagere schoolwebsite in Vlaanderen behaalt een kwaliteitsscore van 57,66%. De 

minst kwaliteitsvolle schoolwebsite in de steekproef scoort 77 op 211 en de meest kwaliteitsvolle 

schoolwebsite scoort 145 op 211.  
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De schoolwebsites behalen een lage kwaliteitsscore. Ze scoren het slechtst op de rubriek 

‘doelgroepen’. Daarna volgt de rubriek ‘gebruiksvriendelijkheid’ en vervolgens de rubriek 

‘inhoudelijk’. De lage scores kunnen genuanceerd worden door te stellen dat al de items in het 

codeerschema een ideale schoolwebsite voorspiegelen. Het is mogelijk dat de gecreëerde ideale 

schoolwebsite momenteel nog niet aanwezig is, maar schoolwebsites wel stappen in de juiste 

richting zetten.  

De verdeling van de totaalscore (omgezet in procenten) voor schoolwebsites wordt geïllustreerd in 

figuur 4.18.  Hieruit blijkt dat het grootste aantal schoolwebsites een totaalscore behalen tussen de 

60 en 69%. Geen enkele school scoort hoger dan 67% of lager dan 34%. 

 

Figuur 4.18: Verdeling van de totaalscores kwaliteit van een schoolwebsite 
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4.2 Verband tussen kwaliteit en ICT-visie & ICT-beleid en 
Innovatief gebruik ICT 

De tweede onderzoeksvraag betreft het al dan niet aanwezig zijn van een correlatie tussen de 

kwaliteit van een schoolwebsite en ‘de mate waarin ICT-visie en ICT-beleid wordt gevoerd op school’ 

en de ‘de mate van innovatief ICT-gebruik in klassen’. De kwaliteitsscore werd gemeten aan de hand 

van het reeds besproken codeerschema. De score die hier gehanteerd werd, is de score waarbij 

items enkel aanwezig in het schoolreglement ook werden opgenomen. De hypothese is dat 

naarmate de twee schoolvariabelen hogere scores behalen, schoolwebsites kwaliteitsvoller zullen 

zijn. Het al dan niet aanwezig zijn van een samenhang wordt aangetoond door middel van bivariate 

correlatie.  

Er is een niet significante correlatie, r=0,13, p > 0.05, tussen de kwaliteit van een schoolwebsite en 

het ICT-visie & ICT-beleid.  Het verband is zwak en positief: scholen waarin men in hoge mate aan 

ICT-visie en ICT-beleidsvoering doen, hebben een kwaliteitsvollere schoolwebsite. In figuur 4.19  

wordt een scatterplot weergegeven waarop de scholen gevisualiseerd worden met op de Y-as de 

variabele ‘kwaliteit van de schoolwebsite’ en op de X-as de variabele ‘ICT-visie & ICT-beleid’. In deze 

scatterplot wordt duidelijk dat de school met de hoogste score voor ‘ICT-visie en ICT-beleid’ zich bij 

de laagste scores voor kwaliteit van schoolwebsites bevindt.  

 
Figuur 4.19. Scatterplot – samenhang kwaliteit schoolwebsites en ‘ICT-visie & ICT-beleid’ 

Ook tussen kwaliteit van een schoolwebsite en de mate van innovatief gebruik van ICT in de klas is 

er een niet significante correlatie, r=-0,54, p > 0 .05. Het verband is zwak en negatief: scholen waar 

men een hoge mate van innovatief ICT-gebruik in de klas rapporteerde, hebben een minder 

kwaliteitsvolle schoolwebsite. Figuur 4.20 toont een scatterplot waarop de scholen gevisualiseerd 
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worden met op de Y-as de variabele ‘kwaliteit van de schoolwebsite’ en op de X-as de variabele 

‘mate van innovatief ICT-gebruik’. De scholen met de hoogste scores voor kwaliteit van de 

schoolwebsite zijn dus niet de scholen die ook het hoogst scoren qua innovatief ICT-gebruik.   

 

Figuur 4.20. Scatterplot – samenhang kwaliteit schoolwebsites en mate van ICT-innovatie 
Er werden dus geen significante correlaties gevonden. Enerzijds is er geen sterke correlatie tussen de 

kwaliteit van een schoolwebsite en de ‘mate waarin ICT-visie en ICT-beleid wordt gevoerd op school’ 

en anderzijds is er ook geen sterke correlatie tussen de kwaliteit van een schoolwebsite en ‘de mate 

van innovatief ICT-gebruik in klassen’.   
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4.3 Communicatie met ouders 
De derde onderzoeksvraag heeft als focus de schoolwebsite als communicatiemiddel. Met andere 

woorden hoe wordt de schoolwebsite ingezet als een communicatiemiddel tussen school en ouders? 

Om dat te onderzoeken werd gebruik gemaakt van relevante items binnen het ontwikkelde 

codeerschema aangevuld met observaties in de schoolwebsites. Vermits dit aspect grotendeels 

besproken is bij onderzoeksvraag één, worden hier slechts aanvullende resultaten gepresenteerd.  

Om ouderbetrokkenheid te bevorderen is het wenselijk dat communicatie steeds 

tweerichtingsverkeer is. Dit komt ook terug bij deze bespreking van de resultaten. Eerst worden de 

manieren waarop de ouders via de schoolwebsite aangezet worden tot het communiceren met de 

school besproken. Daarna wordt besproken waarover een school via de schoolwebsite informatie wil 

communiceren naar ouders. Omdat er al uitgebreid besproken is wat er op een schoolwebsite 

aanwezig is, zal hier aandacht besteed worden aan het doel dat de school wil nastreven met hun 

site.  

4.3.1 Ouders => School 
In figuur 4.21 wordt weergegeven hoe vaak elke wijze van online communiceren aangeboden wordt. 

Het item contactgegevens, waaronder telefoon en adres vallen, werd hier buiten beschouwing 

gelaten, omdat dit geen online wijze van communiceren is. 

 

Figuur 4.21: Communicatiemogelijkheden van een schoolwebsite 
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Op basis van de onderzochte websites blijkt dat de schoolwebsites ouders de mogelijkheid bieden 

om vragen te stellen via mail, al dan niet naar een algemeen adres of naar individuele leerkrachten.  

Reactie- en contactformulieren bieden ouders de mogelijkheid om vragen of klachten in een online 

venster te typen. Meestal dient men een e-mailadres in te voeren, zodat men via deze weg respons 

kan krijgen van de school. 

Inhoudelijke communicatie omvat online fotoalbums zoals Picasa, links naar filmpjes op YouTube, 

etc. Dit is vaak eenrichtingverkeer. Scholen posten hun foto’s in online fotoalbums en ouders krijgen 

al dan niet de rechten om op foto’s te reageren, maar nooit is er de mogelijkheid voorzien om 

bijvoorbeeld ook zelf foto’s te uploaden.  

Zes scholen bieden een link aan naar hun profiel op een sociaalnetwerksite, bijvoorbeeld Facebook 

of Twitter. Enkel school 19 gebruikt dit intensief, namelijk meermaals per week. Er worden foto’s 

gepost en aankondigingen gedaan, bijvoorbeeld naar aanleiding van de wandelzoektocht 

georganiseerd door de ouderraad. Berichten op deze pagina worden meestal tussen de één en tien 

keer ‘leuk gevonden’ en geregeld worden er ook reacties geplaatst. Op school 21 wordt Facebook 

enkel jaarlijks gebruikt om aan te kondigen dat er een aanpassing gebeurde op de schoolwebsite, 

bijvoorbeeld nieuwe foto’s of nieuwe kalender toegevoegd. Op school 23 wordt een 

sociaalnetwerksite voornamelijk gebruikt om activiteiten aan te kondigen, onder andere een 

wijndegustatie, oud-leerlingenavond, etc. Op school 43 heeft men nog geen zes maanden geleden 

een pagina op Facebook aangemaakt, er stonden slechts twee berichten.  De overige pagina’s 

worden nog minder gebruikt.  

Daarnaast bieden zes scholen een gastenboek aan. Dat is een weinig gebruikte applicatie waar 

vooral de kinderen berichten op plaatsen, bijna nooit de ouders. 

Op geen enkele website werd de mogelijkheid geboden om te chatten of om deel te nemen aan een 

forum. 

Uit deze praktijken blijkt dat de schoolwebsites niet ontworpen zijn om uitgebreid in interactie te 

gaan. Ouders kunnen voornamelijk mailen naar de school.  

4.3.2  School => Ouders  
In het vorige deel werd besproken hoe ouders met de school kunnen communiceren via de 

schoolwebsite. In dit deel wordt besproken hoe de school met hun schoolwebsite wenst te 

communiceren naar ouders. 
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Een school kan zijn website gebruiken om zowel toekomstige ouders te informeren als ouders van 

leerlingen die momenteel op de school zitten. Een schoolwebsite is echter geen 

communicatiemiddel dat uitsluitend bekeken wordt door ouders. De informatie wordt nagenoeg 

altijd beschikbaar gesteld aan iedereen die beschikt over een computer met internetverbinding. 

Binnen de steekproef was er één school die bepaalde informatie afschermt voor het ruime publiek. 

Ouders moeten beschikken over een login om de afgeschermde informatie te kunnen bezichtigen. 

Zoals reeds vermeld in de sectie rond doelgroepen, zijn er bepaalde scholen die op hun 

schoolwebsite duidelijk aangeven welke doelgroepen ze wensen te bereiken. Daarom zijn er een 

aantal schoolwebsites die een rubriek ‘voor ouders’ aanbieden of op hun pagina een apart 

onderdeel aanbieden met specifieke links voor ouders.  

Zoals al vastgesteld bij de eerste onderzoeksvraag waren 52 van 58 schoolwebsites recent 

geüpdatet. Een website die actueel wordt gehouden, biedt ouders de kans om het schoolgebeuren 

mee te volgen, bijvoorbeeld door middel van aankondigingen, foto’s en voorstelling van het 

schoolteam. 

Scholen bieden allerlei informatie aan via hun schoolwebsite. Uit de diepteanalyse van de 

schoolwebsites blijkt dat zeven scholen in hun schoolreglement beschrijven wat ze met hun website 

willen bereiken. Deze scholen, die het doel van hun schoolwebsite vermelden, zijn echter niet 

diegene met de hoogste kwalitatieve score. Zij behaalden een gemiddelde score. Uit de 

beschrijvingen van het doel blijkt dat men de schoolwebsite vooral wil gebruiken om de ouders te 

informeren.  

“Op onze website kan u heel wat informatie van onze school terugvinden. Met behulp van foto’s laten 
we u meegenieten van het dagelijkse schoolleven, activiteiten en uitstappen.” 
School 17, reglement p.23 

Scholen vermelden ook dat ze ouders via de website in het schoolgebeuren willen betrekken, vooral 

via het publiceren van foto’s.  In twee beschrijvingen wordt ook heel gedetailleerd besproken 

waarover men allemaal via de schoolwebsite wil communiceren.  

“De website is opgedeeld in een vast deel waarin algemene informatie over de school staat en een 
variabel deel. Via de school website willen we de ouders de kans bieden om mee over het 
schoolmuurtje te kijken en te beleven wat er op school zoal gebeurt.  
- welke activiteiten er geweest zijn (verslagen met foto’s) 
- Wat er zoal gepland werd (kalender) 
- Wat de afspraken zijn binnen de school (leefregels, uitstappen, betalingen) 
-Welke leerkracht er in welke klas staat (fiche leerkrachten) 
- Welke kinderen er bij elkaar zitten in de klas (klasfoto’s) 
- Wie er in de ouderraad zit en wat zij doen binnen de school (deel ouderraad)” 
School 23, schoolreglement p.19 
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“In een mooie grafische lay-out vind je er de meest diverse thema’s over onze school, maar ook over 
onderwijs in het algemeen:  
Algemene informatie, Interessante links voor ouders en leerlingen, Sfeerbeelden, a.d.h.v. foto’s, over 
allerhande school- en klasactiviteiten, maar ook naschoolse activiteiten.  
Ook beelden over het schoolfeest en onze culturele avond mogen niet ontbreken. Aankondiging van 
nieuwtjes, belangrijke gebeurtenissen op school, ... Een zo volledig mogelijke kalender van het lopende 
schooljaar. Onze schoolkrant.”  
School 35, schoolreglement p. 12 

Zoals reeds eerder besproken, worden schoolwebsites meestal up-to-date gehouden. Dat is ook een 

aspect waar sommige scholen bewust voor kiezen.  

“De schoolwebsite wil informatief, maar ook up-to-date een weergave geven van het 
schoolgebeuren.” 
School 52, schoolbrochure p.14 

Tot hiertoe blijkt uit de citaten dat de communicatie door middel van de schoolwebsite 

eenrichtingsverkeer is. Het is immers de school die informatie meedeelt aan de ouders. In één 

beschrijving wordt er wel melding gemaakt van een interactief item, namelijk een gastenboek.  

Het gastenboek is niet alleen bedoeld voor leerlingen de school, maar ook voor ouders, familie, 
toevallige bezoekers, ...die iets willen vertellen in verband met de school.  
School 55, schoolreglement p. 21 

Men kan dus concluderen dat lagere scholen de informatie op websites bijna altijd openbaar maken 

en hun schoolwebsite ook up-to-date houden. Soms wordt op de website ruimte voorzien die 

specifiek gericht is op de ouders. Op basis van de beschrijvingen in het schoolreglement blijkt dat 

scholen met hun schoolwebsites geen interactieve online communicatie verwachten.  

Men wenst mogelijkheden te bieden aan de ouders om zoals het in een schoolreglement beschreven 

staat “ de ouders de kans bieden om mee over het schoolmuurtje te kijken en te beleven wat er op 

school zoal gebeurt” (School 23, schoolreglement p.19). 

Conclusie:  

De schoolwebsites als mogelijke vorm van communicatiemiddel worden voornamelijk gebruikt als 

eenrichtingsverkeer. Ouders worden via een schoolwebsite vooral aangespoord om te e-mailen met 

de school. Deze vaststelling werd bevestigd door de beschrijvingen van het doel van een 

schoolwebsite. Samenvattend kan men stellen dat een schoolwebsite vooral informeert en de 

ouders een kans biedt om het schoolgebeuren te volgen.  
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5 Discussie & Conclusie 
De discussie & conclusie bestaat uit vier delen. Eerst worden de probleemstelling en methode kort 

herhaald. Vervolgens worden de resultaten per onderzoeksvraag gepositioneerd ten opzichte van de 

literatuur. Hierbij is er ook aandacht voor de mogelijke verklaringen voor de onderzoeksresultaten. 

Daarna worden de sterktes en beperkingen van dit onderzoek behandeld. In het laatste deel worden 

implicaties besproken voor praktijk, beleid en onderzoek.  

5.1 Probleemstelling & Methode 
Vandaag zijn in Europa op alle onderwijsniveaus schoolwebsites een bron van informatie  (EACEA, 

2011). Toch is er nog weinig onderzoek uitgevoerd dat zich specifiek richt op de inhoud, effectiviteit 

of doelen van deze schoolwebsites (Hartshorne et al., 2008; Miller et al., 2005). Hoe kwalitatief 

Vlaamse lagere schoolwebsites zijn, was de eerste onderzoeksvraag. Daarnaast wordt onderzocht of 

er een verband is tussen kwaliteit en ‘de mate van ICT-visie en ICT-beleidsvoering op school’ en ‘de 

mate van innovatief ICT-gebruik in de klas’. Ten slotte wat betreft schoolwebsites als 

communicatiemiddel, bleek al uit onderzoek dat ouders de voorkeur geven aan communicatie via e-

mail of via de schoolwebsite, dat zij graag de schoolresultaten van hun kind online willen bekijken en 

dat leerkrachten uit het lager onderwijs 55% van de communicatie met de ouders via de 

schoolwebsite laten verlopen  (BECTA, 2010; Kennisnet, 2007). Deze vaststelling vormde de 

aanleiding tot de derde onderzoeksvraag naar de schoolwebsite als communicatiemiddel. 

Dit onderzoek richtte zich op een inhoudsanalyse van de Vlaamse lagere schoolwebsites, aangevuld 

met gegevens uit vorig onderzoek (Vanderlinde & Van Braak, 2010) en diepte-analyses. Als 

onderzoeksinstrument werd een codeerschema ontwikkeld in functie van de inhoudsanalyse, dat 

gestoeld is op literatuurstudie, de feedback van experts en items gevonden in de Vlaamse 

schoolwebsites. Bij een representatieve steekproef van 58 schoolwebsites werd de kwaliteit 

nagegaan. Die kwaliteit bestond uit drie categorieën: ‘inhoud’, ‘gebruiksvriendelijkheid’ en 

‘doelgroepengerichtheid’.  

5.2 Literatuur 
5.2.1 Onderzoeksvraag 1 
Hoe kwalitatief zijn Vlaamse lagere schoolwebsites?  

• Welke inhoudelijke items zijn aanwezig op de schoolwebsite?  
• Hoe gebruiksvriendelijk zijn de lagere schoolwebsites?  
• Wordt er gebruik gemaakt van doelgroepen?  

 

Net zoals Hartshorne et al. (2008) vaststelden, zijn ook schoolwebsites in Vlaanderen van eerder lage 
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kwaliteit. Er werd namelijk een gemiddelde kwaliteitsscore van 57,66% geconstateerd. Deze zwakke 

scores kunnen deels genuanceerd worden op basis van het gehanteerde codeerschema.  

Ten eerste is het mogelijk dat de reden waarom niet alle inhoudelijke items in het codeerschema 

aanwezig zijn op een schoolwebsite verklaard worden doordat in de scholen zelf deze items niet van 

toepassing zijn. Indien de school bijvoorbeeld geen schoolkrant heeft en leerlingenvervoer voorziet, 

dan zullen deze items op de schoolwebsite afwezig zijn. Om zoveel mogelijk aan dit euvel tegemoet 

te komen werden inhoudelijke items gewogen gescoord, waardoor de totale kwaliteitsscore wel een 

goede indicatie van de kwaliteit van de schoolwebsite van het lager onderwijs wordt. Men kan 

concluderen dat schoolwebsites in Vlaanderen inhoudelijk beter kunnen. Ook Acquarno et al. (2008), 

Hartshorne et al. (2008) en Miller et al. (2005) stelden vast dat de inhoudelijke kwaliteit van een 

schoolwebsite voor verbetering vatbaar is.  

Een tweede nuance kan gesitueerd worden binnen de categorie ‘gebruiksvriendelijkheid’. 

Schoolwebsites scoren goed voor de subcategorieën ‘aantrekkelijkheid van de site’ en ‘structurele 

items’. Net zoals in het onderzoek van Hartshorne et al. (2008) blijken de schoolwebsites up-to-date, 

gemakkelijk om informatie terug te vinden en laden de pagina’s snel. De subcategorie ‘interessante 

(interactieve) toepassingen’ deed de totaalscore dalen, omdat deze items zelden gelijktijdig 

voorkomen op een schoolwebsite. Zo bieden schoolwebsites doorgaans niet én een forum én een 

chatfunctie aan. De vraag kan zeker gesteld worden of het zelfs wenselijk is indien al die items 

gelijktijdig worden aangeboden. Williamson (2012) promoot het gebruik van sociale media op lagere 

schoolwebsites. Uit deze steekproef blijkt echter dat enkel blogs al op bijna de helft van de 

schoolwebsites hun ingang vonden. Sociaalnetwerksites en inhoudelijke communicatie komen op 

minder dan 30% van de schoolwebsites voor.  

De laatste categorie ‘doelgroepen’ behaalt een lage score, namelijk een gemiddelde van 2,09 op 9. 

Dat valt niet te nuanceren vanuit het codeerschema. Hieruit kan men afleiden dat scholen hun 

schoolwebsite nog niet met het oog op doelgroepen ontwerpen. Binnen deze steekproef was er op 

de schoolwebsites weinig aandacht voor het aanbieden van pagina’s gericht op ouders, leerlingen, 

oud-leerlingen en leerkrachten, pagina’s in een andere taal, etc. , maar men hanteerde wel bijna 

steeds een gepast taalgebruik. Het onderzoek van Hartshorne et al. (2008) stelden ook vast dat het 

hebben van aandacht voor specifieke ‘doelgroepen’ op de schoolwebsite gebrekkig was en dat 

inhoudelijke en gebruiksvriendelijke items soms te wensen overlieten.  
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Wanneer de drie categorieën, ‘inhoud’, ‘gebruiksvriendelijkheid’ en ‘doelgroepen’ samenkomen, kan 

men niet anders dan vaststellen dat de schoolwebsites in Vlaanderen in het beste geval slechts over 

een middelmatige kwaliteit beschikken.  

Een tweede vaststelling is dat er, op de impact van het schoolreglement op de inhoudelijke kwaliteit 

en een aantal veelvoorkomende inhoudelijke items na, nagenoeg geen patronen konden worden 

geobserveerd. Deze grote variabiliteit binnen schoolwebsites en bij de geobserveerde items werd 

ook door Hartshorne et al. (2008) gerapporteerd. Een mogelijke verklaring is dat het codeerschema 

onvoldoende afgestemd is op de lokale context waarin een schoolwebsite tot stand komt (Fletcher, 

2006). Ondanks het feit dat de schoolwebsites zelf mee aan de basis liggen van het codeerschema is 

het mogelijk dat de specifieke context van de scholen nieuwe inzichten meebrengt die wel leiden tot 

een typologie van schoolwebsites. 

Een bijdrage aan de onderzoeksliteratuur rond schoolwebsites is de vaststelling dat het online 

plaatsen van het schoolreglement op de lagere schoolwebsite een aanzienlijke impact heeft op de 

totaalscore en op enkele individuele items.  De totaalscore daalt met 23% wanneer items die enkel 

aan bod komen in het schoolreglement als afwezig beschouwd worden. In de literatuur werd nog 

geen melding gemaakt van de impact van één document op de kwaliteit van een schoolwebsite. Het 

is echter wel mogelijk dat andere onderzoeken de items uit een document niet als aanwezig 

beschouwden of dat een dergelijk document voornamelijk op Vlaamse schoolwebsites aanwezig is. 

Alleszins is het in het kader van gebruiksvriendelijkheid wel belangrijk om stil te staan bij de 

implicaties van het aanbieden van informatie door middel van één document op de schoolwebsite. 

Men kan aannemen dat informatie moeilijk terug te vinden is voor gebruikers indien die alleen in het 

schoolreglement aanwezig is.  

Ook op de meest voorkomende inhoudelijke items heeft het al dan niet meerekenen van items die 

enkel aanwezig zijn in het schoolreglement een grote impact. Door deze extra beperking bij het 

scoren worden de vijftien meest voorkomende items gereduceerd tot slechts zes: algemene 

contactgegevens, schoolkalender, schoolteam, beschikbaarheid schoolreglement, foto’s van het 

schoolgebeuren en informatie over de ouderraad. Deze zes items blijken de kern te vormen van de 

Vlaamse lagere schoolwebsites.  

In vergelijking met internationaal onderzoek blijken deze zes meest voorkomende items niet 

allemaal even gangbaar. Contactgegevens, schoolkalender en voorstellen schoolteam zijn drie items 

die wel regelmatig gerapporteerd worden als één van de meest voorkomende items op de 

schoolwebsite (Hartshorne et al., 2008; Miller et al., 2005). Barron et al. (2005) rapporteerde dat er 
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een stijgende trend was wat betreft het aanbieden van foto’s op de schoolwebsite. Ook in dit 

onderzoek valt op dat dit item aanwezig is op 95% van de schoolwebsites. Informatie over de 

ouderraad komt in deze steekproef evenveel voor, maar bij Miller et al. (2005) en Tubin en Klein 

(2007) bleek dit item slechts op ongeveer de helft van de schoolwebsites aanwezig. Het is mogelijk 

dat er verschillen bestaan in operationalisering van dit item of dat de richtlijnen vanuit de Vlaamse 

overheid dit item niet alleen in de aandacht brengen, maar hierdoor ook op een schoolwebsite. 

Informatie omtrent schoolreglement en schoolbeleid ten slotte bleek volgens Acquarno et al. (2008) 

net één van de minst voorkomende items. Het valt niet te negeren dat het schoolreglement 

aanwezig is op meer dan 90% van de schoolwebsites. Dit is mogelijks een typisch Vlaams fenomeen.  

Hiernavolgend worden de overige items die relevant zijn, besproken.  

Het pedagogisch project van de school is een item dat in de literatuur als veel voorkomend en 

belangrijk op een schoolwebsite beschouwd wordt, (Miller et al., 2005; Tubin & Klein, 2007) maar 

slechts op 43% van de Vlaamse schoolwebsites aanwezig is. Ook in navolging van de doelen van een 

schoolwebsite opgesteld door McKenzie (1997) is voorstelling van de school belangrijk. Hier is 

ruimte voor verbetering.  

Klaspagina’s zijn op ongeveer de helft van de schoolwebsites aanwezig (Hartshorne et al. 2008; 

Miller et al. 2005; Tubin & Klein 2007). In dit onderzoek werd gevonden dat dit item aanwezig was 

op meer dan de helft van de schoolwebsites. Dit wijst erop dat er, in navolging van Barron et al. 

(2005), een toename is voor de aanwezigheid van klaspagina’s op de schoolwebsite.  

Het publiceren van werkjes van leerlingen blijkt in de literatuur één van de minst voorkomende 

items te zijn (Acquarno & DeMarco, 2008; Miller et al. 2005). Toch is dit volgens McKenzie (1997) 

één van de doelen van een schoolwebsite. In Vlaanderen is dit item op meer dan driekwart van de 

schoolwebsites aanwezig. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat er inderdaad een stijgende 

trend is in het beschikbaar stellen van werkjes van leerlingen, zoals Barron et al. (2005) 

rapporteerde.  

Een ander item dat in de literatuur als weinig voorkomend op een schoolwebsite gerapporteerd 

wordt, is tips omtrent veilig internetgebruik (Acquarno & DeMarco, 2008; Miller et al., 2005). Deze 

trend is ook op te merken in de Vlaamse lagere schoolwebsites.  

In navolging van McKenzie (1997) is het derde doel van een schoolwebsite het aanbieden van links. 

Sommige onderzoeken rapporteren dit item als veelvoorkomend (Miller et al., 2005) en anderen als 

beperkt aanwezig (Acquarno & DeMarco, 2008). In Vlaanderen is  dit item op minder dan een derde 

van de schoolwebsites aanwezig. Dit is ook consistent met de bevinding van Barron et al. (2005) dat 

links steeds minder aangeboden worden op schoolwebsites.  

Een laatste item dat in de literatuur nog niet uitgebreid aan bod komt, betreft het omgaan met 
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privacy op de schoolwebsite. Meer dan de helft van de schoolwebsites vermeldt expliciet hoe men 

omgaat met privacy en publiceert geen te persoonlijke informatie.  

Ten slotte bleek uit de analyse van de drie beste schoolwebsites dat zij alle drie een groot aantal 

pagina’s aanboden op hun schoolwebsite. Gezien in het codeerschema de meeste aandacht ging 

naar de inhoudelijke items valt het te verwachten dat de schoolwebsites die het grootste aantal 

verschillende items aanbieden bij de drie beste schoolwebsites horen. In het kader van het 

bevorderen van ouderbetrokkenheid stelt men echter dat kwaliteit primeert boven kwantiteit (Izzo 

et al. 1999; Kohl et al. 2000), maar voor het medium schoolwebsite lijkt deze stelling dus niet 

volledig toepasbaar. Hierbij aansluitend hadden de drie beste schoolwebsites wel een duidelijke 

structuur waarin al die inhoudelijke items vervat zaten. Dat lijkt noodzakelijk indien men een groot 

aantal inhoudelijke items wenst aan te bieden.  Daarnaast kan uit de drie beste schoolwebsite als 

voorbeeld van ‘good practice’ ook geleerd worden dat een ‘unieke’ eigenschap op de schoolwebsite 

de site aanlokkelijk maakt, bijvoorbeeld door het zeer actueel houden van de schoolwebsite, veel 

inhoudelijke items presenteren en het inkleden van de volledige schoolwebsite in een thema.  

5.2.2 Onderzoeksvraag 2 
Is er een verband tussen de kwaliteit van een lagere schoolwebsite en  

• de mate waarin ICT-visie en ICT-beleid gevoerd wordt binnen de school? 
• de mate van innovatief gebruik van ICT in de klassen op school?  

 

Er werd geen lineaire samenhang tussen de kwaliteit van een schoolwebsite en de mate van ICT-

visie & ICT-beleidsvoering op school gevonden. Een aantal mogelijke verklaringen kunnen 

gesitueerd worden op schoolniveau. Het is mogelijk dat schoolwebsites (nog) geen deel uitmaken 

van de ICT-visie en het ICT-beleid. In navolging van Vanderlinde et al. (2012) kan opgemerkt worden 

dat tot op heden maar een vijfde van de scholen een schoolwebsite als actiepunt opnemen in het 

ICT-plan. Een andere verklaring kan zijn dat een schoolwebsite wel deel is van het ICT-visie & ICT-

beleid, maar dat dit nog een ‘work in progress’ is (Tubin & Klein, 2007) of dat men als school ervoor 

kiest om de schoolwebsite uit te besteden. Een laatste verklaring kan zijn dat scholen te weinig 

stilstaan bij het gebruik van hun schoolwebsite in functie van het schoolgebeuren. Met name dat 

men vooral het hebben van een schoolwebsite als de hoofdzaak ziet (Shaw, 2002). De methodologie 

die in dit onderzoek werd gehanteerd, kan ook mee deze resultaten verklaren. In die zin dat er over 

bepaalde aspecten geen informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld het ICT-plan zelf is niet 

gekend,alsook is niet geweten hoe een ICT-coördinator of een directeur het doel en de uitwerking 

van de schoolwebsite percipieert.   
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De mate van innovatief gebruik van ITC in de klas en de kwaliteit van een schoolwebsite is ook zwak 

en zelfs negatief met elkaar gecorreleerd. Het is mogelijk dat de scholen in deze steekproef een 

innovatieaanpak hebben die nauw aansluit bij wat Forkosh-Baruch et al. (2005) ‘islands of 

innovation’ noemen. Dit houdt in dat men heel innovatief is in bepaalde projecten, maar niet over 

de globale lijn. Zo kan een school bijvoorbeeld heel innovatief omgaan met ICT-gebruik in de klas, 

maar weinig aandacht besteden aan het uitbouwen van de schoolwebsite. Dat kan verklaren 

waarom men hoog scoort op de variabele ‘innovatief ICT-gebruik’, maar toch een lage score behaalt 

wat betreft één vorm van innovatie ‘kwaliteit van de schoolwebsite’.  

5.2.3 Onderzoeksvraag 3 
Op welke manieren wordt een schoolwebsite ingezet als communicatiemiddel tussen  de ouders 
van leerlingen die reeds school lopen op de school en de school zelf? 
 
Het inzetten van een schoolwebsite als manier om ouderbetrokkenheid te bevorderen, betekent dat 

het een communicatiemedium moet zijn dat tweerichtingsverkeer stimuleert tussen de school en 

ouders (Epstein, 1995; Fantuzzo et al. 2000).  

Uit de resultaten blijkt dat de schoolwebsites in Vlaanderen momenteel voornamelijk eenzijdige 

communicatie teweegbrengen in de richting van de school naar de ouders. Volgens Barron et al. 

(2005) werd in de loop der tijd steeds meer aandacht besteed aan een schoolwebsite als 

communicatiemiddel. In die zin is het interessant op te merken dat elke school beschikt over een 

schoolwebsite waar informatie voor de ouders beschikbaar is. Zoals al geïllustreerd bij 

onderzoeksvraag één, worden ouders over talrijke inhoudelijke items geïnformeerd via de 

schoolwebsite. Ouders appreciëren op de schoolwebsite informatie over de schoolkalender, 

huiswerktips en verwachtingen t.a.v. ouders het meest (Miller et al. 2005). Uit het codeerschema en 

uit de doelen die men vanuit de school in verband met hun schoolwebsite vooropstelt, blijkt echter 

dat de schoolkalender als enige van de drie door schoolwebsites benadrukt wordt. Verwachtingen 

t.a.v. de ouders komt wel regelmatig terug op een schoolwebsite in de vorm van de 

engagementsverklaring, maar huiswerktips is bijna nooit aanwezig.  

De grootste nadelen van een schoolwebsite als communicatiemiddel die aangehaald worden in de 

literatuur, zijn het gebrek aan recente updates (Olmstead, 2011; Rogers & Wright, 2007), het feit dat 

een schoolwebsite updaten een tijdrovende bezigheid is (Olmstead, 2011) en dat online 

communicatie gepaard moet blijven gaan met face-to-face communicatie (Mangold & Faulds, 2009). 

In Vlaanderen blijken bijna 90% van de schoolwebsites recent geüpdatet. Men kan stellen dat er in 

Vlaanderen geen gebrek aan recente updates is. Toch moet dit genuanceerd worden, zodra de focus 

bijvoorbeeld op specifieke klaspagina’s komt te liggen blijkt de updatefrequentie veel lager te zijn.  
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Via een schoolwebsite wordt, voor zover dit vast te stellen was, geen informatiesysteem voorzien, 

waarbij ouders informatie krijgen over de leerling met betrekking tot hun resultaten, aanwezigheid 

en gedrag. Uit het onderzoek van Kennisnet (2007) bleek immers dat ouders graag de resultaten van 

hun kinderen online wensen te lezen en bij Selwyn et al. (2011) stelde men vast dat dit reeds 

gangbaar was in online leeromgevingen. De vraag kan gesteld worden of er geen andere systemen in 

voege zijn naast de schoolwebsite en of deze ontwikkeling wel wenselijk is. 

Een schoolwebsite als middel om ouders te stimuleren tot communiceren met de school is minder 

aanwezig in de literatuur. Wel is geweten dat ouders de voorkeur geven om te communiceren met 

de school via e-mail of via de schoolwebsite (Kennisnet, 2007).  De Vlaamse schoolwebsites bieden 

op drie schoolwebsites na steeds de mogelijkheid om te mailen naar de school. Deze vaststelling 

werd bevestigd door de beschrijvingen van het doel van een schoolwebsite, zoals op de websites zelf 

vermeld. Op de schoolwebsites zijn er op minder dan de helft reactie- of contactformulieren 

beschikbaar. Sociaalnetwerksites worden momenteel door slechts zes schoolwebsites gebruikt. In 

navolging van Williamson (2012) kan geopperd worden dat sociale media een steeds belangrijker 

fenomeen worden. Hoewel dit momenteel beperkt aanwezig is op schoolwebsites, kan hier snel 

verandering in komen omdat sociaalnetwerksites nog een relatief nieuw fenomeen zijn.  

5.3 Sterktes en beperkingen onderzoek 
De sterkte binnen dit onderzoek was de representatieve steekproef van Vlaamse lagere 

schoolwebsites die door middel van een uitgebreid codeerschema aan een grondige inhoudsanalyse 

onderworpen werd (Stemler, 2001). Dat levert immers een gedetailleerd beeld op van de huidige 

stand van zaken in de kwaliteit van lagere schoolwebsites in Vlaanderen. Deze informatie biedt op 

deze manier basis voor vervolgonderzoek.  

Een beperking was dat de schoolwebsite los werd onderzocht van de ICT-context en de 

schoolcontext. Misschien worden bepaalde items die hier toegeschreven worden aan de 

schoolwebsite, wel door scholen uitgevoerd maar op een andere manier. Bijvoorbeeld links voor 

leerkrachten kunnen vervat zitten in een apart online leerplatform. Ook ontbreekt informatie over 

welke items effectief ontbreken op de schoolwebsite en welke items een school gewoon niet 

voorziet, zoals het leerlingenvervoer en de schoolkrant. In navolging van Fletcher (2006) is het 

aangewezen om de lokale context mee in rekening te brengen voor een nog genuanceerder en 

vollediger beeld van de kwaliteit van de schoolwebsites. Het is dus aangewezen om ook betrokken 

actoren te bevragen. Zo kan een ICT-coördinator bijvoorbeeld vertellen over de opzet van een 

schoolwebsite en dit kaderen in het geheel van ICT- en communicatiebeleid. Een leerkracht kan 

bijvoorbeeld vertellen over het onderhouden van een actuele klaspagina en welke visie men 
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daarover voor ogenheeft. Ouders kunnen ten slotte meer vertellen over welke items men het meest 

apprecieert in een schoolwebsite en hoe zij vinden dat een schoolwebsite als communicatiemiddel 

moet worden ingezet. 

5.4 Implicaties  
De grootste implicatie van dit onderzoek voor de praktijk is dat scholen moeten onderkennen dat 

veel soorten informatie mogelijk zijn op de schoolwebsite. De kern die bijna altijd aanwezig is op een 

lagere schoolwebsite in Vlaanderen is: algemene contactgegevens, schoolkalender, schoolteam, 

beschikbaarheid schoolreglement, foto’s van het schoolgebeuren en informatie over de ouderraad. 

In navolging van ook Barron et al. (2005) is het belangrijk dat scholen stil staan bij wat men precies 

met de schoolwebsite wenst te bereiken en dat men hierbij ook het doelpubliek voor ogen heeft. 

Het codeerschema dat in dit onderzoek werd gehanteerd zou kunnen dienst doen als een aanzet om 

na te denken over de invulling en uitwerking van de schoolwebsite. Hierbij is het belangrijk dat de 

schoolwebsite wordt opgesteld als een vorm van communiceren dat tweerichtingsverkeer 

stimuleert. Dus dat er zowel aandacht wordt besteed aan het informeren van ouders van de 

schoolwebsite en de schoolwebsite ouders ook stimuleert om in interactie te treden met de school. 

Indien dat effectief gebeurt, zal dit de ouderbetrokkenheid bevorderen (Epstein, 1995). Ten slotte 

bleek uit de analyse van de drie beste schoolwebsites in Vlaanderen dat het de kwaliteit ten goede 

komt, indien veel inhoudelijke items op een gestructureerde manier aanwezig zijn op een 

schoolwebsite. Gedetailleerde informatie aanbieden, de pagina’s actueel houden en de 

schoolwebsite volledig inkleden in één thema, waren opvallende eigenschappen van de drie beste 

schoolwebsites en kunnen bijgevolg beschouwd worden als ‘good practices’.   

In het kader van het beleid inzake ICT op school en meer specifiek de schoolwebsite is het 

interessant om op te merken dat er momenteel weinig coherentie aanwezig is binnen de 

schoolwebsites. Het kan aangewezen zijn om informatie te dissemineren omtrent het ontwikkelen 

en onderhouden van een schoolwebsite, opdat de kwaliteit van schoolwebsites mettertijd zal 

stijgen. Een groot voordeel van een goed ontwikkelde schoolwebsite is immers dat het 

ouderbetrokkenheid kan bevorderen. Daarom kan de overheid ervoor kiezen om niet alleen de 

bestaande informatie over schoolwebsites onder scholen te verspreiden, maar ook gericht acties en 

onderzoek omtrent schoolwebsites ondersteunen. Drie voorbeelden van acties zouden kunnen 

inhouden: het aanbieden van ICT-workshops rond het onderhouden van een klaspagina op een 

schoolwebsite, het voorzien van een vorm van sjabloon voor schoolwebsites en het organiseren van 

een wedstrijd de ‘beste schoolwebsite van Vlaanderen’ opdat scholen op een meer indirecte wijze 

geconfronteerd kunnen worden met ‘good practices’. Een voorbeeld van onderzoek dat gepromoot 
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kan worden omvat het actief onderzoeken wat de diverse betrokkenen van een schoolwebsite 

wensen, zodat de schoolwebsites afgestemd kunnen worden op hun specifieke noden.  

Ten slotte zijn er ook implicaties voor vervolgonderzoek. In navolging van de vaststelling dat er 

slechts een zwakke correlatie aanwezig is tussen de kwaliteit van een schoolwebsite en de 

aanwezigheid van een ICT-visie & ICT-beleid op school, kan niet alleen onderzocht worden of scholen 

een schoolwebsite momenteel wel als een onderdeel hiervan beschouwen, maar ook indien dit 

aanwezig is, kan de visie die men voor een schoolwebsite vooropstelt analyseren. Hierdoor kunnen 

beweegredenen onthuld worden waardoor men kan inschatten in hoeverre scholen een 

schoolwebsite zien als een manier om bijvoorbeeld de ouderbetrokkenheid te bevorderen of om 

ouders te ondersteunen in het maken van een schoolkeuze. Daarnaast kan het ook aangewezen zijn 

om te onderzoeken welke mogelijkheden het aanbieden van informatie op een website biedt. Of 

eerder vanuit een negatieve visie: welke valkuilen het aanbieden van informatie op een 

schoolwebsite met zich mee kan brengen. Het CLB is bijvoorbeeld een orgaan waar ouders misschien 

weinig over weten. Om aan dit probleem tegemoet te komen, plaatsen scholen op hun 

schoolwebsite wellicht informatie hierover. Wanneer men dan ook de contactgegevens erbij 

vermeld, kan dit erop wijzen dat een doorverwijzing naar het CLB niet louter een interne 

aangelegenheid is, maar dat ook ouders zelf de mogelijkheid hebben om initiatief te nemen om die 

personen rechtstreeks aan te spreken. Een beter inzicht in de drijfveren om iets online te plaatsen 

en de gevolgen hiervan voor de school en de ouders lijkt dus aangewezen. Hierbij aansluitend is het 

in navolging van e.g. Hartshorne et al. (2008) en Miller et al. (2005) aan te raden dat er een duidelijk 

zicht komt op welke items door de verschillende betrokkenen het meest geapprecieerd  en het 

meest gebruikt worden, opdat een schoolwebsite hierop in kan spelen en de effectiviteit wordt 

verhoogd. Er is immers reeds geweten dat een schoolwebsite die cultureel responsief is, 

ouderbetrokkenheid zal bevorderen (Storck, 2011). Ten slotte bleek het in dit onderzoek niet 

mogelijk om types van schoolwebsites te onderscheiden, in het kader hiervan zou het aangewezen 

kunnen zijn om de resultaten uit dit onderzoek aan te vullen met andere data, zoals bijvoorbeeld de 

visie van de ICT-coördinator of van de webmaster.  
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7.1 BIJLAGE 1: Opbouw van het codeerschema 
Het codeerschema bestaat uit een opsomming van items die ofwel aanwezig zijn op de 

schoolwebsite ofwel niet aanwezig zijn. Indien een item aanwezig is, wordt een punt toegekend. De 

eindscore voor een school is de som van al de aanwezige items. De items werden onderverdeeld in 

drie grote categorieën, namelijk ‘inhoud’, ‘gebruiksvriendelijkheid’ en ‘doelgroepen’. Wat betreft de 

inhoudelijke items werden gewogen scores toegekend. De eindscore weerspiegelt vervolgens de 

kwaliteit een lagere schoolwebsite. Bij de opbouw van het codeerschema kunnen drie fasen 

onderscheiden worden.  

7.1.1 Fase 1: Literatuur 
In een eerste fase werd het codeerschema ontworpen op basis van relevante literatuur: Hartshorne 

et al. (2008), Miller et al. (2005), Tubin et al. (2007), etc. Dit betreft de informatie zoals in het 

theoretisch kader reeds werd besproken.  Bij het al dan niet opnemen van een item werd rekening 

gehouden met de specifieke Vlaamse context, de specifieke context van lagere school of de 

subjectiviteit van een item. Zo werden items die specifiek betrekking hebben op het 

onderwijssysteem uit een ander land ofwel omgevormd, ofwel verwijderd uit het codeerschema. 

Bijvoorbeeld: het ontbijtmenu werd niet opgenomen en ook het vermelden van het beschikbare 

budget per vak komt niet aan bod.  In het kader van de specifieke context van de lagere school 

werden items zoals een pagina per vak weggelaten. Ten slotte, met betrekking tot subjectieve items, 

werden geen items opgenomen die heel subjectief te beoordelen zijn zoals ‘de site is niet rommelig’ 

en ‘er is een goed lettertype’. 

In navolging van de vaststelling dat vele inhoudelijke items vaak ontbreken op de schoolwebsite, 

werd besloten om dieper in te gaan op deze items in het codeerschema, bijvoorbeeld door voor de 

inhoudelijke items een weging te voorzien. Gedurende de eerste fase werd dus ook een weging 

toegekend aan de verschillende items in het codeerschema. Dit om ervoor te zorgen dat op basis 

van het codeerschema een correcte eindscore voor kwaliteit van een schoolwebsite ontstaat. In het 

kader hiervan werd ervoor geopteerd om inhoudelijke items centraal te stellen  (Hartshorne et al., 

2008; Miller et al., 2005). Er werd voor deze items dan ook een onderscheid gemaakt tussen de 

scores 1,3 en 5. De gewogen score werd toegekend op basis van literatuur en bevestigd door de 

experts in fase twee.  De mogelijke scores zijn één, drie of vijf. Een score ‘één’ betekent dat het item 

wel nuttig is, maar inhoudelijk minder belangrijk voor de kwaliteit van een schoolwebsite. Hier vallen 

bijvoorbeeld alle links voor leerlingen en leerkrachten onder, maar ook alle items in de categorie 

‘gebruiksvriendelijkheid’ en ‘doelgroepen’. Een score ‘drie’ betekent dat het item nuttig is en 

inhoudelijk ook belangrijk. Informatie in verband met zorg- en leerlingenbegeleiding is hier een 



Bijlagen  99 
 

voorbeeld van. Ten slotte betekent een score ‘vijf’ dat het item zeer nuttig en belangrijk is. De 

schoolkalender, de schoolvisie en werkjes van leerlingen zijn hier drie voorbeelden van.   

Op het einde van de eerste fase ontstond een zeer algemeen codeerschema, maar vermoedelijk was 

deze nog niet geheel toegespitst op schoolwebsites in Vlaanderen. In fase twee en fase drie wordt 

het codeerschema verder aangepast, opdat zij beter aansluit bij de Vlaamse context.   

7.1.2 Fase 2: Externe beoordeling door experts 
In de tweede fase werd het codeerschema becommentarieerd door twee experts. De ene expert is 

in het verleden ICT-coördinator en webmaster op een school geweest en is momenteel ook bezig 

met allerlei innovaties in het kader van Web 2.0. De tweede expert bekeek het codeerschema meer 

als lid van een raad van bestuur van scholen en bekeek het codeerschema en zijn huidige gebreken 

vanuit die invalshoek. Beide experts gaven voornamelijk aanvullingen op het reeds ontwikkelde 

codeerschema. Zo werd bijvoorbeeld beklemtoond dat op de schoolwebsite rekening moet worden 

gehouden met privacy van zowel de leerlingen als van het personeel. Ook werd gesuggereerd om bij 

het onderdeel links voor leerlingen een aparte categorie aan te maken voor links naar een online 

leeromgeving.  Andere aspecten die ook benadrukt werden, zijn links naar eindtermen, beleid inzake 

zorg, bereikbaarheid van de ouderraad en de schoolraad, etc. Vervolgens werd de terechte 

bedenking gemaakt dat op een schoolwebsite er wellicht weinig links te vinden zijn naar een virtuele 

sociale wereld en een virtuele spelwereld.  Beide opties werden dan ook verwijderd uit het 

codeerschema. Ten slotte gaven de experts ook aan dat ze akkoord waren met de weging van de 

inhoudelijke items . Men vermeldde bijvoorbeeld dat de items die score vijf kregen inderdaad items 

zijn die een schoolwebsite zeker moet bevatten. 

In een volgende fase wordt nog meer aandacht besteed aan items die typisch voorkomen in Vlaamse 

lagere schoolwebsites.  

7.1.3 Fase 3: Vlaamse context 
In de derde fase wordt het codeerschema uitgetest bij alle schoolwebsites uit de steekproef. 

Gedurende deze fase viel op dat op schoolwebsites veel items enkel terug te vinden waren in het 

schoolreglement. Op basis van deze vaststelling werd besloten om in het codeerschema dieper in te 

gaan op het verschil tussen informatie die op de website zelf aanwezig was en informatie die enkel 

in het schoolreglement aanwezig is. Op het eerste zicht lijkt dit een belangrijk item om mee in 

rekening te nemen bij het beoordelen van de kwaliteit van een schoolwebsite.  

Gedurende deze laatste fase werd bijgehouden welke items regelmatig te bezichtigen waren op de 

website zelf, maar nog niet waren opgenomen in het codeerschema. In totaal werden er dertig extra 
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onderwerpen teruggevonden. Alle onderwerpen toevoegen in het codeerschema zou het nodeloos 

lang maken. Daarom werd besloten om enkel items op te nemen die op minstens drie 

schoolwebsites in de steekproef te vinden waren. Het betreft items die op de website zelf aanwezig 

waren en niet enkel in het schoolreglement. Deze nuance werd gemaakt omdat de focus ligt op de 

kwaliteit van een schoolwebsite zelf en niet op één bepaald document op een schoolwebsite. Door 

dit extra criteria werden tien items geselecteerd die nog toegevoegd zullen worden aan het 

codeerschema, namelijk informatie rond inschrijvingen, leerlingenvervoer, CLB, leerlingenraad, 

afwezigheden, studie- of schooltoelagen, sport, zwemmen, voor- en naschoolse opvang en de 

bijdrageregeling. Items die ook op de website aanwezig waren, maar minder dan drie keer 

voorkwamen in de steekproef betrof informatie omtrent: rapporten, vrijwilligerswerk, links naar het 

secundair onderwijs, historiek van de school, zoekertjes, leerplicht, sponsoring,  stageaanvragen, 

klassenraad, brieven aan ouders, medicijnenbeleid, bibkalender, familienieuws, school in de media, 

allerhande tips omtrent koken, LOP, schooltuin, sportraad, regels schoolreglement op kinderniveau 

en een wedstrijd.  

Ten slotte werd in deze derde fase ook aandacht besteed aan het voldoende concreet en duidelijk 

operationaliseren van de verschillende items. Een voorbeeld hiervan is informatie rond het aantal 

klassen gelijkwaardig coderen als info rond het schoolteam, omdat uit de testafname bleek dat deze 

aspecten hand in hand gaan. Een ander voorbeeld is het item ‘privacy’. Hierbij moest voldaan 

worden aan twee voorwaarden, enerzijds diende een nota aanwezig te zijn over de specifieke 

manier waarop men wenst om te gaan met privacy en anderzijds mogen geen te persoonlijke zaken 

op de website aanwezig zijn, zoals achternamen van kinderen en thuisadressen van leerkrachten.  

Deze drie fasen hebben geleid tot het definitieve codeerschema in bijlage 2. 

 

  



Bijlagen  101 
 

7.2 BIJLAGE 2: Het Codeerschema 
Door middel van dit codeerschema kan de kwaliteit van een schoolwebsite worden onderzocht. Het 

codeerschema is opgebouwd uit drie categorieën ‘inhoudelijk’, ‘gebruiksvriendelijkheid’ en 

‘doelgroepen’. De items binnen de categorie ‘inhoudelijk’ en ‘gebruiksvriendelijkheid’ werden verder 

onderverdeeld in verschillende subcategorieën.  Indien een item aanwezig is krijgt het de score die 

aangegeven staat in de uiterst rechtse kolom. Indien een item niet aanwezig is, dient een nul te 

worden toegekend. Bij de categorie ‘inhoudelijk’ is er plaats voorzien om apart te scoren voor items 

die aanwezig zijn op de schoolwebsite zelf en voor items die enkel aanwezig zijn in het 

schoolreglement. Na het toekennen van een score voor van elk item kan een totaalscore voor 

kwaliteit van een schoolwebsite berekend worden.  

 

Categorie 1: Inhoudelijk 
TOTAAL =   182 

 

Subcategorie 1:  VISIE & SCHOOLAFSPRAKEN   24 
Schoolvisie   13 
Beknopte communicatie van visie van de school. Bijvoorbeeld naam en/of logo van de 
school. 

  5 

Informatie over het pedagogisch project van de school.   5 
Beleid op gebied van zorg en leerlingbegeleiding. Het moet concreter zijn dan ‘zorg voor de 
leerlingen vinden we belangrijk’. Er dienen concrete acties geformuleerd te zijn.   

  3 

Inhoud curriculum: informatie over welke inhouden er worden aangeleerd wordt 
aangereikt. Bijvoorbeeld: wiskunde, wereldoriëntatie, muzische vorming, …  

  5 

Schoolreglement: Volledig document is beschikbaar   5 
Engagementsverklaring   1 
Subcategorie 2: SPECIFIEKE SCHOOLINFORMATIE   70 
Contactinformatie   16 
Adres en andere algemene contactgegevens (telefoonnummer, etc.) van de school   5 
Contactinformatie directeur EN administratie (telefoonnummer of mailadres of andere)   5 
Routebeschrijving naar de school. Dit kan zowel een woordelijke uitleg over hoe de school 
te bereiken of een link naar een programma waarmee je de route kan berekenen (bv: 
google maps, mappy, etc.) of gewoon een kaartje.  

  5 

Informatie omtrent verkeersveiligheid   1 
Informatie met betrekking tot …    54 
Voorstelling schoolteam. OF een andere wijze waarop informatie gegeven wordt met 
betrekking tot hoeveelheid leerkrachten en klassen.  

  3 

Inschrijvingen   5 
Afwezigheden   5 
Studietoelagen. Bijvoorbeeld vermelden dat voldoende aanwezigheid een belangrijke 
voorwaarde is voor het verkrijgen van een studietoelage. 

  3 

Gehanteerde methodes op school. Dit gaat niet over het voeren van bepaalde projecten   3 
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rond bijvoorbeeld pesten, maar echt over welke methodes men met de school opneemt. 
Bijvoorbeeld: groepswerk, steinermethode, etc. 
Indeling van de schooldag. Bijvoorbeeld de schooluren en de uren van de pauzes.    5 
Voor- en naschoolse opvang   5 
Leerlingenvervoer (Busregeling) wat betreft het traject van huis naar school en terug.    1 
Uitstappen of schoolreizen.  Bijvoorbeeld welk jaar doet welke schoolreis, etc.   3 
Accountability van de school. Bijvoorbeeld het vermelden van resultaten op vergelijkende 
testen, verwijzen naar doorlichtingsverslagen.  

  1 

Schoolbestuur of inrichtende macht   5 
Scholengemeenschap (en/of scholengroep)   5 
Leerlingenraad   3 
CLB   5 
Turnen/Sport op school. Niet alleen sport is verplicht. Bijvoorbeeld kalender, verplichte 
kledij, etc. 

  1 

Zwemmen. Niet alleen zwemmen is verplicht. Bijvoorbeeld zwemkalender, kledij, kostprijs, 
etc. 

  1 

Subcategorie 3: ACTUELE INFORMATIE   32 
Algemene actuele items   19 
Via aankondigingen, via verslagen, etc. van schoolactiviteiten (Bv: op de startpagina)   5 
Informatie over projecten en activiteiten (bv: antipestbeleid, sociale vaardigheden, 
grootouderdag etc.) 

  3 

Schoolmenu   1 
Schoolkalender: met informatie over vakantie, studiedagen, uitreiking rapporten, etc.   5 
Werk van leerlingen op de website (bv: foto’s van werkstukken van lln)   5 
Publicaties   8 
Nieuwbrief    5 
Online publicatie van de schoolkrant   3 
Foto’s   2 
Foto’s van de school(omgeving) of het schoolgebouw   1 
Foto’s van uitstappen, schoolreizen, projecten, etc.   1 
Pagina of blog per    3 
Jaar: informatie specifiek over een bepaald jaar. Dit is enkel mogelijk als er meerdere 
klassen binnen een jaar zijn, anders valt het onder pagina per klas.  

  1 

Klas: informatie specifiek over een bepaalde klas.    1 
Klas: mogelijkheid tot reageren op berichten, fotos, etc. Bijvoorbeeld door middel van 
reactie. 

  1 

Subcategorie 4: OUDERS   34 
Algemene onderwerpen met betrekking tot ouders   21 
Oudercontacten   5 
Infoavonden (bij de start van het schooljaar, over schoolreizen, thema-avonden,etc)   5 
Ondersteuning bij huiswerk   3 
Gezondheids- en veiligheidsonderwerpen (bijvoorbeeld: info rond luizen)   5 
Bijdrageregeling   3 
Participatie in de school    13 
Ouderraad/oudercomité/oudervereniging/etc.     5 
Schoolraad   5 
Zoeken van vrijwilligers (los van ouderraad)   3 
Subcategorie 5:LINKEN    9 
Leerkrachten   1 
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Leerlingen   3 
Elektronische leeromgeving (Smartschool, Schoolonline, etc.).   1 
Andere links schoolgerelateerd   1 
Andere links spelletjes   1 
Ouders   3 
Info of link eindtermen    1 
Info of link ICT-eindtermen   1 
Subcategorie 6 ANDERE   12 
Veilig internetgebruik: informatie over het internetbeleid of tips veilig internetgebruik.   5 
Huiswerkondersteuning voor leerlingen: tips om huiswerk te maken.   3 
Informatie over diverse dingen: informatie over de streek, evenementen in de regio, etc.   1 
Informatie over de ontwikkeling van de site (gewonnen prijzen, etc.)   1 
Naam van de webdesigner   1 
Privacy (expliciet vermelden hoe men dit aanpakt (bv: in schoolreglement) + geen té 
persoonlijke info over leerlingen en personeel (namen, adressen, etc.)) 

  1 

 
Categorie 2: Gebruiksvriendelijkheid 
TOTAAL =   20 

 

Subcategorie 1: Aantrekkelijkheid website  2 
Een goede dosering tussen stukjes tekst en aantrekkelijke afbeeldingen  1 
Een eenvormige lay-out en stijl  1 

Subcategorie 2: Structurele items  8 
Een handig en duidelijk webadres  1 
De startpagina is overzichtelijk en nodigt uit diverse soorten informatie te verkennen 
(inhoudsopgave en doorklikmogelijkheden) 

 1 

De gebruiker kan gemakkelijk navigeren binnen de website.  1 
Informatie is snel en gemakkelijk terug te vinden.  1 
Er is een duidelijke indicatie wanneer de website het laatst werd geüpdatet.  1 
De website werd recent geüpdatet (minder dan een maand geleden).  1 
Geen gebroken links  1 
De pagina’s laden snel.  1 
Subcategorie 3: interessante (interactieve) toepassingen  10 
De site bevat interessante tools (bv: zoekmachine).  1 
Er is een FAQ pagina aanwezig.   1 
Vragen via mail   1 
Reactieformulieren (blogs, foto’s, nieuwsberichten) & Contactformulieren   1 
Forum   1 
Gastenboek   1 
Chatten   1 
Blogs  1 
Sociaalnetwerksites (Facebook, Myspace, Twitter, Netlog, …)  1 
Inhoudelijke communities (Youtube, Flickr, Slideshare, …)  1 
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Categorie 3: Doelgroepen 
TOTAAL =  9 

 

Er is informatie specifiek gericht op de ouders.  1 
Er is informatie specifiek gericht op de leerlingen.  1 
Er is informatie specifiek voorzien voor de leerkrachten.  1 
Er is informatie specifiek gericht op de oud-leerlingen.  1 
Een gepast taalgebruik  1 
Toegankelijk gemaakt voor slechtzienden.  1 
Mogelijkheid tot het vertalen van de pagina in een andere taal.  1 
Een verklarende woordenlijst voor moeilijk maar typische school begrippen  1 
Bepaalde informatie (voor leerlingen, ouders, leerkrachten) kan enkel geraadpleegd worden 
door bezitters van een login. 

 1 

 

 

 TOTAAL Inhoudelijk =   182 
+ TOTAAL Gebruiksvriendelijkheid =  20 
+ TOTAAL Doelgroepen =   9 
= TOTAAL Kwaliteit =   211 
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7.3 BIJLAGE 3: Screenshots van de startpagina van de drie beste 
schoolwebsites 

De beste schoolwebsite was school 50 en de op één na beste schoolwebsite was school 6. De derde 

beste schoolwebsite tenslotte was school 37. 

7.3.1 School 50 
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7.3.2 School 6 
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7.3.3 School 37 
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