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de ICT-eindtermen 

Abstract 

Deze studie bevat twee hoofddoelen namelijk onderzoek voeren naar de rollen die 

ICT-coördinatoren opnemen in het lager onderwijs in Vlaanderen en de perceptie bepalen die 

de ICT-coördinatoren uit het Vlaamse onderwijs bezitten ten aanzien van de ICT-eindtermen 

die recentelijk werden ingevoerd als leergebiedoverschrijdende doelen.  

Op basis van de gegevens verkregen via een survey hebben we met behulp van 

exploratieve factoranalyses een betrouwbare meetschaal opgesteld die de rollen van de ICT-

coördinatoren weergeeft. De rollen die de ICT-coördinatoren in het onderwijs in Vlaanderen 

vervullen zijn: „planner‟, „budgetteerder‟, „pedagogisch-didactisch ondersteuner‟ en 

„technisch ondersteuner‟. Op basis van kwalitatieve gegevens kon hierbij aangetoond worden 

dat de rol van technisch ondersteuner vaker wordt opgenomen in vergelijking met de andere 

drie rollen.  

Vervolgens hebben we aan de hand van een reeds ontwikkelde meetschaal kunnen 

aantonen dat de ICT-coördinatoren een positieve perceptie hebben ten aanzien van de ICT-

eindtermen. Een hiërarchische regressie toonde aan dat deze perceptie significant beïnvloed 

wordt door het opnemen van een plannende rol en pedagogisch-didactisch ondersteunende 

rol. Deze beide rollen zijn daarbij ook positief gecorreleerd met elkaar.  

Op basis van kwalitatieve gegevens hebben we enkele obstakels kunnen bespreken die 

de ICT-coördinatoren ondervinden. Deze obstakels verwijzen onder andere naar een tekort 

aan concrete inhouden die vanuit de ICT-eindtermen zijn opgesteld en naar een tekort aan tijd 

en middelen om de functie van ICT-coördinator naar behoren te kunnen invullen.  

We eindigden deze studie met het formuleren van enkele aanbevelingen op overheids-

, school- en onderzoeksniveau.  

Anneline Devolder 

Academiejaar 2008-2009 

Promotor: Prof. dr. J. van Braak 

Afstudeerrichting pedagogiek en onderwijskunde 
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Inleiding 

Mijn interesse voor Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs 

vloeide voort vanuit verschillende leerpaden. Onder andere het vak curriculumontwikkeling, 

speelde hierin een rol. In dit vak stond onder meer het Vlaamse curriculum centraal waarbij 

de eindtermen belicht werden. Tijdens deze lessen kwam er ook een gastspreker, Jan Meers, 

vertellen over het ontstaan en de inhoud van de ICT-eindtermen. Na deze lessen was voor mij 

niet alleen het belang en het nut van deze ICT-eindtermen duidelijk, ook zag ik in dat dankzij 

de formulering en het karakter van deze eindtermen het onderwijs in Vlaanderen zich uniek 

positioneert. Verdere uitdiepingen van de literatuur omtrent ICT in het onderwijs bevestigden 

dit. Wanneer mijn bevindingen over ICT in het onderwijs gedeeld werden met 

onderwijspractici - in hoofdzaak ICT-coördinatoren - botste ik vaak op meningen die niet in 

de minste mate aansloten bij mijn bevindingen. Welke oorzaak kon aan het bestaan liggen 

van deze tegenstrijdige opinies? Na enkele verdiepende gesprekken bleek al snel dat deze 

ICT-coördinatoren in de praktijk geen weet hadden van de achtergrond van de ICT-

eindtermen of gewoon nog geen tijd hadden gevonden om zich hierop te richten, ondanks het 

feit dat deze ICT-eindtermen een inspanningsverplichting omvatten. Dit leek me onmogelijk 

want is het net niet de bedoeling dat een ICT-coördinator werkt met en rond ICT? Vanwaar 

anders deze treffende naam? Van hieruit ging de bal aan het rollen en kwam ik na overleg tot 

de probleemstelling die aan de basis ligt van deze masterproef.  

Deze probleemstelling vertrekt vanuit de evolutie die de industriële samenleving 

maakte naar een kennismaatschappij die gebaseerd is op een kenniseconomie (Hargreaves, 

2003; Van Weert, 2006). In deze evolutie zitten grote veranderingen vervat zowel op sociaal, 

economisch als op cultureel gebied (Van Weert, 2006). De kennismaatschappij eist immers 

actieve kennisverzamelaars die productief hun steentje bijdragen in plaats van passieve 

lerenden te wezen (Pelgrum, 2001). Het onderwijs wordt daarbij gezien als de plaats waar de 

leerlingen moeten voorbereid worden op deze rol (Dede, 2000). Om hieraan tegemoet te 

kunnen komen, roept de pedagogische wereld op tot een noodzakelijke onderwijsvernieuwing 

(o.m. Moursund, 1992) waarbij de snelle ontwikkeling van informatie- en 

communicatietechnologie in rekening moet gebracht worden (Tondeur, van Braak, & Valcke, 

2007; Van Weert, 2006). ICT kan fungeren als middel om het lesgeven en het leren 

effectiever te maken (Van Weert, 2006). ICT wordt dus niet enkel gezien als de ruggengraat 
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van de kennismaatschappij maar ook als een katalysator van en middel om te komen tot de 

nodige onderwijsinnovaties (Pelgrum, 2001).  

Sinds de jaren negentig plannen overheden toenemende investeringen betreffende ICT 

in het onderwijs. Scholen moeten voorzien zijn van de nodige middelen en toegang en dit 

liefst zo snel mogelijk zodat men economisch niet achterop komt te staan (Pelgrum, 2001). 

Men heeft immers nood aan creatieve leerders en burgers die in het bezit zijn van kennis, 

vaardigheden en talent (Drenoiyanni, 2006). Ook in Vlaanderen ziet men de scholen als 

middel bij uitstek om deze lerenden te vormen (Tondeur et al., 2007). Sinds 1996 voert men 

in Vlaanderen een stimuleringsbeleid inzake ICT (De Craemer, 2005). Dit beleid en het 

beleid dat door volgende legislaturen werd opgesteld, rekende in hoofdzaak op de 

welwillendheid van de individuele leerkracht en directie (Tondeur et al., 2007). Dit creëerde 

een situatie waarbij de gelijke kansen van de leerlingen in het gedrang kwamen. Vandaar dat 

Minister Vandenbroucke (2007) een nieuw ICT-beleid opstelde waarin ICT naar voor werd 

gebracht als katalysator voor onderwijsinnovatie en als middel om gelijke kansen te 

vrijwaren. Eén van de hoofdpeilers in dit beleid is de formulering van de ICT-eindtermen. 

Deze hebben een verplichtend karakter en moeten de scholen meer houvast bieden op weg 

naar de integratie van ICT in de klaspraktijk (Delcour, 2008). Om de implementatie van deze 

ICT-eindtermen te ondersteunen voorziet de overheid ook in financiering teneinde ICT-

coördinatoren aan te stellen (Vanderlinde, van Braak, De Windt, Tondeur, Hermans, & 

Sinnaeve, 2008). Deze ICT-coördinatoren krijgen vanuit het beleid een belangrijke rol 

toegewezen (Vandenbroucke, 2007). Er wordt van de ICT-coördinatoren verwacht dat zij een 

sleutelrol vervullen bij het verwezenlijken van een ICT-visie in de praktijk. Daarnaast krijgt 

de ICT-coördinator een technische en/of een pedagogische rol toegewezen (Vandenbroucke, 

2007). Beleidsonderzoek (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, 

2005) toonde echter aan dat de ICT-coördinatoren in Vlaanderen voornamelijk een 

technische rol opnemen. In welke mate de ICT-coördinatoren sinds de invoering van het 

nieuwe ICT-beleid erin slagen hun gewenste positie in te nemen, is tot op heden ongekend. 

Nochtans is het van belang hier zicht op te krijgen aangezien de overheid de ICT-

coördinatoren ziet “als hoeksteen in de ondersteuning van het ICT-gebeuren‖ 

(Vandenbroucke, 2007, p. 22). Het eerste hoofddoel van dit onderzoek is dan ook 

onderzoeken welke rollen de ICT-coördinatoren in Vlaanderen opnemen.  

Of de ICT-eindtermen effectief zullen geïmplementeerd worden in het onderwijs om 

te komen tot de gewenste ICT-integratie is onder meer ook afhankelijk van de aanwezige 
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attitudes of percepties  in het werkveld. Onderzoek toont namelijk aan dat de percepties van 

leerkrachten een invloed kunnen hebben op de mate waarin ICT-innovaties, zoals de ICT-

eindtermen, ingang vinden in het onderwijs (Tondeur, Hermans, van Braak, & Valcke, 2008). 

De perceptie van de ICT-coördinatoren ten aanzien van de ICT-eindtermen kan dus hierbij 

van invloed zijn. Toch is tot op heden hiernaar nog geen onderzoek verricht bij de ICT-

coördinatoren. Zoals reeds aangetoond, is het echter belangrijk een duidelijk zicht te hebben 

op deze percepties. Daarom is het tweede hoofddoel van deze studie onderzoek voeren naar 

de perceptie van de ICT-coördinatoren ten aanzien van de ICT-eindtermen.  

Aansluitend op deze probleemstelling kwamen we tot het eerste deel van deze 

driedelige masterproef. Het eerste deel omvat het theoretisch kader waarin het 

wetenschappelijke en maatschappelijke discours besproken wordt. In deze uiteenzetting 

belichten we ten eerste de evolutie van ICT in het onderwijs vanuit internationaal en 

nationaal perspectief. Ten tweede nemen we de belangrijkste onderzoeken naar de rollen van 

de ICT-coördinatoren onder de loep en bespreken we ook de innovatie diffusie theorie die 

invulling biedt om de percepties van de ICT-coördinatoren ten aanzien van de ICT-

eindtermen te bepalen. Aansluitend op deze theoretische achtergrond schetsen we de 

onderzoeksdoelen om van daaruit de concrete onderzoeksvragen te formuleren. In het tweede 

deel van dit onderzoek, de empirische studie, zetten we de methodologie uiteen en bespreken 

we welke resultaten hieruit zijn voortgekomen. Het derde deel houdt een koppeling in van 

deze resultaten met het theoretisch achtergrondkader waarin we besluiten met het formuleren 

van enkele aanbevelingen.  
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DEEL 1: THEORETISCH KADER 

Achtergrond 

ICT in het onderwijs 

Bij de opkomst van ICT in het onderwijs besteedde men in onderzoek en 

onderwijsdiscussies vooral aandacht aan hardware en het ontwikkelen van geschikte 

software. Dit wijzigde - in combinatie met de veranderende focus over de plaats van de 

leerkracht en de leerling in het onderwijs - naar een brede en diepgaande discussie over hoe 

ICT optimaal kan ingezet worden om de capaciteiten van de lerende af te stemmen op de 

verwachtingen van de kennismaatschappij in de 21
ste

 eeuw (Dede, 2000; Watson, 2006). 

Binnen deze verwachtingen wordt ICT gezien als de sleutel tot onderwijsinnovatie in de 

richting van betere onderwijsleerprocessen (Drenoyianni, 2006). Het gebruik van ICT kan 

leiden tot het verkrijgen van hogere orde denkvaardigheden en probleemoplossend vermogen 

(Tondeur et al, 2007). Daarnaast zet het de leerlingen aan tot samenwerkend leren en reikt 

ICT tot flexibelere leeropportuniteiten (van Braak, 2001).  

Zoals men reeds in het verleden eerdere technologieën te hoog inschatte, stelde men 

ten opzichte van ICT ook te sterke verwachtingen. Wanneer nieuwe media zoals de radio, de 

televisie en de computer initieel gebruikt werden in het onderwijs, was er veel interesse en 

enthousiasme over de mogelijkheden en effecten hiervan. Na verloop van tijd perkte dit 

enthousiasme in en kwam men vanuit onderzoek tot conclusies die een minimale impact 

toeschreven aan deze nieuwe media (Reiser, 2001). Enkele jaren na de invoering van ICT in 

het onderwijs kunnen we stellen dat de verwachtingen hier ook te hoog lagen. Dit ondanks 

het feit dat technologie alomtegenwoordig is in alle lagen en instanties van de maatschappij 

en dat de kost ervan relatief laag is (Dede, 2000; Lai, Trewern, & Pratt, 2001). Er kan dus 

geconcludeerd worden dat de resultaten van ICT-initiatieven veelal ontgoochelend zijn 

(Gülbahar, 2007; Strudler, Falba, & Hearrington, 2001; Tearle 2004; Watson, 2006). Daarbij 

mag de ICT-integratie in het onderwijs, waarbij ICT een zinvolle plaats krijgt in de dagelijkse 

routine naast andere middelen en media in de klas (Delcour, 2008), niet als evident 

beschouwd worden. Het onderwijs is er nog niet in geslaagd om af te stappen van de nadruk 

op technische vaardigheden en over te gaan naar het creëren van hogere orde 

denkvaardigheden met behulp van ICT (Watson, 2006). Evaluaties duiden op sterke 

verschillen in gebruik tussen de scholen onderling alsook op een tekort aan goede praktijken 
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(Ofsted, 2004). Waar sommige scholen erin slagen om ICT te integreren in de praktijk van 

het lesgeven en het leren, zijn er andere scholen waar de ICT-integratie sterk beperkt is, 

ondanks de aanwezigheid van degelijke infrastructuur (Lai et al., 2001; Tearle, 2003). Er 

wordt gesproken van een kloof tussen de gewenste verandering door middel van ICT en het 

effectieve gebruik van ICT in de onderwijspraktijk (Lai & Pratt, 2004; Tearle, 2003; Watson 

2006).  

Een mogelijke oorzaak hiervan is een gebrek aan aandacht voor de complexiteit van 

het implementatieproces van ICT in het onderwijs, waarbij ICT-implementatie moet gezien 

worden in de optiek van innovatie en verandering (Lai, Trewern, & Pratt, 2002; Tearle, 2004; 

Watson, 2006). Strudler et al. (2001) duiden op het feit dat ICT als onderwijsinnovatie 

voortdurend in beweging is zodat continue coördinatie en ondersteuning noodzakelijk is. 

Scholen moeten leren omgaan met een voortdurend veranderende omgeving (Watson, 2006). 

Daarbij hebben ze nood aan een facilitator of change manager die hen in deze verandering 

steunt. Deze facilitator kan zorgen voor de nodige professionele ontwikkeling of training 

(Fullan, 2001). Wat ICT betreft wordt hier vaak de ICT-coördinator naar voor gebracht. Deze 

speelt immers een prominente rol in de ICT-integratie en het managen van veranderingen 

(Lai et al., 2002). Marcovitz (1998, 2000) stelt dat een ICT-coördinator met een goed begrip 

van het veranderingsproces kan helpen maatregelen te treffen zodat ICT scholen in positieve 

zin kan helpen veranderen. Strudler (1994) gaat nog verder en concludeert dat technologie 

geen invloed kan uitoefenen op het leren en op de instructie zonder de ondersteuning van een 

ICT-coördinator als change agent. Bots en Spronk (2002) omschrijven de kern van het ICT-

coördinatorschap als “het plannen en het begeleiden van het veranderingsproces dat 

onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel moet (ver)leiden tot een verantwoord 

gebruik van ICT in de schoolpraktijk” (Bots & Spronk, 2002, p. 19). Het belang van de 

functie van de ICT-coördinator in het onderwijs - in het licht van ICT als onderwijsinnovatie 

- wordt dus sterk benadrukt. Vandaar dat wij deze functie verder onderzoeken vanuit de 

literatuur en onderzoek.  

De rollen van de ICT-coördinator 

Bots en Spronk (2002) duiden dat de rol van de ICT-coördinator gedurende de 

voorbije jaren is gewijzigd. Waar vroeger de ICT-coördinator vooral praktische zaken regelde 

met betrekking tot de computer, omvat deze rol tegenwoordig vooral taken als die van 

“makelaar, adviseur en projectbegeleider op het raakvlak van techniek, onderwijs en 
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management” (Bots & Spronk, 2002, p. 19). Internationaal werd in beperkte mate onderzoek 

verricht naar de rollen van de ICT-coördinatoren. Toch zijn er enkele studies die de rollen 

van de ICT-coördinator omschrijven en deze concreet aanvullen met bijhorende taken. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste definiëringen van de ICT-

coördinator rollen.  

Moursund (1985, 1992) onderscheid twee categorieën in de verantwoordelijkheden 

van de ICT-coördinator, namelijk „plannen‟ en „implementeren‟. „Plannen‟ omvat volgens 

Moursund (1985, 1992) dat de ICT-coördinator iemand is die veranderingen faciliteert in het 

curriculum, iemand die ervoor zorgt dat er middelen ter beschikking staan voor de 

implementatie en iemand die fungeert ten dienste van leerkrachten en administratie. 

„Implementeren‟ overlapt deels met „plannen‟ maar het omvat verder het onderhouden van 

hardware, software en ondersteunend materiaal, het geven van opleiding aan zowel 

leerkrachten, administratief  personeel en ouders, het ontwikkelen van curricula, het bieden 

van algemeen technische ondersteuning en algemeen gesteld „het faciliteren van de innovatie‟ 

(Moursund, 1985, 1992). Deze twee categorieën vult hij aan met de ICT-coördinator als 

change agent. Deze moet helpen om de verandering te faciliteren daar ICT en de kennis 

daaromtrent snel evolueren (Moursund, 1985, 1992).  

Onderzoek van Hancock (1990) voorziet voor de coördinator een rol als mentor voor 

studenten, een rol als een voorbeeldfunctie voor de leerkrachten en een rol als strategisch 

persoon voor het administratief personeel en de directie. De rol als mentor voor studenten 

houdt in dat hij deze zowel hardware- als softwarematig ondersteunt waar nodig. De ICT-

coördinator als rolmodel voor de leerkrachten omvat het aantonen aan de leerkrachten in 

welke mate de computers effectief gebruikt kunnen worden om de instructie te ondersteunen. 

De rol als strategisch persoon verwijst naar het feit dat de coördinator gezien wordt als 

iemand die activiteiten plant, ontwikkelt, organiseert en uitvoert.  

Marcovitz (1998, 2000) brengt drie rollen naar voor die worden uitgeoefend door de 

ICT-coördinatoren. De meest dominante rol volgens Marcovitz (1998, 2000) is „support by 

walking around‟. Deze rol omvat taken die verwijzen naar het inspelen op de directe noden 

van de leerkrachten door op het juiste moment en op de juiste plaats aanwezig te zijn. Een 

tweede rol voor de ICT-coördinator beschrijft hij als „nuts and bold‟. Hieronder vallen de 

taken die veeleer technisch gericht zijn en die eisen dat de ICT-coördinator in het bezit is van 

technische vaardigheden waarover leerkrachten of administratief personeel niet beschikken. 

Concreet omvat de rol „nuts and bold‟ volgende taken: herstellen van materiaal, bestellen, 
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inventariseren en installeren van software en hardware. Ook het ontwikkelen van het 

curriculum en het geven van trainingen plaatst Marcovitz onder deze rol. 

Curriculumontwikkeling ziet hij als het plannen van lessen - in samenwerking met of voor de 

leerkrachten - en het zorgen voor geschikt ICT-materiaal. De derde rol die hij naar voor 

brengt is „de ICT-coördinator als beleidsmaker‟. Deze rol bevat bijvoorbeeld het discussiëren 

over het plannen van ICT op school.  

Becta-onderzoek (2002) spreekt van twee of meerdere rollen die verwijzen naar 

technische ondersteuning en ondersteuning bij het leren. Voorbeelden van taken die behoren 

tot deze rollen zijn: het aanleren van ICT-vaardigheden, coördineren van 

curriculumontwikkeling in ICT, managen van hardware en technische ondersteuning, geven 

van trainingen, enz.  

Lai en Pratt (2004) stellen vier verschillende rollen op, die de coördinatoren op zich 

nemen. Uit hun onderzoek blijkt dat er grotendeels vooral technische en curriculaire 

(„technical and curriculum support‟) ondersteuning geboden wordt. Hiernaast worden rollen 

als planning en visie-ontwikkeling („envisioning and planning‟) en budgettering („budgetary 

and resource allocation‟) opgenomen. „Technical and curriculum support‟ omvat onder 

andere het managen van het schoolnetwerk en de schoolwebsite (Lai & Pratt, 2004). 

„Planning & envisioning‟ houdt in dat er plannen voor de school geformuleerd worden om 

ICT te integreren en dat er een algemene visie opgesteld wordt omtrent de ICT-integratie op 

school (Lai et al., 2002). Deze rol werd meestal uitgevoerd in samenwerking met de directie 

of vaak na overleg met betrokken collega-leerkrachten. „Budgetary and resource allocation‟ 

omvat in hoofdzaak de aankoop van hardware en software en het selecteren en evalueren van 

software. Ook deze rol wordt veelal uitgevoerd in overleg met directie of andere betrokkenen. 

Daarnaast wordt nog in mindere mate tijd besteed aan het reguleren van professionele 

ontwikkeling op school („leading professional development‟). Dit omvat het geven van 

opleiding op school en wordt breed gezien: van het geven van cursussen tot het fungeren als 

helpdesk.  

De verschillende rollen die reeds gedefinieerd werden voor ICT-coördinatoren, zijn 

opgesteld op basis van kwalitatieve onderzoeksmethodes. Om de rollen van de ICT-

coördinatoren te bepalen, werd tot op heden nog geen systematisch kwantitatief onderzoek 

gevoerd. Met andere woorden, er bestaan op dit moment geen valide meetschalen om de 

rollen op kwantitatieve manier te gaan meten. Daarbij richt het grootste deel van voorgaande 

studies zich op het secundair onderwijs waardoor er weinig gegevens beschikbaar zijn over 
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de rollen van de ICT-coördinatoren in het lager onderwijs. Bepaalde rollen worden ook 

vanuit onderzoek (Lai & Pratt, 2004; Marcovitz, 2000) inhoudelijk in vraag gesteld.  

Tot nog toe hebben we vanuit een tekort aan aandacht voor het implementatieproces 

van ICT - waarbij ICT in het licht moet geplaatst worden van innovatie en verandering - het 

belang van de functie ICT-coördinator kunnen duiden. Onderzoek wijst echter op het feit dat 

aandacht voor het implementatieproces van ICT niet voldoende is. Er moet ook oog zijn voor 

de opvattingen en attitudes van de personen die betrokken zijn bij deze verandering (Tearle, 

2003, 2004; Watson, 2006). In het volgende deel gaan we hier specifieker op in.  

Perceptie ten aanzien van innovaties 

Volgens Fullan (2001) zijn de percepties of de pedagogische opvattingen van de 

actoren die betrokken zijn in een onderwijskundige innovatie een kritische factor. De ICT-

coördinator als innovator heeft een significante rol (o.m. Marcovitz, 2000) dus zijn perceptie 

zal ook een kritische factor zijn. De taken die de ICT-coördinator uitvoert, worden immers 

ook sterk bepaald door zijn aanwezige attitude en visie op ICT (Lai et al., 2002). Om de ICT-

implementatie in het licht van onderwijsinnovatie te kunnen begrijpen, moet men dus verder 

gaan dan enkel het verzamelen van kennis over hardware, software en ontwerpmodellen. Het 

is belangrijk te begrijpen waarom mensen een technologie gebruiken of waarom net niet. 

Studies over de diffusie van innovaties brengen deze nood in rekening (Surry & Elly, 2001). 

Oorspronkelijk werd het diffusieproces onderzocht door de beweging na te gaan van een 

nieuwe praktijk in tijd, via specifieke communicatiekanalen en in een sociaal systeem (Katz, 

1961 geciteerd in Surry & Ely, 2001). Op basis van deze methode kan men de kenmerken van 

een innovator begrijpen, kan men begrijpen hoe zij verandering toepassen en welke 

persoonlijke opvattingen hierop inwerken (Watson, 2006).  

Het meest geciteerde theoretisch denkkader op het gebied van innovatie diffusie 

theorieën is dat van Rogers (Surry & Ely, 2001). De concepten en theorie van Rogers zijn 

immers toepasbaar op onderzoek naar innovaties op bijna alle gebieden (Surry & Ely, 2001). 

Rogers omschrijft diffusie als het proces waarin een innovatie gecommuniceerd wordt via 

bepaalde kanalen over een bepaalde periode tussen leden van een sociaal systeem (Rogers, 

2003). Volgens Rogers (2003) zijn er vijf karakteristieken of innovatie attributies die de 

snelheid beïnvloeden waarmee een innovatie wordt aangenomen door de leden van een 

sociaal systeem. Deze innovatie attributies ziet Rogers (2003) als „subjectieve evaluaties van 

een innovatie‟. Deze zijn immers opgesteld vanuit de persoonlijke ervaringen en percepties 
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van individuen en zijn doorgegeven via interpersoonlijke relaties. De individuele percepties 

ten aanzien van deze karakteristieken worden gebruikt om de snelheid te voorspellen 

waarmee een innovatie toegepast wordt (Rogers, 2003). Deze snelheid van invoering wordt 

gemeten op basis van het aantal personen die een nieuw idee opnemen in een specifieke 

periode. 

Deze innovatie attributies zijn: „relatief voordeel‟ („relative advantage‟), 

„inpasbaarheid‟ („compatibility‟), „complexiteit‟ („complexity‟), „experimenteermogelijkheid‟ 

(„trialability‟) en „zichtbaarheid‟ („observability‟) (Rogers, 2003). De eerste innovatie 

attributie, „relatief voordeel‟ (1), is de graad waarop een innovatie hoger ingeschat wordt in 

vergelijking met de vorige ideeën; de mate waarin iemand de innovatie ziet als een 

verbetering. Rogers (2003) benadrukt het belang van „relatief voordeel‟ daar het één van de 

strengste voorspellers zou zijn. De tweede innovatie attributie, „inpasbaarheid‟ (2), betreft de 

mate waarin de potentiële gebruiker aansluiting vindt bij zijn waardes, vereisten en 

voorgaande ervaringen. De derde, „complexiteit‟ (3), is de mate waarin een innovatie gezien 

wordt als relatief moeilijk te begrijpen en te gebruiken. Sommige innovaties vereisen 

namelijk specifieke vaardigheden die de potentiële gebruiker al dan niet reeds bezit. In 

vergelijking met „relatief voordeel‟ en „inpasbaarheid‟ is „complexiteit‟ niet zo sterk 

bepalend, hoewel deze voor bepaalde innovaties als een barrière kan optreden (Rogers, 

2003). De vierde innovatie attributie, „experimenteermogelijkheid‟ (4), slaat op de ruimte die 

de mogelijke gebruiker kan hebben om te experimenteren met de innovatie of om deze op 

voorhand uit te proberen. Op die manier kan de gebruiker betekenis geven aan de innovatie 

en ontdekken hoe dit verloopt onder bepaalde omstandigheden. De vijfde en laatste innovatie 

attributie, „zichtbaarheid‟ (5), is de mate waarin resultaten zichtbaar zijn ten opzichte van 

andere personen. Algemeen kan gesteld worden dat alle attributies uitgezonderd 

„complexiteit‟ positief gerelateerd zijn aan de snelheid van aanname van de innovatie 

(Rogers, 2003). „Complexiteit‟ is negatief gerelateerd.  

Naast deze innovatie attributies belicht Rogers in zijn onderzoek nog andere 

variabelen die van invloed zijn op de adoptiegraad van een innovatie. Onder andere het type 

van de innovatiebesluitvorming, de aard van de communicatiekanalen verantwoordelijk voor 

de diffusie van de innovatie gedurende de verschillende stadia van het 

innovatiebesluitvormingsproces, de aard van het sociaal systeem waarin de innovatie zich 

verspreidt en de mate waarin de change agents inspanningen verrichten ter promotie van de 

diffusie van de innovatie.  
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De perceptie van de ICT-coördinatoren ten aanzien van deze attributies zal 

medebepalend zijn voor de mate waarin ICT als onderwijsinnovatie - onder andere via de 

ICT-eindtermen - ingang vindt in het onderwijs. Onderzoek naar percepties werd reeds 

gevoerd bij de leerkrachten (o.m. Hermans, Tondeur, van Braak, & Valcke, 2008). De 

percepties van de ICT-coördinatoren werden echter nog niet onderzocht desondanks hun 

cruciale rol (Bots & Spronk, 2002; Lai et al., 2002; Marcovitz, 2000).  

ICT in het onderwijs in Vlaanderen 

De evolutie van ICT in het Vlaamse onderwijs omvat sterke gelijkenissen met de 

evolutie van ICT in het onderwijs die in het begin van deze literatuurstudie geschetst werd.  

ICT is aanwezig in het Vlaamse onderwijs sinds de opkomst van de microcomputer in 

de jaren tachtig. Dit kan grotendeels toegeschreven worden aan het initiatief van enkele 

individuele leerkrachten die een meerwaarde wilden geven aan het leren, aan de hand van 

zelfgemaakte programma‟s (Delcour, 2008). De inhoud van deze programma‟s viel echter 

niet altijd te rijmen met de leerinhouden en al snel kreeg dit eerste basaal computergebruik 

een terugval. Onder invloed van de veranderende technologie ontstond opnieuw een 

beweging, ingezet door leerkrachten en andere onderwijspractici, die ICT zagen als 

instrument om het klassieke leren te doorbreken (Delcour, 2008). Na verloop van tijd kreeg 

ICT, onder andere door druk van maatschappelijke ontwikkelingen zoals het ontstaan van de 

kennismaatschappij en de diensteneconomie, alsook door Europese beleidsinvloeden vorm op 

Vlaams beleidsniveau (De Craemer, 2005).  

Initieel werd er een stimuleringsbeleid gevoerd ter bevordering van ICT in het 

onderwijs (De Craemer, 1999). Dit hield in dat de overheid aan de hand van informatie- en 

sensibiliseringscampagnes, nascholingen en subsidiëringen van zowel infrastructuur als van 

allerlei projecten, scholen ertoe wou aanzetten ICT te implementeren (De Craemer, 2005). De 

volgende legislatuur bracht ICT naar voor als „ondersteuner van de onderwijsvernieuwing‟ en 

men zag in ICT een katalysator om te komen tot een krachtige leeromgeving. De overheid 

stelde enkele strategische doelen op waarin ICT een centrale rol speelde zoals het komen tot 

open leercentra en multimediale leeromgevingen. Men zag in ICT het middel tot uitstek om 

levenslang leren te ondersteunen. Daarnaast kon ICT ervoor zorgen dat de dualisering tussen 

laag- en hoogopgeleiden werd tegengegaan door de toegang tot informatie te vergroten en 

mensen aan te zetten tot maatschappelijke participatie (De Craemer, 2005). Om scholen te 

ondersteunen deze doelen te verwezenlijken, dacht men aan een change agent: “iemand die 
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pedagogisch onderlegd is om collega‘s en de directie te begeleiden en te motiveren in het 

proces van ICT-integratie. Hij of zij heeft in de eerste plaats organisatietalent, stelt een ICT-

beleids- en stappenplan op en verleent advies omtrent de diverse aspecten” (Ministerie van 

de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, 2002, p. 19-20). Daarnaast dacht de 

overheid ook aan technische ondersteuning in de vorm van een informaticacoördinator 

(Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, Departement Onderwijs, 2002).  

Ondanks de gevoerde inspanningen hadden de leerkrachten en onderwijspractici een 

gebrek aan duidelijke richtlijnen, waardoor er in het praktijkveld sterk divergerend ICT-

gebruik te vinden was, alsook een hoge graad aan onzekerheid omtrent inhouden en evaluatie 

van ICT in het onderwijs. Om hieraan tegemoet te komen, stelde men ICT-competenties op 

(De Craemer, 2005). Deze competenties kunnen gebruikt worden door scholen die richting 

willen geven aan de innovatie in combinatie met het gebruik van ICT (Ministerie van de 

Vlaamse gemeenschap, Departement Onderwijs, 2004). Deze competenties hadden een 

weinig bindend karakter en dienden vooral ter ondersteuning van de scholen. Dit leidde tot 

grote verschillen in implementatie en toepassing van ICT in het Vlaamse onderwijs en men 

verloor hierdoor zicht op welke scholen wat precies aanboden op het gebied van ICT. Vele 

scholen wisten ook zelf niet precies waar ze naartoe streefden (Tondeur et al., 2007). 

Bovendien was er een kloof merkbaar tussen het vooropgestelde curriculum op macroniveau 

en de ICT-toepassingen in de praktijk (Tondeur, Valcke, & van Braak, 2008). Deze ambigue 

manier van werken bracht de gelijke kansen voor alle leerlingen in het gedrang.  

Om de scholen meer houvast te bieden naar ICT-integratie en teneinde alle leerlingen 

gelijke onderwijskansen te kunnen aanbieden, werd door de Minister van onderwijs een 

nieuw ICT-beleidsplan opgesteld. Het resultaat hiervan vindt neerslag in de beleidsnota 

„Competenties voor de kennismaatschappij‟ (Vandenbroucke, 2007). Vandenbroucke (2007) 

stelt dat ―ICT kan dienen als katalysator voor onderwijsvernieuwing mits ICT wordt ingezet 

in rijke leeromgeving zodoende het leerrendement te verhogen‖ (Vandenbroucke, 2007, p. 

11). Naast het kaderen van enkele krachtlijnen en verschillende initiatieven komt men tot het 

formuleren van maatregelen die moeten genomen worden zodat er meer structuur zou komen 

in het ICT-beleid. Centraal hierin ligt de invoering van ICT-competenties, geformuleerd als 

vakoverschrijdende ICT-eindtermen. Op die manier krijgen de scholen voldoende ruimte 

voor de integratie van de ICT-eindtermen in combinatie met hun eigen project en visie. De 

vakoverschrijdende eindtermen die daarbij werden opgesteld, sluiten aan bij de wens van de 

maatschappij en bereiden de lerende voor op volwaardig ageren in de kennismaatschappij. De 
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ICT-eindtermen moeten zorgen voor een gelijklopende minimale ICT-implementatie in alle 

scholen zonder daarbij te neigen naar uniformisering. Zo ligt voor alle leerlingen en cursisten 

eenzelfde minimum aan kennis, vaardigheden en attitudes vast en krijgen de jongeren de kans 

om ―vaardig en creatief met ICT te leren omspringen zodoende taken te faciliteren en 

problemen efficiënt op te lossen‖ (Delcour, 2008, p. 33).  

Naast deze zorg voor gelijke kansen en een minimale gelijklopende ICT-

implementatie bevatten de ICT-eindtermen nog meer specifieke karakteristieken. De ICT-

eindtermen houden rekening met de buitenschoolse context waarin jongeren omgaan met ICT 

en overstijgen de technische vaardigheden die jongeren moeten bezitten. Dit aspect wordt 

sterk benadrukt in het huidig ICT-beleid. Men opteerde er ook voor om de instrumentele 

vaardigheden niet in de ICT-eindtermen op te nemen. Een aanwijzing naar technische 

vaardigheden zou immers telkenmale ingehaald worden door de technologische vooruitgang 

en dus zouden deze vaardigheden niet adequaat zijn als doel op zich. Daarnaast hoopt men 

om met behulp van deze eindtermen het leren te verbeteren, te ondersteunen en 

toegankelijker te maken voor leerlingen met een beperking en probeert men ook op deze 

manier de motivatie van de leerlingen positief te beïnvloeden.  

De ICT-eindtermen zijn opgesteld voor het basisonderwijs en de eerste graad van het 

secundair onderwijs. Voor het kleuteronderwijs werden geen aparte doelen uitgeschreven, de 

initiatie van ICT in het kleuteronderwijs kan door de scholen zelf bepaald worden. Bij het 

opstellen van de ICT-eindtermen heeft men gezorgd voor een samenhang tussen het 

basisonderwijs en het secundair onderwijs. Voor het basisonderwijs en voor het 

buitengewoon basisonderwijs, types 1, 2, 7 en 8 werden acht leergebiedoverschrijdende 

eindtermen geformuleerd.   
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Tabel 1 

De ICT-eindtermen basisonderwijs 

De leerlingen…  

1 hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om 

hen te ondersteunen bij het leren. 

2 gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 

3 kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 

4 kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 

5 kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 

6 kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, 

verwerken en bewaren.  

7 kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. 

8 kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te  

communiceren.  

Voor het secundair onderwijs A- en B-stroom en buitengewoon onderwijs - 

opleidingsvorm 3 - werden tien vakoverschrijdende eindtermen geformuleerd. De eerste acht 

zijn gelijk met bovenstaande eindtermen, enkel bij eindterm 6 heeft men „voor hen bestemde‟ 

weggelaten. Ook voegt men nog twee eindtermen toe. 

Tabel 2 

Aanvullende ICT-eindtermen voor het secundair onderwijs 

De leerlingen… 

9 kunnen afhankelijk van het te bereken doel adequaat kiezen uit verschillende 

ICT- toepassingen. 

10 zijn bereid hun handelen bij te sturen na reflectie over hun eigen en elkaars 

ICT-gebruik. 
 

Om te komen tot de verwachtingen die men stelt ten opzichte van ICT in het 

onderwijs is het belangrijk dat de integratie van ICT tussen de verschillende leergebieden of 

vakken voldoende hoog is (Delcour, 2008; Vanderlinde et al., 2008). Vandaar dat deze 

eindtermen, in vergelijking met vorige ICT-competenties, een bindend karakter hebben en 

effectief moeten nagestreefd worden door de scholen (Tondeur et al., 2007). Scholen hebben 

ten opzichte van deze nieuwe eindtermen een inspanningsverplichting. Hoe de scholen de 
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ICT-eindtermen precies moeten integreren staat niet vast en kan ook niet vastgelegd worden 

door de overheid door de vrijheid van onderwijs. ICT zal invulling moeten krijgen op 

schoolniveau, op basis van de aanwezige visie en het beleidskader. De brede formulering van 

de ICT-eindtermen geeft de scholen hier ruimte voor (Vanderlinde et al., 2008). Ter 

ondersteuning van de scholen wordt aangeraden een schoolbeleidsplan op te stellen 

(Vandenbroucke, 2007). Dit beleidsplan zou de gedeelde visie omtrent ICT van zowel de 

directeur als de ICT-coördinator als de leerkrachten moeten bevatten (Vandenbroucke, 2007). 

Op die manier verhoogt men de kans op een succesvollere ICT-integratie (Tondeur et al., 

2007). Delcour (2008) ziet de ICT-integratie als het samenvloeien van twee processen. 

Enerzijds doorlopen scholen een ontwikkelingsproces dat zich richt op het nadenken over 

„ICT tot op vandaag‟ (Delcour, 2008, p. 81). Dit houdt in dat scholen moeten kijken wat men 

reeds uitvoert aan de hand van ICT en welke meerwaarde dit moet opleveren. Anderzijds 

doorlopen scholen een continu zoekproces naar „goed onderwijs‟ (Delcour, 2008, p. 82), een 

proces dat leidt tot het in vraag stellen van enkele fundamentele basiselementen van het 

onderwijs (Delcour, 2008). Scholen worden door het opstellen van een ICT-beleidsplan of 

door het doorlopen van deze processen uitgedaagd om te reflecteren op hun visie op 

onderwijs en ICT-integratie (Vanderlinde et al., 2008). Op die manier zetten scholen een 

cruciale stap in de richting van de implementatie van de ICT-integratie (Tondeur, Van Keer, 

van Braak, & Valcke, 2008). Deze maatregelen zorgen ervoor dat de ICT-implementatie in 

het licht gesteld wordt van onderwijsinnovatie.  

In Vlaanderen wordt hier voor de ICT-coördinator een belangrijke functie weggelegd. 

Van de ICT-coördinator wordt in het huidig beleid immers verwacht dat deze een ICT-visie 

in samenwerking met het leerkrachtenteam en schoolleiding uitwerkt en dat hij ervoor zorgt 

dat deze visie vertaling krijgt in de praktijk (Tondeur et al., 2008; Vandenbroucke, 2007). 

Waar vroeger de coördinator vooral technisch deskundige was, wordt nu ook verwacht dat hij 

enerzijds een meer pedagogische rol op zich neemt en de leerkrachten of onderwijzers gaat 

ondersteunen bij het invoeren van ICT (Vandenbroucke, 2007). Tijdens het schooljaar 2002-

2003 werden er voor de eerste maal middelen toegekend aan de scholen in Vlaanderen, onder 

de vorm van een tijdelijk project, zodoende de functie van ICT-coördinator te financieren. 

Het schooljaar daarop werd de functie van de ICT-coördinator decretaal verankerd (Decreet, 

5 december 2003). Hoewel men oorspronkelijk vertrok vanuit een eenjarig project kreeg de 

functie ICT-coördinator een vaste plaats in ons onderwijs. De overheid legde geen formele 

criteria vast over hoe de functie van ICT-coördinator moest ingevuld worden (Ministerie van 
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de Vlaamse overheid, Departement Onderwijskunde, 2003). Deze beslissing wordt 

overgelaten aan de scholengemeenschap of scholengroep. Wel werd er gecommuniceerd 

vanuit de overheid over de rollen die geprefereerd werden (Ministerie van de Vlaamse 

overheid, Departement Onderwijskunde, 2003; Vandenbroucke, 2007). Voorbeelden van 

deze geprefereerde rollen zijn: hulp bieden aan leraars bij het zoeken naar gepaste software 

voor bepaalde lessen, hulp bieden bij het integreren van ICT in de vakken en 

vakoverschrijdende werking, software-installatie, netwerkbeheer en beleidsondersteuning 

(Ministerie van de Vlaamse overheid, Departement Onderwijskunde, 2003).  

In welke mate de ICT-coördinator in Vlaanderen invulling kan geven aan bepaalde 

rollen is niet duidelijk. Nochtans is het belangrijk om zicht te krijgen op de rollen die de ICT-

coördinator opneemt. Zeker omdat hij in het recente beleid (Vandenbroucke, 2007) en 

volgens internationaal onderzoek (Strudler, 1994; Marcovitz, 2000) een groot deel van de 

verantwoordelijkheid op zich moet nemen en zijn rol als change agent niet te onderschatten 

is.  

Doel 

In deze theoretische uiteenzetting werd de achtergrond van het onderzoek vanuit de 

literatuur en reeds bestaande onderzoeksresultaten belicht. Op basis van de onderzoekshiaten 

die zich aandienen, formuleren we enkele onderzoeksdoelen die we in deze studie willen 

benaderen.  

Het eerste hoofddoel van deze studie is het bepalen van de rollen die de ICT-

coördinatoren uit het lager onderwijs in Vlaanderen op zich nemen. Onderzoek wijst er 

namelijk op dat de ICT-coördinator een belangrijke functie kan vervullen bij de 

implementatie van ICT in het onderwijs (o.m. Marcovitz, 2000; Strudler, 1994). Tot op heden 

werd er echter nog geen systematisch kwantitatief onderzoek gevoerd om de rollen van de 

ICT-coördinatoren te meten. Daarom zullen we in deze studie betrouwbare schalen opstellen 

om de rollen te bepalen die de ICT-coördinatoren opnemen.  

Het tweede hoofddoel van deze studie is het onderzoeken van de perceptie van de 

ICT-coördinatoren ten aanzien van de ICT-eindtermen. De ICT-eindtermen zijn ingevoerd in 

september 2007 en worden samen met het recente ICT-beleid gezien als katalysator om te 

komen tot een degelijke ICT-integratie in het onderwijs (Vandenbroucke, 2007). Er werd 

reeds onderzoek verricht naar de percepties van leerkrachten ten aanzien van ICT als 

innovatie (Hermans et al., 2008) maar nog niet naar de perceptie van de ICT-coördinatoren. 
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Nochtans kan aangetoond worden dat de perceptie van de ICT-coördinatoren een significante 

invloed heeft op de taken die de ICT-coördinatoren opnemen (Tearle, 2003, 2004; Watson, 

2006). Daarnaast brengt Rogers (2003) verschillende innovatie attributies naar voor die de 

snelheid van de aanname van een innovatie sterk bepalen. In deze studie gebruiken we deze 

innovatie attributies om te onderzoeken welke percepties de ICT-coördinatoren hebben ten 

aanzien van de ICT-eindtermen.  

Nadat we in kaart hebben gebracht welke rollen de ICT-coördinatoren op zich nemen 

en hoe ze de ICT-eindtermen percipiëren, kunnen we dan de onderlinge relatie hiertussen 

nader onderzoeken. Het is immers mogelijk dat één of meerdere rollen samengaan met een 

positieve perceptie ten aanzien van de ICT-eindtermen.  

Om de resultaten van dit onderzoek te verrijken, zal naast het uitvoeren van 

kwantitatieve analyses gebruik gemaakt worden van kwalitatieve data.  

Onderzoeksvragen 

Dit onderzoek bestaat uit twee luiken. 1) In kaart brengen van de rollen die de ICT-

coördinatoren in het lager onderwijs in Vlaanderen vervullen en 2) onderzoeken wat de 

perceptie is van de ICT-coördinatoren ten aanzien van de ICT-eindtermen. Om de eerste 

hoofdvraag te beantwoorden, moet er echter eerst een goede meetschaal geconstrueerd 

worden. Hiervoor formuleren we een aantal deelvragen die onrechtstreeks antwoord zullen 

bieden op de eerste hoofdvraag. De tweede hoofdvraag kan na meting rechtstreeks 

beantwoord worden. De deelvragen bij deze onderzoeksvraag fungeren als uitbreiding op 

onze de tweede hoofdvraag.  

1. Welke rollen vervullen de ICT-coördinatoren in het onderwijs in Vlaanderen? 

1a. Kunnen we betrouwbare schalen opstellen om rollen te meten die de  

ICT-coördinatoren in het lager onderwijs in Vlaanderen opnemen? (OV 1a) 

1b. Kunnen we op basis van kwalitatieve gegevens de meetschalen inhoudelijk 

aanvullen? (OV 1b) 

1c. Wat is de relatie tussen onafhankelijke variabelen zoals het geslacht en de 

leeftijd van de ICT-coördinatoren en de rollen die de ICT-coördinatoren in 

Vlaanderen opnemen? (OV 1C) 
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2. Wat zijn de percepties van de ICT-coördinatoren in Vlaanderen ten aanzien van de 

ICT-eindtermen? (OV 2) 

2a. Bestaat er een significant verband tussen de perceptie die de ICT-

coördinatoren hebben ten aanzien van de ICT-eindtermen en de rollen die de 

ICT-coördinatoren in het lager onderwijs opnemen? (OV 2a) 

2b. Welke adviezen formuleren de ICT-coördinatoren ten aanzien van de ICT-

eindtermen en het ICT-beleid? (OV 2b) 
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DEEL 2: EMPIRISCHE STUDIE 

In dit tweede deel bespreken we het onderzoeksopzet en komt de gehanteerde 

procedure, de beschrijving van de steekproef, de respons, de operationalisatie van de 

variabelen en de gebruikte analyse aan bod. Daarna bespreken we de resultaten per 

onderzoeksvraag.  

Onderzoeksopzet en methodologie 

Onderzoeksstrategie 

Om onze onderzoeksvragen te beantwoorden, werken we vanuit verschillende 

onderzoeksbenaderingen. In hoofdzaak kiezen we voor kwantitatief onderzoek, maar om 

onze resultaten te verrijken, maken we ook gebruik van kwalitatief onderzoek. De data werd 

ingezameld via een online-survey, zodat we vanuit de steekproef veralgemeningen kunnen 

formuleren naar de populatie van de ICT-coördinatoren (Stocking, n.d.). Onze studie is 

praktijkgericht en kan zowel gezien worden als onderzoek naar taken, functies en 

werkprocessen alsook als implementatie-onderzoek (Stocking, n.d.).  

Procedure  

De probleemstelling van dit onderzoek werd in oktober 2007 uitgewerkt en van 

daaruit volgde een initiële literatuurstudie ter uitdieping en concrete afbakening van het 

onderwerp. De volgende stap was dan het opzetten van het onderzoek. Gedurende juli, 

augustus en september 2008 werd het onderzoek opgebouwd en omgezet naar een 

elektronische vragenlijst via het programma SNAP. De vragenlijst werd opgebouwd aan de 

hand van bestaande vragenlijsten en eigen vragen die werden opgesteld vanuit het 

literatuuronderzoek. Deze vragenlijst werd hierna gecontroleerd door drie ICT-coördinatoren. 

Aan de hand van de resultaten van deze controle werd de vragenlijst gefinaliseerd en kon ze 

online geplaatst worden. Het online-survey is toegevoegd in bijlage. Aangezien de lessen in 

het lager onderwijs opnieuw startten op één september - en dit voor de mensen in het 

onderwijs meestal een drukke periode is - werd besloten om het onderzoek pas te laten starten 

eind september 2008. De contacten met de verantwoordelijken van de portaalsite KlasCement 

waren reeds gelegd en er werd toestemming verleend voor een oproep via KlasCement 

gericht aan alle ICT-coördinatoren lager onderwijs. Op 22 september 2008 kwam de 

vragenlijst online en op 6 november 2008 werd de vragenlijst terug afgesloten. De dataset 
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werd verwerkt en in gereedheid gebracht om vanaf december de analyses te kunnen 

uitvoeren. Hierop volgde een verwerking van de kwalitatieve gegevens met daarop 

aansluitend het opstellen van de eindrapportering.  

Populatie en dataverzameling 

Dit onderzoek was gericht naar alle ICT-coördinatoren uit het lager onderwijs in 

Vlaanderen werkend tijdens het schooljaar 2008-2009. Er werd geen onderscheid gemaakt 

naargelang het aantal uren dat de ICT-coördinator ter beschikking heeft voor de invulling van 

deze functie. Wel kozen we ervoor om geen ICT-coördinatoren in dit onderzoek op te nemen 

die hun functie vervullen in Steinerscholen. Deze scholen werken immers vanuit een 

afwijking op de ICT-eindtermen.  

Via KlasCement werd een online oproep verspreid, zodoende een maximaal bereik 

van de steekproef te bekomen. KlasCement is de portaalsite van het onderwijs in Vlaanderen, 

waarvan kan gesteld worden dat elke doorsnee leerkracht en ICT-coördinator hierop 

ingeschreven is. In totaal zijn er 1222 ICT-coördinatoren/systeembeheerders geregistreerd bij 

KlasCement. Om de respons te vergroten, verspreidden we een tweede oproep tot deelname 

via verschillende kanalen, zoals KlasCement, het online forum van onderwijssecretariaat van 

de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG), een elektronische uitgave 

van de onderwijskoepel van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) en het online Lerarenforum 

(www.lerarenforum.be). Op deze manier kregen de ICT-coördinatoren verschillende kansen 

om deel te nemen aan onze studie. Vanuit de onderwijskoepel Vlaams Verbond Katholiek 

Basisonderwijs (VVKBaO) kwam geen reactie op de vraag tot medewerking. Deze 

verschillende oproepen zorgden er voor dat de steekproef op een aselecte wijze is 

samengesteld. Voor een overzicht van de concrete oproepen verwijzen we naar de bijlagen.  

 

                  Figuur 1: Van populatie tot dataset (oppervlakten niet in verhouding) 

Aantal ICT-
coördinatoren 

lager 
onderwijs: 

1678

Aantal ICT-
coördinatoren 
KlasCement: 

1222

Aantal ICT-
coördinatoren 

dataset: 

177

http://www.lerarenforum.be/
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Respons 

Er werden verschillende online oproepen geplaatst met de vraag tot deelname aan het 

onderzoek. De eerste oproep bevatte geen incentive. De tweede oproep bevatte het bericht dat 

onder alle deelnemers twee boekenbonnen ter waarde van 50 euro zouden verloot worden. 

Deze incentive had als doel de ICT-coördinatoren aan te moedigen tot deelname aan het 

onderzoek. Dit resulteerde uiteindelijk in 136 bruikbare vragenlijsten. De data die we 

verzamelden via dit online-survey vulden we aan met gegevens verzameld via een 

schriftelijke vragenlijst door de vakgroep onderwijskunde van de universiteit Gent.  

Het uiteindelijke databestand bevatte na screening 177 respondenten, wat neer komt 

op meer dan 10% van alle ICT-coördinatoren uit het lager onderwijs in Vlaanderen. Deze 

eerder lage respons kan deels verklaard worden door het feit dat ICT-coördinatoren 

overbevraagd zijn. Bovendien wordt de functie ICT-coördinator vaak gecombineerd met een 

job als leerkracht of met een andere job, wat een hoge werklast kan inhouden. De cijfers 

omtrent de proportie ICT-coördinatoren in het onderwijs in Vlaanderen werden berekend op 

basis van gegevens uit het schooljaar 2006-2007, verkregen door het Ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs.  

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 39 jaar (SD=10,04) met een minimale 

leeftijd van 20 jaar en een maximale leeftijd van 60 jaar. Van de respondenten is 28.8% 

(N=51) tussen 20 en 30 jaar oud, 27.7% (N=49) is tussen 31 en 40 jaar, 29.9% (N=53) is 

tussen 41 en 50 jaar en 13.6% (N=24) is tussen 51 en 60 jaar.  

Wanneer we kijken naar het aantal jaar ervaring die de ICT-coördinatoren hebben, 

dan vinden we een gemiddelde ervaring als ICT-coördinator van vier jaar en 9 maanden.  

Representativiteit 

In Tabel 3 vinden we een overzicht van de representativiteit van het onderzoek. Uit 

deze gegevens kunnen we afleiden dat de dataset representatief is op basis van het geslacht.  
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Tabel 3  

Voorstelling representativiteit van het onderzoek 

       Proportie in onderzoek (in %) 
     Proportie in onderwijs Vlaanderen  

(in %) cijfers schooljaar 2006-2007 

Man 66.7 62.9 

Vrouw 29.9 37.1 

Missing 3.4  

Totaal aantal participant                                                   177                                                       1678 

De proportie mannelijke ICT-coördinatoren in het onderzoek bedraagt 66.7%. De 

proportie deelnemende vrouwelijke ICT-coördinatoren aan dit onderzoek bedraagt 29.9%. De 

proportie in onze studie wijkt niet af van de veronderstelde proporties in het lager onderwijs 

in Vlaanderen ( χ²= 2.73; p =.098).  

Instrument  

De data werd verzameld via een online survey en aangevuld met gegevens verzameld 

via een schriftelijk survey. Het instrument bestaat uit drie delen. Het eerste deel bevat vragen 

over enkele persoonlijke achtergrondkenmerken zoals leeftijd, geslacht, aantal jaren 

onderwijservaring, enz. Het tweede deel bevat vragen die peilen naar de rollen die de ICT-

coördinatoren opnemen en de taken die ze in de praktijk uitvoeren. In het derde deel worden 

vragen gesteld omtrent de perceptie van de ICT-coördinatoren ten aanzien van de ICT-

eindtermen. Daarbij worden ook vragen gesteld die peilen naar de persoonlijke mening van 

de ICT-coördinatoren omtrent het ICT-beleid en de ICT-eindtermen. Deze drie delen werden 

opgebouwd uit zowel kwantitatieve als kwalitatieve vragen en uit open en gesloten vragen. 

Vooraleer de ICT-coördinatoren de vragenlijst konden invullen, kregen ze eerst een 

introductie te zien waarin het onderzoeksopzet werd gekaderd en uitgelegd. Hierbij werd 

nogmaals de nadruk gelegd op het belang om deel te nemen aan dit onderzoek. Daarbij werd 

een vertrouwelijke verwerking van de gegevens gegarandeerd en kregen de ICT-

coördinatoren de mogelijkheid om zich in te schrijven indien ze geïnteresseerd waren in de 

resultaten van dit onderzoek. Hieronder worden de variabelen besproken die gebruikt werden 

in deze studie. 
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Persoonlijke achtergrondkenmerken 

In het eerste deel van dit onderzoek werden enkele persoonlijke 

achtergrondkenmerken gemeten zoals geslacht en leeftijd. Deze variabelen nemen we mee in 

het onderzoek omdat uit de werkelijke proportie ICT-coördinatoren in Vlaanderen blijkt dat 

er een groot verschil is in aantal tussen de mannelijke en vrouwelijke ICT-coördinatoren 

(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, 2005). Bovendien blijkt 

dat het geslacht van de ICT-coördinator samenhangt met het ICT-gebruik in de klas (Tondeur 

et al., 2007). Het lijkt ons dus interessant om na te gaan of geslacht ook een invloed heeft op 

de rollen die de ICT-coördinatoren opnemen. Verder kijken we ook naar de mogelijke impact 

van leeftijd op de rollen die worden vervuld door de ICT-coördinatoren. 

Rollen van de ICT-coördinator 

Op basis van voorgaand onderzoek (o.m. Lai & Pratt, 2004; Marcovitz, 2002), werden 

in deze studie vijf rollen opgesteld waarvan we veronderstelden dat ze het grootste deel van 

de taken omvatten die in het onderwijs worden uitgevoerd. Deze vijf rollen werden opgesteld 

met als doel een schaal te construeren die meet welke rollen de ICT-coördinatoren in 

Vlaanderen opnemen. De rollen zijn: 1) visie opstellen en plannen, 2) budget- en 

materialenbeheer, 3) bieden van technische- en curriculum ondersteuning, 4) leiden van 

professionele ontwikkeling, 5) curriculum manager en change agent. Op basis van deze vijf 

rollen werden 24 items opgesteld. Deze items worden aan de hand van een vijfpunten-

Likertschaal bevraagd. De respondenten worden gevraagd aan te duiden in welke mate zij al 

dan niet akkoord gaan met de geponeerde stellingen. De Likert-schaal varieert van 

0=helemaal oneens tot 1=oneens tot 2=noch eens/noch oneens tot 3=eens tot 4=helemaal 

eens. Voorbeelden van enkele items zijn: ―Als ICT-coördinator ben ik verantwoordelijk voor 

de opmaak van een ICT-beleidsplan‖ of ―Als ICT-coördinator ben ik het aanspreekpunt voor 

alle technische vragen en problemen‖. Naast deze kwantitatieve manier om de rollen te 

bepalen die de ICT-coördinatoren opnemen, proberen we deze variabelen ook op te bouwen 

aan de hand van kwalitatieve gegevens. Dit gebeurt op basis van concrete taken die de ICT-

coördinatoren in het onderzoek naar voor brengen. Theorie en onderzoek uit de 

literatuurstudie vormen de basis om de taken onder specifieke rollen onder te brengen. De 

interne consistentie over de 24 items die de rollen meten, werd bepaald aan de hand van 

Chronbach‟s alpha (α= .90). De psychometrische kwaliteit van het onderzoeksinstrument 

toont dus een hoog niveau van interne consistentie (α > .70).  
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Perceptie ten aanzien van de ICT-eindtermen 

De perceptie ten aanzien van de ICT-eindtermen wordt gemeten aan de hand van een 

schaal, opgebouwd op basis van de innovatie diffusie theorie van Rogers (2003) en 

geoperationaliseerd door Vanderlinde en van Braak (2009) tot 21 items. De items worden 

bevraagd aan de hand van een vijfpunten-Likertschaal, met opnieuw een indeling die varieert 

van 0=helemaal oneens tot 4=helemaal eens. Voorbeelden zijn: “De ICT-eindtermen zijn een 

heuse verbetering voor het onderwijs” of “De realisatie van de ICT-eindtermen op school zal 

voldoende zichtbaar zijn”. De interne consistentie van de gebruikte schaal werd ook bepaald 

aan de hand van Chronbach‟s alpha en blijkt goed te zijn (α= .92). Naast de perceptie ten 

aanzien van de ICT-eindtermen wordt nog uitgebreider gevraagd naar de mening van de ICT-

coördinatoren aan de hand van enkele open vragen. Deze vragen peilen naar adviezen die de 

ICT-coördinatoren geven over de inhoud en de opstelling van de ICT-eindtermen en het ICT-

beleid op overheidsniveau.  

Externe betrouwbaarheid 

Om de vragenlijst te beoordelen op haar externe betrouwbaarheid werd een kleinschalig 

vooronderzoek uitgevoerd. Dit hield in dat de vragenlijst vooraf werd voorgelegd aan één 

vrouwelijke en twee mannelijke ICT-coördinatoren. Deze namen de vragenlijst door en 

onderzochten of alle vragen goed te begrijpen waren. Op basis van de resultaten en de 

adviezen die werden gegeven door de ICT-coördinatoren uit het vooronderzoek, werd de 

vragenlijst aangepast.  

Data-analyse 

Vanuit het programma SNAP kon de data omgezet worden naar een SPSS-

databestand. De data verkregen via de schriftelijke vragenlijsten werden handmatig ingevoerd 

in ditzelfde databestand. Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvragen 1a,1c en 2, 2a 

werd gebruik gemaakt van het programma SPSS 16.0. De andere onderzoeksvragen (1b en 

2b) werden verwerkt via een kwalitatieve onderzoeksprocedure die werd uitgevoerd in het 

Microsoft Office-programma Excel 2007. Hieronder bespreken we welke procedures er 

werden doorlopen zodoende de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.  

Ten eerste keken we of we konden schalen construeren die een indicatie geven van de 

rollen die de ICT-coördinatoren in het onderwijs in Vlaanderen vervullen (OV 1a). Daarnaast 

werd aan de hand van een bestaande schaal (Vanderlinde, & van Braak, 2009) de perceptie 

van de ICT-coördinatoren ten aanzien van de attributies op de ICT-eindtermen onderzocht 
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(OV 2). Voor deze beide analyses werd gebruik gemaakt van een Maximum Likelihood 

factoranalyse met als rotatie „direct Oblimin with Kaiser normalization‟. Een Maximum 

Likelihood factoranalyse geeft de kans om op exploratieve wijze een groter aantal variabelen 

te condenseren tot een kleiner aantal latente variabelen. Op basis van de literatuur naar de 

rollen die de ICT-coördinatoren vervullen, kan verondersteld worden dat de items die werden 

opgesteld gedeeltelijke informatie bevatten voor het meten van de rollen. De Maximum 

Likelihood factoranalyse heeft als grootste voordeel in vergelijking met andere 

condensatiemethoden dat het sterke statistische testen uitvoert (Kline, 1994). Om een 

factoranalyse uit te voeren moeten de items minstens van intervalniveau zijn. Schuyten 

(2003) stelt dat hoewel Likert-schalen ordinaal zijn, deze toch mogen gebruikt worden op 

intervalniveau.  

Onderzoeksvraag 1c losten we op aan de hand van een multivariate covariantie-

analyse (MANCOVA). Via de multivariate analyse konden we nagaan in welke mate 

persoonskenmerken zoals leeftijd en geslacht (onafhankelijke variabelen) de afhankelijke 

variabelen „rollen van de ICT-coördinator‟ helpen verklaren. Daar we een categorische 

onafhankelijke variabele (leeftijd) en een kwantitatieve onafhankelijke variabele (geslacht) 

hebben en de rollen van kwantitatief niveau zijn, kozen we voor de covariantie-analyse. De 

procedure die we hiervoor uitvoerden gebeurde via het General Linear Model.  

De onderzoeksvraag 2a werd beantwoord aan de hand van hiërarchische 

regressieanalyse. Wij opteerden voor deze analysetechniek om de bijdrage van de bekomen 

rollen in de variantie van de afhankelijke variabele „perceptie ten aanzien van de ICT-

eindtermen‟ te bepalen in vergelijking met een opgesteld beperkter model die enkel de 

onafhankelijke variabelen leeftijd en geslacht bevatten.  

Onderzoeksvragen 1b en 2b werden opgelost op basis van kwalitatieve 

onderzoeksprocedures. Hiervoor werden de verschillende analysestappen van Baarda, de 

Goede & Teunissen (2001) gebruikt. In de eerste stap werd de verkregen informatie van alle 

participanten geselecteerd naargelang de relevantie. De informatie die afweek van de 

onderzoeksvraag alsook onduidelijke informatie, werd in deze fase geschrapt. In de tweede 

stap werd de informatie opgesplitst in fragmenten per onderwerp. In de derde en vierde 

analysestap werden de labels toegekend en geordend. Voorbeelden van labels voor 

onderzoeksvraag 1b zijn: „technische taken‟, en „pedagogisch-didactische taken‟. 

Voorbeelden van labels uit de adviezen ten aanzien van de ICT-eindtermen zijn: „negatief 

advies‟, „tevredenheid‟, „meer concrete uitwerking‟. De adviezen ten aanzien van het ICT-
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beleid zijn onder andere: „meer uren‟ en „meer middelen‟. Wanneer een fragment bij een 

label paste, werd dit fragment onmiddellijk onder het label geplaatst. Nadat het kader van 

labels op basis van de fragmenten van tien participanten werd vastgelegd, werden de 

gegevens van de overige participanten op diezelfde manier verwerkt (stap vijf). Stap zes hield 

in dat de kernlabels gedefinieerd werden. De zevende stap - vaststellen van de 

intersubjectiviteit - werd niet expliciet uitgevoerd. Op basis van het aantal fragmenten onder 

ieder label kan het belang van ieder kernthema/label ingeschat worden. Door de percentages 

van de fragmenten per thema te bepalen, kan een correctere weergave van het belang gegeven 

worden.  

Resultaten 

Onderzoeksvraag 1a. Kunnen we betrouwbare schalen opstellen om rollen te meten die de 

ICT-coördinatoren in het lager onderwijs in Vlaanderen opnemen?  

Aan de hand van de 24 items in de vragenlijst werd een Maximum Likelihood 

factoranalyse met oblique rotatie uitgevoerd om te kijken of de items gereduceerd konden 

worden. Aan de voorwaarden om deze factoranalyse uit te voeren werd voldaan. De Bartlett 

Test of Sphericity (p = .000) en de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = .85) wijzen aan dat het 

uitvoeren van een factoranalyse op de manifeste variabelen verantwoord is (Schuyten, 2003). 

Uit de resultaten kwamen niet de vijf veronderstelde theoretische constructen naar voor. Wel 

konden we vier latente variabelen vinden. Op basis van deze vier latente variabelen werden 

vier schalen geconstrueerd die elk een weergave vormen van de rollen die worden 

opgenomen door de ICT-coördinatoren in het onderwijs in Vlaanderen. De vier opgestelde 

rollen zijn: „planner‟ (M=7.33/ SD=1.64), „budgetteerder‟ (M=6.14/ SD=2.16), „technisch 

ondersteuner‟ (M=7.90/ SD=2.34) en „pedagogisch didactisch ondersteuner‟ (M=7.17/ 

SD=1.55). De waarden op itemniveau werden getransformeerd van een 0-4 schaal naar een 1-

10 schaal. Voor de constructie van de schalen werden vijf items verwijderd wegens 

kruisladingen. De ladingen van de factoren variëren van middelmatig tot hoog. De 

geconstrueerde schalen werden getest op hun interne betrouwbaarheid en bleken voldoende 

betrouwbaar te zijn (α > .70). Hoewel de schaal „technisch ondersteuner‟ opgebouwd is uit 

drie items, nemen we ze toch mee in verder onderzoek daar ze goed te verklaren valt: de 

literatuur beschrijft deze rol uitvoerig (o.m. Lai & Pratt, 2004; Marcovitz, 2000) en 
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onderzoek toont aan dat deze rol veel voorkomt in de praktijk (Tondeur et al., 2007). De 

uiteindelijke resultaten en beschrijvende data zijn te vinden in Tabel 4.  

Tabel 4 

Samenvattende tabel rollen 

Factoren Item* Factorlading Gemiddelde 

 

Standaard 

deviatie  

Alpha 

 

Verklaarde   

variantie 

Planner item 1 -.80 7.33 1.64 .83 4.77 

  item 2 -.77      

  item 3 -.56      

  item 4 -.60      

  item 5 -.51      

Bugetteerder item 6 .75 6.14 2.16 .77 8.12 

  item 7 .45      

  item 8 .71      

  item 9 .62         

Technisch  item 10 .90 7.90 2.34 .91 25.87 

Ondersteuner item 11 .87      

  item 12 .81         

Pedagogisch-  item 13 .47 7.17 1.55 .85 16.91 

Didactisch item 14 .56      

Ondersteuner item 15 .79      

  item 16 .55      

  item 17 .80      

  item 18 .69      

  item 19 .71         

* Items in bijlage 

De eerste geconstrueerde rol „planner‟ omschrijven we als het uitvoeren van taken die 

verwijzen naar het plannen, uitwerken, faciliteren en opvolgen van een ICT-visie en ICT-

beleidsplan op school. Concreet houdt dit in dat de ICT-coördinator - in samenwerking met 

het schoolteam - een ICT-beleidsplan opmaakt en een visie op ICT opstelt. Daarnaast moet 

de ICT-coördinator ook zorgen voor de implementatie en opvolging van dit ICT-beleidsplan 

en moet deze zorgen voor een vertaling van de schoolvisie naar concrete activiteiten.  
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De tweede rol „budgetteerder‟ definiëren we als het besteden en beheren van een ICT-

budget in functie van de uitbouw en optimalisatie van de ICT-werking op school. Dit omvat 

het nemen van beslissingen omtrent de aankoop van software en hardware, het beschikken 

over een ICT-budget, het beheren van een ICT-budget voor de uitbouw van de ICT-werking 

op school en het nemen van beslissingen omtrent de verdeling van de ICT-infrastructuur over 

verschillende ruimtes of klassen.  

De derde rol „technisch ondersteuner‟ omschrijven we als het instaan voor het beheer en 

onderhoud van de ICT-apparatuur en het openstaan voor communicatie betreffende 

technische vragen en problemen. Deze rol bestaat uit drie items en kan dus beter naar het 

aantal gebruikte items. We nemen deze toch mee in het verder onderzoek omdat deze rol zeer 

duidelijk naar voor komt zowel in de praktijk als in de literatuur. Deze rol houdt concreet 

volgende taken in: onderhoud van de ICT-apparatuur, fungeren als aanspreekpunt voor alle 

technische vragen en problemen en de verantwoordelijkheid hebben over de installatie van 

hardware en software.  

De vierde rol „pedagogisch-didactisch ondersteuner‟ definiëren we als het ondersteunen 

van de leerkrachten bij de implementatie van ICT op klasniveau en het professionaliseren 

van de leerkrachten op het gebied van ICT en ICT-gebruik in de klas. Dit houdt onder andere 

in dat de ICT-coördinator acties onderneemt om vernieuwingen in de klas te initiëren waarbij 

deze overzicht behoudt op alle ICT-activiteiten die in de verschillende klassen worden 

uitgevoerd. De ICT-coördinator wijst de leraren op interessante educatieve software en/of 

educatieve websites die deze in hun klas kunnen gebruiken. Daarbij ondersteunt de ICT-

coördinator ook de leraren bij het didactisch gebruik van ICT in de klas. De ICT-coördinator 

organiseert voor de leraren interne bijscholingen rond ICT-gebruik en wijst hen ook op de 

mogelijkheden om bij te leren rond ICT en ICT-gebruik. Hij zorgt ervoor dat hij een goed 

overzicht heeft op de verschillende cursussen en bijscholingen die de leraren volgen omtrent 

ICT-gebruik.  

Deze vier rollen verklaren samen 55.67 % van de variantie in de manifeste variabelen. 

Vooral de items onder de rol „technisch ondersteuner‟ en de items onder de rol „pedadogisch-

didactisch ondersteuner‟ dragen bij tot de verklaring van de variantie. Deze hebben 

respectievelijk een verklaarde variantie van 25.87 % en 16.91 %.  

We merken ook nog op dat de gemiddelde score van de schaal technisch ondersteuner 

hoger is dan de gemiddelde score van de andere schalen. Aan de hand van een t-toets voor 

afhankelijk waarnemingen kunnen we zien dat de gemiddelde score van de schaal „technisch 
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ondersteuner‟ significant hoger is in vergelijking met de gemiddelde scores van de andere 

schalen. 

Tabel 5 

Overzicht Paired-Samples T-test 

  T 

Paar 1 Technisch - ondersteuner vs. planner 2.76* 

Paar 2 Technisch - ondersteuner vs. pedagogisch-didactisch ondersteuner 3.83** 

Paar 3 Technisch - ondersteuner vs. budgetteerder 8.92** 

* p ≤ .01 

** p ≤ .001 

 

Onderzoeksvraag 1b. Kunnen we op basis van kwalitatieve gegevens de meetschalen 

inhoudelijk aanvullen?   

Om een antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag vroegen we de ICT-

coördinatoren naar hun vijf belangrijkste taken. Op deze antwoorden werd de 

analyseprocedure van Baarda et al. (2001) toegepast. Deze procedure leidde tot vier rollen, 

die konden bevestigd worden vanuit de literatuur (o.m. Lai & Pratt, 2004; Marcovitz, 2000). 

Deze vier groepen sluiten inhoudelijk sterk aan bij de vier bekomen rollen onder 

onderzoeksvraag 1a en geven verdere inhoudelijke invulling aan de schalen. De taken die de 

ICT-coördinatoren aangaven en die kunnen geplaatst worden onder de rol technisch 

ondersteuner zijn: het aanmaken en onderhouden van de schoolwebsite, het uitvoeren van 

technische herstellingen en oplossen van technische problemen, het uitvoeren van algemeen 

onderhoudswerk op de computers en infrastructuur, het installeren van hardware en software, 

het geven van technische ondersteuning en het beheren van het netwerk  en het systeem. In 

mindere mate werden er ook taken opgegeven die kunnen geïnterpreteerd worden als 

technisch-administratieve taken, zoals bijvoorbeeld het klaarzetten van de rapporten in 

softwareprogramma‟s, het ondersteunen van administratieve diensten bij 

computerproblemen, enz. Deze taken brengt Marcovitz (2000) naar voor in de categorie „nuts 

& bold‟. Hij verwijst naar taken die de ICT-coördinatoren uitvoeren, aangezien ofwel de 

leerkracht ofwel het administratief personeel een te beperkte vaardigheid bezitten. Het werk 

omtrent het opbouwen en onderhouden van de schoolwebsite en de technisch-administratieve 

taken kunnen een aanvulling vormen voor de schaal „technisch ondersteuner‟.  
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De taken die de ICT-coördinatoren aangaven en die kunnen geplaatst worden onder de 

pedagogisch-didactisch ondersteunende rol zijn: het verrichten van opzoekingwerk naar 

educatieve sites en programma‟s, het opstellen van lesvoorbereidingen of het geven en 

begeleiden van lessen aan leerlingen, het opleiden van de collega‟s of zelf bijscholing volgen 

en het maken van oefeningen of uitwerken van pedagogische opdrachten. Vooral taken die 

verwijzen naar het opstellen en geven van ICT-lessen kunnen niet worden teruggevonden 

tussen de items die werden gebruikt om de schaal „pedagogisch didactisch ondersteuner‟ op 

te stellen. Inhoudelijk kunnen we deze niet zien als aanvulling op de schaal „pedagogisch-

didactisch ondersteuner‟ daar noch onderzoek, noch het beleid aangeeft dat het opstellen en 

geven van ICT-lessen tot het takenpakket van de ICT-coördinator behoort.  

De taken die de rol van de planner in het onderwijs in Vlaanderen invulling geven zijn 

in hoofdzaak het uitschrijven, opvolgen en bewaken van een ICT-beleid of ICT-leerlijn. 

Daarnaast wordt tijd besteed aan het plegen van overleg met de verschillende actoren op 

school of andere ICT-coördinatoren vooral in functie van het opstellen van het beleidsplan of 

de leerlijn. De rol van de bugdetteerder omvat taken zoals het opmaken van bestellingen of 

aankoopdossiers, aanvragen van offertes, opvragen van prijzen/informatie en aankopen van 

infrastructuur en materiaal, inventariseren van de hardware en het beheren van het ICT-

budget. De taken die gevonden werden bij de laatste twee rollen, namelijk de budgetteerder 

en de planner, kwamen overeen met de items uit de schalen „planner‟ en „budgetteerder‟.  

Uit deze gegevens kon verder nog worden afgeleid dat weinig ICT-coördinatoren één 

enkele rol op zich nemen. Er is wel een dominantie te vinden van een bepaalde rol, namelijk 

de rol van de technisch ondersteuner. Immers meer dan de helft van de taken, opgegeven 

door de ICT-coördinatoren konden hieronder geplaatst worden. Deze rol wordt opgevolgd 

door de rol van pedagogisch-didactisch ondersteuner; daaronder kon namelijk een derde van 

de opgegeven taken geplaatst worden. Taken die onder de rol van de budgetteerder (2.70%) 

en onder de rol van de planner (8.62%) kunnen geplaatst worden, kwamen minder uitgebreid 

naar voor. Aanvullend hierop gaven meer dan acht op tien ICT-coördinatoren aan dat zij 

liever minder tijd zouden besteden aan het technische werk. Een groot deel hiervan zou liever 

meer tijd besteden aan pedagogisch-didactisch werk.  

Onderzoeksvraag 1c. Wat is de relatie tussen onafhankelijke variabelen zoals het geslacht en 

de leeftijd van de ICT-coördinatoren en de rollen die de ICT-coördinatoren in Vlaanderen 

opnemen? 
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Om na te gaan wat de invloed van het geslacht en de leeftijd is op de vier rollen werd een 

multivariate covariantie-analyse (MANCOVA) uitgevoerd. Als onafhankelijke variabelen 

werden geslacht (fixed factors) en leeftijd (covariates) meegenomen. De vier rollen „planner‟, 

„budgetteerder‟, „technisch ondersteuner‟ en „pedagogisch-didactisch ondersteuner‟ gelden 

als afhankelijke variabelen. Baserend op het Wilks‟ lambda criterium stellen we vast dat na 

het uitvoeren van een multivariate GLM-procedure, de leeftijd geen significante voorspeller 

is voor de rollen „planner‟, „budgetteerder‟, „technisch ondersteuner‟ en „pedagogisch-

didactisch ondersteuner‟. Het geslacht bleek een significante voorspeller te zijn voor de rol 

„technisch ondersteuner‟ (F (1,167)= 9.77; p=.002). Voor vrouwen wordt een lagere score op 

de schaal „technisch ondersteuner‟ voorspeld dan voor mannen (Mean Difference= -1.203).  

Onderzoeksvraag 2. Wat zijn de percepties van de ICT-coördinatoren in Vlaanderen ten 

aanzien van de ICT-eindtermen? 

Om na te gaan wat de perceptie van de ICT-coördinatoren is ten aanzien van de ICT-

eindtermen werd een Maximum Likelihood factoranalyse met oblique rotatie uitgevoerd op 

de 21 innovatie attributie items opgesteld door Vanderlinde en van Braak (2009). Opnieuw 

werd aan de voorwaarden voldaan om een factoranalyse uit te voeren op deze manifeste 

variabelen (KMO = .87; Bartlett‟s: p=.000). Er werden vijf factoren bekomen maar deze 

bevatten te veel manifeste ladingen die hoog laadden op dezelfde latente variabelen. 

Bovendien lukte het niet om de overige manifeste variabelen op basis van de theorie en 

inhouden van de items logisch samen te brengen in nieuwe schalen. Om toch de rollen in 

relatie te kunnen brengen met de perceptie ten aanzien van de ICT-eindtermen, onderzochten 

we of de vijf theoretische constructen, met name de vijf attributen (relatief voordeel, 

inpasbaarheid, complexiteit, experimenteermogelijkheid en zichtbaarheid) teruggevonden 

konden worden en of deze voldoende betrouwbaar en valide zijn om verder te gebruiken als 

somscores. Om dit te doen voerden we vijf enkelvoudige factoranalyses uit op de items die 

volgens de theorie onder een bepaald attribuut geplaatst konden worden. Deze analyses 

werden opnieuw uitgevoerd op basis van een exploratieve factoranalyse. Uit de analyse bleek 

dat alle items hoog laadden op één factor en dat iedere latente variabele of innovatie attribuut 

een hoge verklaarde variantie had. De theoretische constructen werden dus teruggevonden op 

basis van de op theoriegebaseerde items. De resultaten van deze analyse worden 

gepresenteerd in Tabel 6. In het licht van onderzoeksvraag 2 en 2a werd besloten om één 

variabele te construeren die de perceptie ten aanzien van de innovatie attributies op de ICT-
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eindtermen moest verklaren. Deze nieuwe variabele is een geconstrueerde schaal die alle 21 

items bevat (waarvan 2 items omgekeerd werden omdat ze negatief geformuleerd waren). 

Deze werd opgesteld aan de hand van somschalen. De interne betrouwbaarheid van de schaal 

is zeer goed: α = .912. De schaal „perceptie ten aanzien van de ICT-eindtermen‟ heeft een 

gemiddelde van M= 6.96 (SD=1.30), wat kan gezien worden als een algemeen positieve 

perceptie ten aanzien van de ICT-eindtermen.  

Tabel 6 

Samenvattende tabel innovatie attributies 

Factoren Item*  Factorlading Gemiddelde Standaard 

Deviatie 

Alpha Verklaarde  

variantie  

Relatief item 1 .65 6.96 1.56 .76 45.54 

voordeel item 2 .75      

  item 3 .80      

  item 4 .46      

Inpasbaarheid item 5 .71 7.19 1.48 .82 53.66 

  item 6 .74      

  item 7 .31      

  item 8 .87      

  item 9 .89        

Complexiteit item 10 .76 7.24 1.65 .76 44.76 

  item 11** .73      

  item 12** .59      

  item 13 .59        

Experimenteer- item 14 .71 6.73 1.88 .84 58.39 

mogelijkheid item 15 .75      

  item 16 .80      

  item 17 .79        

Zichtbaarheid item 18 .54 6.62 1.61 .77 47.59 

  item 19 .81      

  item 20 .82      

  item 21 .53         

* Item in bijlage 

** Omgekeerde items 
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Onderzoeksvraag 2a. Kunnen de gemeten rollen die de ICT-coördinatoren vervullen in 

relatie gebracht worden met de percepties van de ICT-coördinatoren in Vlaanderen ten 

aanzien van de ICT-eindtermen?  

Correlatiematrix 

Vooraleer het verband te onderzoeken tussen de rollen en de perceptie ten aanzien van 

de ICT-eindtermen wordt eerst gekeken naar de correlatie tussen de rollen onderling. De 

correlatiematrix in Tabel 7 toont een hoge samenhang tussen de variabele „planner‟ en de 

variabele „pedagogisch-didactisch ondersteuner‟ (r= .54, p=.000). Dit positief significant 

verband geeft weer dat wie de rol van planner op zich neemt ook vaker als pedagogisch-

didactisch ondersteuner te werk zal gaan en omgekeerd. Naast deze correlatie zijn er nog 

andere positieve significante verbanden te vinden, zij het minder uitgesproken. De variabele 

„planner‟ heeft ook een positief significant verband met de variabele „budgetteerder‟. Met 

andere woorden een planner neigt ook soms de rol van budgetteerder op te nemen of 

omgekeerd. Iemand die een technische rol opneemt zal ook soms de rol van budgetteerder 

(r=.33, p=.000) of van pedagogisch-didactisch ondersteuner opnemen (r= .23, p=.003) of 

omgekeerd.  

Tabel 7 

Correlaties tussen de rollen 

    Planner Technisch 

Ondersteuner 

Budgetteerder Pedagogisch-

didactisch 

Ondersteuner 

Planner Pearson 

Correlation 

1.00 .11 .39
**

 .54
**

 

Technisch Pearson 

Correlation 

.11 1.00 .33
**

 .23
*
 

Budgetteerder Pearson 

Correlation 

.39
*¨*

 .33
**

 1.00 .32
**

 

Pedagogisch-

didactisch 

Pearson 

Correlation 

.54
**

 .23
*
 .32

**
 1.00 

* p ≤ .01 

** p ≤ .001 
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Deze correlaties tussen de rollen kunnen verklaard worden doordat in de praktijk vaak 

één ICT-coördinator aangesteld is in één of meerdere scholen en deze veelal een combinatie 

van rollen op zich moet nemen aangezien hij de enige is die expliciet met ICT bezig is op 

school.  

Hiërarchische regressieanalyse 

Aan de hand van een hiërarchische regressieanalyse kon de bijdrage van de leeftijd en 

het geslacht ten opzichte van de afhankelijke variabele „perceptie ten aanzien van de ICT-

eindtermen‟ onderzocht worden. We vertrokken vanuit een beperkt model met daarin leeftijd 

en geslacht als onafhankelijke variabelen. Daarbij werden de vier rollen „planner‟, 

„budgetteerder‟, „technisch ondersteuner‟ en „pedagogisch-didactisch ondersteuner‟ in een 

uitgebreider model toegevoegd als onafhankelijke variabelen. Het eerste model was niet 

significant (p>.05). Model 2 blijkt wel significant (p<.05).  

Tabel 8 

Resultaten van de hiërarchische regressie-analyse met ‗perceptie ten  

aanzien van de ICT-eindtermen‘ als afhankelijke variabele 

         (β)                             (β)  

Onafhankelijke 

variabelen 

Model 1 

p = .513 

Model 2 

p = .000 

 

Geslacht   -0.08 -0.02  

Leeftijd   0.05 0.01  

Planner    0.19*  

Technisch ondersteuner  0.03  

Budgetteerder   -0.07  

Pedagogisch-didactisch  0.37***  

Ondersteuner     

R²   0.008 0.240  

Adj R²   -0.004 0.212  

* p ≤ .05 

** p ≤ .01 

*** p ≤ .0001 

De variabelen „technisch ondersteuner‟ en „budgetteerder‟ uit het tweede model 

hebben geen invloed op de „perceptie ten aanzien van de ICT-eindtermen‟. De variabelen 
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„pedagogische-didactisch ondersteuner‟ en „planner‟ dragen wel significant bij tot de 

„perceptie ten aanzien van de ICT-eindtermen‟. Hoe meer iemand dus een plannende of 

pedagogisch-didactisch ondersteunende rol opneemt, hoe hoger hun score „perceptie ten 

aanzien van de ICT-eindtermen‟. Met andere woorden het opnemen van een plannende en 

pedagogisch-didactische rol heeft een positieve invloed op de snelheid waarmee de ICT-

eindtermen aangenomen worden. Iemand die achter de innovatie staat zal deze immers 

sneller toepassen (Fullan, 2001; Rogers, 2003). Het tweede model, waarbij de vier rollen als 

onafhankelijke variabelen werden toegevoegd, verklaart 21.2% van de variantie in de 

afhankelijke variabele „perceptie ten aanzien van de ICT-eindtermen‟.  

Onderzoeksvraag 2b. Welke adviezen formuleren de ICT-coördinatoren ten aanzien van de 

ICT-eindtermen en het ICT-beleid? 

Om de kwantitatieve resultaten op onderzoeksvraag 2 inhoudelijk te verrijken, werd 

kwalitatieve data verwerkt. Deze kwalitatieve gegevens werden bekomen op basis van open 

vragen die aan de hand van het proces van Baarda et al. (2001) werden geanalyseerd. In dit 

gedeelte worden de kernthema‟s van deze vragen besproken en gestaafd aan de hand van 

enkele citaten. Bij sommige van de vragen werden percentages berekend om het belang van 

de items weer te geven.   

Adviezen naar de ICT-eindtermen 

Op de vraag naar welk advies men heeft voor Entiteit Curriculum antwoordde 38.82% 

van de ICT-coördinatoren dat zij tevreden waren over de inhoud van de ICT-eindtermen. 

Deze ICT-coördinatoren vonden ze goed geformuleerd, inhoudelijk sterk, voldoende ruimte 

bevattend, enz.  

―Ik zou ze feliciteren,  zoals ik vroeger al heb gedaan.‖  

―De eindtermen zijn zeer ruim opgesteld zodanig dat je met ieder platform er 

wel terecht kan.‖ 

―Het geeft de mogelijkheid om een eigen visie en beleid te ontwikkelen.‖ 

Een kleinere groep van de ICT-coördinatoren (29.41%) uitte in hun advies hun 

ontevredenheid ten aanzien van de inhoud van de ICT-eindtermen. De ICT-eindtermen 

werden te moeilijk of te vaag bevonden. Deze ICT-coördinatoren vroegen daarom onder 

andere naar concretere doelen, bijvoorbeeld in de vorm van een ICT-leerlijn of een leerplan.  
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―Daarnaast vind ik wel dat de link met andere vakdomeinen ontbreekt. Ze 

spreken wel over creatieve verwerkingen, maar daarnaast zijn er nog veel 

andere toepassingen.‖ 

―Aan die eindtermen een aantal leerplandoelen en eventueel een leerlijn 

koppelen. Nu zijn alle scholen maar bezig om dit op te stellen, terwijl we niet 

eens weten of het goed is wat we doen.‖ 

―Praktijkboek uitbrengen met voorbeelden om de eindtermen uit te voeren in 

de klas.‖ 

De adviezen die wijzen op ontevredenheid geven deels duiding van een gebrek aan kennis 

van de achterliggende strategieën van de ICT-eindtermen. Zoals blijkt uit de 

achtergrondliteratuur in dit onderzoek, koos men er bewust voor om de eindtermen ruim te 

formuleren zodat iedere school deze kan implementeren naargelang de eigen visie en het 

beleid aanwezig op school (Vanderlinde et al., 2008). Ten tweede is het Ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs niet gemachtigd om concrete 

onderwijsvoorbeelden of leerplannen en leerlijnen ICT op te stellen en dit door de vrijheid 

van onderwijs, namelijk de pedagogische vrijheid van de inrichtende macht (Van Petegem & 

Imbrecht, 2006). Deze taken zijn eerder weggelegd voor de verschillende onderwijskoepels. 

Adviezen naar ICT-beleid 

Waar de ICT-coördinatoren grotendeels positief staan ten opzichte van de ICT-

eindtermen, krijgt het beleid meer kritiek te verduren. Vanuit de ICT-coördinatoren komen 

dezelfde vragen naar boven. In hoofdzaak vraagt men om meer uren (23.53%) en meer 

middelen (34.45%) om de infrastructuur op te peil te houden. Men ervaart een te groot gebrek 

aan tijd en middelen om de job naar behoren in te vullen. Dit brengt volgens de ICT-

coördinatoren een te grote druk en ontevredenheid met zich mee.  

―Werkingsmiddelen zijn zeer beperkt om de technologische vooruitgang te 

volgen.‖ 

―Er is meer tijd, ruimte en geld nodig voor de ICT-coördinatoren. Iedere 

school heeft tegenwoordig een website die moet onderhouden worden, 

daarnaast werkt de administratie ook volledig digitaal, het computerpark 

wordt steeds groter, er komen netwerken opduiken, en ondertussen moet een 

ICT-coördinator nog steeds met dezelfde uren toekomen. Dit lukt niet.‖ 
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 ―Door de invoering is er een mentaliteitsverandering nodig in het onderwijs. 

De uren die voor ICT vrijgemaakt kunnen worden zijn hiervoor ontoereikend.‖ 

―Meer uren voorzien voor de ICT-coördinator zodat zij/hij leerkrachten kan 

ondersteunen en begeleiden tijdens de lessen zodat er een betere doorstroming 

ontstaat.‖ 

De ICT-coördinatoren geven aan dat er te veel tijd kruipt in het onderhouden en 

herstellen van veelal verouderd ICT-materiaal, waardoor er te weinig tijd overblijft om de rol 

te vervullen die men graag zou vervullen, namelijk de rol van pedagogisch-didactisch 

ondersteuner. Vandaar ook de vraag van sommige ICT-coördinatoren naar de opsplitsing van 

hun functie in technisch-ICT-coördinator en pedagogisch-didactisch-ICT-coördinator.  

―Een statuut voor technisch en pedagogisch ICT coördinator met strak 

afgebakende jobinhoud en verantwoordelijkheden.‖ 

Naast het tekort aan uren brengt men ook het probleem van de versnippering van de 

uren naar voor. De uren ICT-coördinatie worden soms te sterk verspreid waardoor de 

coördinatoren een te beperkt aantal uren per school hebben om er functioneel iets mee aan te 

vangen. Omgekeerd heeft men het gevoel dat uren verloren gaan op het niveau van de 

scholengemeenschap. Dit zorgt op beide vlakken opnieuw voor een opeenstapeling van veel 

technisch werk waardoor aan het pedagogisch luik te weinig gewerkt kan worden en 

waardoor de ICT-coördinatoren te weinig in kunnen gaan op de vragen van de leerkrachten.  

―De scholengroep heeft geen echte middelen om dit waar te maken, vertaal 

uren & mensen. De luttele lokale ICT-uren vliegen soms nog in de pot van de 

scholengemeenschap en de directe ondersteuning verdwijnt. Einde ICT-

verhaal.‖ 

―Investeer in LOKALE coördinatoren. Kleine basisscholen hebben immers  

een nepstatuut (1 à 2 uurtjes) voor de coördinator. Duurzame ICT-integratie is 

in de meeste basisscholen onbestaande.‖ 

Een veelgesteld advies die de ICT-coördinatoren dan ook naar voor brengen is het 

opstellen van een meer centraal-gestuurd hardwarebeleid, waaronder centrale technische 

ondersteuning geregeld wordt. Er zijn vragen om dit op niveau van de 

scholengemeenschappen in te richten, alsook op overheidsniveau.  
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―Iedereen koopt individueel. Het zou beter zijn als er bijvoorbeeld per 

provincie organen zijn die de hardware van scholen regelen. Stuk? Dan komen 

zij die halen en krijg je direct een nieuwe! Een meer centraal geregeld 

hardware beleid dus.‖ 

Een deel van de ICT-coördinatoren ervaart ook een tekort aan omkadering. Enerzijds 

worden er taken verwacht die buiten hun functie liggen, anderzijds wordt men buitengesloten 

van taken die volgens de coördinatoren nochtans de kern uitmaken van hun werk. Vaak krijgt 

men ook weinig steun van de directie. De ICT-coördinatoren zouden graag inspraak krijgen 

ten opzichte van het te besteden budget voor ICT maar worden hierbij vaak niet of te weinig 

betrokken. Uit cijfers naar voorgekomen bij onderzoeksvraag 1b bleek ook dat slechts 2.70% 

van de taken verwees naar de rol van budgetteerder.  

―Ik kan niet meebeslissen in de aanbestedingen.‖       

―De ICT-coördinator moet meer de kans krijgen om zelf schooloverkoepelend 

het beleid op hardware, software en integratie te bepalen.‖ 

―De verouderde opvatting van de directie die ICT nog altijd ziet als 

afzonderlijke computerlesjes die niet geïntegreerd zitten in de 

leerstofverwerking…‖ 

De ICT-coördinatoren vragen vervolgens meer aandacht voor de ICT-eindtermen en 

ICT-implementatie doorheen de vakken in de lerarenopleidingen/nascholingen. De 

leerkrachten hebben volgens de ICT-coördinatoren immers vaak een tekort aan vaardigheden 

en motivatie om deze eindtermen in de praktijk om te zetten.  

―Begin nu a.u.b. aan een verplicht didactisch vormingsluik rond de 

eindtermen voor alle leerkrachten. De energie die het vraagt om - in mijn 

geval - 100 leerkrachten ook maar een fractie inzicht te verschaffen in hoe ze 

met een pc in de klas kunnen omgaan, in combinatie met alle technische 

interventies, is zeker op termijn niet op te brengen. Ik kan onmogelijk hun 

didactisch handelen grondig bijsturen op individuele basis. En dat is WEL 

nodig in 80% van de gevallen.‖ 

―Alles valt en staat met de aanwezige mogelijkheden in de school (hardware) 

en de motivatie en scholing van de leerkracht.‖ 
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Daarbij wordt aangegeven dat scholen/leerkrachten het belang van ICT onderschatten 

waardoor zij het gevoel hebben te veel verantwoordelijkheid alleen te moeten dragen voor de 

ICT-integratie en vaak alleen komen te staan op het gebied van ICT.  

―ICT wordt gezien als een taak voor de coördinator, weinig initiatief vanuit de 

leerkrachten.‖ 

―Het merendeel van de werkzaamheden gebeuren uit het zicht van 

leerkrachten en directies, zelfs als het om hun eigen school gaat, kan je vaak 

niet duidelijk maken hoeveel tijd en inspanning het kost om hun bestaande 

infrastructuur draaiende te houden, functionaliteiten te centraliseren en te 

professionaliseren..‖  

―Door het beperkt aantal ICT-uren wordt ICT als een bijzaak bekeken ten 

opzichte van de andere vakken. Men ziet dat als een ‗luiheidsjobje‘, terwijl dit 

naast de dagdagelijkse werking van de klas te veel tijd in beslag neemt.‖ 

―Rol is niet coördinator, maar duivel-doet-al.‖  

Het afsluitende citaat vertaalt de algemene teneur die te vinden was in dit gedeelte van het 

onderzoek.  

 ―Ik vertaal HUN eisen in technische infrastructuur. Dat moet correct 

gebeuren. Alleen op inhoudelijk vlak is het werkveld zodanig grijs en vaag dat 

je als ICT-coördinator alleen maar zeldzame druppels op een hete plaat kan 

verwezenlijken. Alle leerkrachten zijn zich bewust van het belang van rekenen 

wat de kinderen betreft. Zeer weinigen willen zich bewust worden van het 

belang van ICT voor een kind in deze informatiemaatschappij. De overheid 

loopt heel erg ver voorop met de eindtermen… Het systeem kan niet werken op 

die manier.‖ 
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DEEL 3: CONCLUSIE & DISCUSSIE 

Inleiding 

In het licht van ICT als katalysator van en middel om te komen tot de nodige 

onderwijsinnovatie, kwamen we tot de twee hoofddoelen van deze masterproef. Het eerste 

doel was onderzoeken welke rollen de ICT-coördinatoren vervullen in het lager onderwijs in 

Vlaanderen. Het tweede doel was de percepties onderzoeken die de ICT-coördinatoren 

hebben ten aanzien van de ICT-eindtermen als onderwijsinnovatie in het Vlaamse onderwijs. 

Vanuit deze twee onderzoeksdoelen formuleerden we de onderzoeksvragen. De belangrijkste 

resultaten van deze onderzoeksvragen worden hieronder besproken en gerelateerd aan de 

literatuur besproken in het eerste deel. De meerwaarde die deze resultaten bieden voor de 

overheid, de praktijk en het onderzoeksgebied wordt besproken in termen van aanbevelingen. 

We brengen ook enkele beperkingen van dit onderzoek aan en besluiten dit deel met een 

globale conclusie van deze masterproef.  

Samenvatting van de resultaten 

In dit onderzoek zijn we er ten eerste in geslaagd om een betrouwbaar meetinstrument 

op te stellen die de rollen meet van de ICT-coördinatoren in het lager onderwijs in 

Vlaanderen. We hebben vier nieuwe schalen geconstrueerd: „planner‟, „budgetteerder‟, 

„pedagogisch-didactisch ondersteuner‟ en „technisch ondersteuner‟. De eerste geconstrueerde 

rol „planner‟ omschrijven we als het uitvoeren van taken die verwijzen naar het plannen, 

uitwerken, faciliteren en opvolgen van een ICT-visie en ICT-beleidsplan op school. De 

tweede rol „budgetteerder‟ definiëren we als het besteden en beheren van een ICT-budget in 

functie van de uitbouw en optimalisatie van de ICT-werking op school. De derde rol 

„pedagogisch-didactisch ondersteuner‟ omschrijven we als het ondersteunen van de 

leerkrachten bij de implementatie van ICT op klasniveau en het professionaliseren van de 

leerkrachten op het gebied van ICT en ICT-gebruik in de klas. De vierde rol „technisch 

ondersteuner‟ definiëren we als het instaan voor het beheer en onderhoud van de ICT-

apparatuur en het openstaan voor communicatie betreffende technische vragen en 

problemen. Er bleek een grote overeenkomst tussen de rollen bekomen in dit onderzoek en 

deze die beschreven zijn in de internationale onderzoeksliteratuur (o.m. Lai & Pratt, 2004; 

Marcovitz, 1998; Moursund, 1992). De geconstrueerde schalen hebben een hoge 
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betrouwbaarheid en de schalen verklaren samen meer dan de helft van de verklaarde variantie 

in de manifeste variabelen. Vooral de rol „technisch ondersteuner‟ en de rol „pedadogisch-

didactisch ondersteuner‟ dragen het grootste deel bij tot de verklaring van de variantie.  

Via een kwalitatieve analyse vonden we vergelijkbare rollen terug als in de 

onderzoeksliteratuur (o.m. Hancock, 1990; Lai & Pratt, 2004; Marcovitz, 2000, Moursund, 

1992) die ook sterk overeenkomstig waren met de vier rollen die we construeerden na het 

uitvoeren van een exploratieve factoranalyse. Dit bevestigt dat de vier gevonden schalen een 

goede weerspiegeling zijn van de rollen die de Vlaamse ICT-coördinatoren in het onderwijs 

vervullen.  

Op basis van deze kwalitatieve gegevens kwam verder naar voor dat de ICT-

coördinatoren in hoofdzaak taken verrichten die geplaatst kunnen worden onder de rol van 

technisch ondersteuner, gevolgd door de rol van „pedagogisch-didactisch ondersteuner‟. 

Hoewel de rol van technisch ondersteuner het meest wordt opgenomen, blijkt uit dit 

onderzoek dat de ICT-coördinatoren deze rol in de toekomst graag minder zouden opnemen 

en deze liever zouden vervangen door een pedagogisch-didactische rol. Daarentegen behoort 

het vervullen van beide rollen tot de verwachtingen van de Vlaamse overheid 

(Vandenbroucke, 2007), waarbij gesuggereerd wordt dat de rollen kunnen opgesplitst worden 

tussen verschillende ICT-coördinatoren. Uit de verwachtingen van de overheid kwam ook 

naar voor dat men de ICT-coördinator ziet als iemand die in samenwerking met het 

leerkrachtenteam en de schoolleiding een ICT-visie uitwerkt en dat deze vertaling krijgt in de 

praktijk (Vandenbroucke, 2007). Met andere woorden, de overheid suggereert ook een 

plannende rol voor de ICT-coördinator. Het belang van deze plannende rol wordt sterk 

bevestigd door de onderzoeksliteratuur. Bots en Spronk (2002) geven immers aan dat plannen 

deel van de kern is van het ICT-coördinatorschap. Deze plannende rol vormt een belangrijke 

schakel teneinde te komen tot goede ICT-integratie (Tondeur et al., 2007). Het opstellen van 

een ICT-visie of ICT-beleidsplan heeft immers een positieve invloed op de implementatie 

van ICT op school (Tondeur et al., 2008). Ondanks het belang van de plannende rol kon in dit 

onderzoek slechts een kleine 10% van de opgegeven taken onder deze rol geplaatst worden. 

Daarop volgend onderzochten we de perceptie van de ICT-coördinatoren in 

Vlaanderen ten aanzien van de ICT-eindtermen. Uit de resultaten bleek dat de ICT-

coördinatoren in het onderwijs in Vlaanderen een positieve perceptie hebben ten aanzien van 

de ICT-eindtermen. Deze positieve perceptie kan er dus voor zorgen dat ICT-eindtermen 

sneller toegepast worden (Rogers, 2003). Vooral het opnemen van de rollen „pedagogisch-
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didactisch ondersteuner‟ en „planner‟ blijken positief samen te hangen met een positieve 

perceptie ten aanzien van de ICT-eindtermen. Met andere woorden, wanneer deze rollen 

opgenomen worden, is er meer kans op een positieve perceptie ten aanzien van de ICT-

eindtermen. Deze beide rollen bevorderen dus sterk de snelheid waarmee de ICT-eindtermen 

kunnen aangenomen worden (Rogers, 2003). Tussen de rol „pedagogisch-didactisch 

ondersteuner‟ en de rol „planner‟ was er een positieve correlatie te vinden. Wie de rol van 

planner opneemt zal daarbij vaker ook de rol van pedagogisch-didactisch ondersteuner 

opnemen en omgekeerd.  

Ondanks de positieve perceptie op de ICT-eindtermen formuleerden de ICT-

coördinatoren enkele negatieve adviezen ten aanzien van de ICT-eindtermen en het ICT-

beleid. In hoofdzaak haalden de ICT-coördinatoren aan dat ze een tekort ervoeren aan 

concrete doelen en aan uren en middelen. Een tekort aan uren zorgt ervoor dat vooral de 

meest dringende taken vervuld worden, vaak zijn dit de technische taken daar de scholen 

veelal met verouderd materiaal moeten werken. Dit heeft dan als gevolg dat de rol van 

pedagogisch-didactisch ondersteuner te weinig naar wens opgenomen kan worden zodat er 

ook te weinig werk kan besteed worden aan de implementatie van de ICT-eindtermen zelf. 

Duidelijk is dat er verandering nodig is. Vandaar dat we in dit onderzoek enkele 

aanbevelingen zullen formuleren die zowel op het beleidsniveau, school-

/scholengemeenschapniveau als op het onderzoeksniveau kunnen gelden. Vooraleer deze 

aanbevelingen te formuleren zullen we eerst ingaan op de beperkingen van dit onderzoek.  

Beperkingen 

In dit onderzoek werden de ICT-coördinatoren ten eerste aangesproken via een oproep 

verspreid via de portaalsite KlasCement. Wij zijn er vanuit gegaan dat de doorsnee ICT-

coördinator hierop geregistreerd is. Toch kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de oproep 

ook iedereen bereikt heeft. Er kunnen bijvoorbeeld e-mailadressen in het bestand zitten die 

niet of nauwelijks gecontroleerd worden door de gebruiker of er kan een deel van ICT-

coördinatoren zijn die geen interesse vertonen in KlasCement en hier dus ook niet op 

ingeschreven zijn.  

De ICT-coördinatoren hebben naast het invullen van deze vragenlijst ook vaak 

persoonlijk nog een e-mail verstuurd met meer uitleg van hun situatie met betrekking tot ICT 

op hun school/scholen. Hoewel deze e-mails vaak een schat aan informatie inhielden, konden 

wij deze niet gebruiken daar ze buiten onze onderzoeksvragen vielen. Hopelijk kunnen wij 
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deze informatie in de toekomst nog verwerken, om nog een beter beeld te krijgen van de 

positie van de ICT-coördinator in het lager onderwijs in Vlaanderen.  

Een andere beperking is dat er in dit onderzoek maar in beperkte mate aandacht werd 

gehouden met de achtergrond van de ICT-coördinator. Naast de opgenomen variabelen 

leeftijd en geslacht kon ook bijvoorbeeld de onderwijservaring, het niveau waarop de ICT-

coördinator fungeert en dergelijke meer in rekening gebracht worden. Dit ging ons een 

gedetailleerder beeld gegeven hebben van de ICT-coördinatoren.  

Een laatste beperking is het te beperkt aantal items waaruit de schaal „technisch 

ondersteuner‟ is opgebouwd. Deze schaal bestaat slechts uit drie items. Een uitbreiding van 

dit aantal items zou statistisch gezien beter zijn. Dankzij de kwalitatieve verwerking van de 

vraag naar de vijf belangrijkste taken die de ICT-coördinatoren vervullen, kan de schaal 

„technisch ondersteuner‟ inhoudelijk versterkt worden. Het kwalitatief onderzoek wees er 

immers op dat de rol van technisch ondersteuner in Vlaanderen, naast de taken die uit de 

literatuur gefilterd waren, ook taken kan bevatten als het aanmaken en onderhouden van de 

schoolwebsite (Lai & Pratt, 2003) en het uitvoeren van technisch-administratieve taken te 

vergelijken met de „nuts & bold‟-categorie die Marcovitz (2000) omschrijft. De eventuele 

geldigheid van deze taken als nieuwe betrouwbare items moet in verder onderzoek getoetst 

worden.  

Aanbevelingen 

Aanbevelingen op beleidsniveau 

In de omzendbrief (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, Departement Onderwijs, 

2003) benadrukt de overheid dat deze geen formele criteria vastlegt betreffende het 

takenprofiel van de ICT-coördinator. Men laat de invulling van dit takenprofiel over aan de 

scholengroep/scholengemeenschap. Wel geeft de overheid aan dat de inzet van deze functie 

ten dienste moet staan van het leerproces van de leerkracht en de leerling. In het nieuw ICT-

beleid (Vandenbroucke, 2007) benadrukt de Minister opnieuw dat het niet de bedoeling van 

de overheid is om een functieprofiel op te stellen voor de ICT-coördinatoren. Wel stelt men 

in deze beleidsnota enkele verwachtingen ten aanzien van de rollen en de taken die de ICT-

coördinatoren vervullen in het onderwijs in Vlaanderen: ―De schoolleiding van de 

onderwijsinstellingen zijn i.s.m. het leerkrachtenteam en de ICT-coördinator 

verantwoordelijk voor het uitwerken van de ICT-visie. Een belangrijke taak binnen de ICT-
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coördinatie is ervoor te zorgen dat die visie vervolgens ook in praktijk gebracht wordt. (…) 

Toch willen we benadrukken dat de uren voor ICT-coördinatie best ook benut worden voor 

andere dan louter technische taken. Het wordt een kerntaak binnen de ICT-coördinatie om de 

vakleerkrachten of de onderwijzers te ondersteunen bij het invoeren van ICT conform de 

eindtermen en ontwikkelingsdoelen.(…) Sommige taken zoals het beheer en redactie van de 

schoolwebsite, zelf bijscholing geven of ICT in functie van administratie zijn taken die ook 

door anderen kunnen uitgevoerd worden. Nog andere taken zoals grote infrastructuurwerken 

gebeuren dan weer best door gespecialiseerde firma‘s. De meest succesvolle 

onderwijsinstellingen op ICT-vlak werkten op het niveau van de scholengemeenschappen een 

systeem uit waarbij een aantal ICT-coördinatoren vrijgesteld werden voor technische zaken 

zoals netwerkbeheer en andere die zich meer met pedagogische taken bezighouden‖ 

(Vandenbroucke, 2007, p. 23). Dit citaat bevat verwijzingen maar een gewenste situatie 

waarbij de ICT-coördinatoren een plannende rol en een pedagogisch-didactische rol opnemen 

en waarbij technische taken deels uitbesteed worden. De resultaten in deze studie wijzen aan 

dat deze situatie in de praktijk nog niet bereikt is. De ICT-coördinatoren nemen nog vaak een 

technisch ondersteunende rol op ook al geeft men aan dat ze liever meer een pedagogisch-

didactisch ondersteunende rol opnemen. In de praktijk blijken weinig taken opgenomen te 

worden die verwijzen naar de plannende rol. De overheid zal dus maatregelen moeten treffen 

om deze gewenste situatie effectief te verwezenlijken.  

Van hieruit zullen wij vertrekken om onze aanbevelingen op het overheidsniveau te 

formuleren. Een eerste aanbeveling verwijst naar het stimuleren van de plannende rol en de 

pedagogisch - didactisch ondersteunende rol. Een tweede aanbeveling verwijst naar die 

herverdeling van de technische taken.  

PICTos 

Recent werd het online tool pICTos (plannen van ICT op school) ontwikkeld in 

opdracht van de overheid. PICTos is een tool voor het basisonderwijs dat als doel heeft 

scholen ondersteuning bieden bij het verwezenlijken van de ICT-eindtermen in de praktijk en 

een platform aanbieden aan scholen voor de ontwikkeling van het ICT-beleidsplan 

(Vanderlinde et al., 2008). Dit tool zet schoolteams aan tot het nadenken over de visie op ICT 

en tot het opstellen van een ICT-beleidsplan. Deze processen sluiten aan bij de plannende rol 

die we omschreven hebben. Doordat een ICT-beleidsplan ook gezien wordt als het doorlopen 

van een oneindig proces (Vanderlinde et al., 2008) zal de taak van opvolging door de 

plannende ICT-coördinator hierbij zeker van belang zijn. De rol van pedagogisch-didactisch 
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ondersteuner wordt gestimuleerd door dit tool aangezien het team ook concreet enkele 

eindtermen kiest en deze vertaalt naar specifieke activiteiten (Ministerie van de Vlaamse 

overheid, Departement onderwijs, n.d.). De ICT-coördinator zal bijvoorbeeld de leerkrachten 

moeten ondersteunen bij dit denkproces en bij het omzetten van de resultaten van dit proces 

naar de praktijk. Dit tool kan dus een ideale aanzet zijn om de ICT-coördinator de plannende 

rol en pedagogisch-didactische rol te laten opnemen. Vandaar het belang om vanuit de 

overheid maatregelen te treffen die alle scholen aanzetten tot het gebruik van dit tool. 

Onderzoekers (van Braak et al., 2008) spreken van het idee om pICTos - ontwikkeld om te 

gebruiken in het kader van nascholing - uit te breiden naar een open tool dat continu kan 

gewijzigd worden door de school zelf. De uitbreiding van dit idee kan één van de 

maatregelen zijn die de overheid kan nemen.  

ICT-beheer  

In het bovenstaande citaat benadrukt de overheid dat de technisch ondersteunende rol 

van de ICT-coördinator niet alle tijd in beslag mag nemen ten koste van de pedagogisch-

didactische rol. Vandaar dat de overheid aanraadt om bepaalde technische taken uit te 

besteden. Uit dit onderzoek blijkt dat de ICT-coördinatoren veel taken uitvoeren die kunnen 

geplaatst worden onder de rol technisch ondersteuner. Ook blijkt dat de ICT-coördinatoren 

significant hoger scoren op de schaal „technisch ondersteuner‟. Daarbij geven de ICT-

coördinatoren ook nog aan dat ze deze rol liever in mindere mate zouden opnemen ten 

voordele van een meer pedagogische rol. De uitbesteding van bepaalde technische taken sluit 

aan bij de bevindingen van deze studie. Vandaar dat wij de overheid aanraden om voor 

scholen de mogelijkheid te bestuderen en maatregelen te nemen om een deel van de 

technische taken aan externe firma‟s uit te besteden.  

Stichting ICT op school (2002) definieert ICT-beheer als “het up tot date houden en 

exploiteren van ICT-infrastructuren en ICT-applicaties en het inrichten en sturen van de 

organisatie om dit te realiseren‖ (Stichting ICT op school, 2002, p. 3). Deze bekijken ICT 

vanuit drie perspectieven namelijk inhoudelijk, bestuurlijk en uitvoerend. Het inhoudelijk 

perspectief slaat op datgene dat moet beheerd worden: de computers 

(systeemprogrammatuur), de toepassingen (applicatiebeheer) en de functionaliteiten 

(functioneel beheer). Dit beheer kan gepland worden (bestuurlijke domein) op lange termijn, 

waarbij er vertrokken wordt vanuit het opstellen van een ICT-visie en waarbij er bijvoorbeeld 

samenwerkingsverbanden aangegaan worden. Op middellange termijn kijkt men welke 

middelen en materialen noodzakelijk zijn of vervangen moeten worden. Het beheer op korte 
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termijn betreft de dagelijkse beslissingen die moeten genomen worden. Dit omvat het 

dagelijks onderhoud en het signaleren en eventueel oplossen van problemen. Stichting ICT 

op school (2002) brengt in de uitvoerende dimensie eerstelijns, tweedelijns en derdelijns 

ondersteuning aan. De eerstelijns ondersteuning wordt geboden door een onmiddellijke 

ondersteuner, bijvoorbeeld in klas de leerkracht, op schoolniveau de ICT-coördinator. In de 

tweedelijns ondersteuning wordt vaak een helpdesk geplaatst, vanuit de softwareleverancier 

of de ICT-beheerder. De derdelijns ondersteuning is de ondersteuning boven het 

schoolniveau, bijvoorbeeld de softwarebeheerders.  

Een voorstel naar gedeeltelijke uitbesteding van het ICT-beheer zou omvatten dat op 

het inhoudelijk niveau vooral de systeemprogrammatuur wordt overgenomen door een ICT-

beheerder (externe firma). Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat het netwerk door deze firma 

beheerd wordt en dat de computer door deze firma up to date gehouden wordt naar veiligheid 

toe. Op het bestuurlijk domein zal er een samenwerkingsverband van lange termijn gepland 

worden tussen de school en de ICT-beheerder. Dit samenwerkingsverband zal gebaseerd zijn 

op de visie die de school heeft ten aanzien van ICT. Op middellange termijn zal er overleg 

nodig zijn tussen deze beide instanties bijvoorbeeld omtrent de behoeftes en de knelpunten 

inzake de ICT-infrastructuur. Het korte termijn beheer blijft volledig op schoolniveau. Op het 

uitvoerend niveau blijft ook de eerstelijns ondersteuning op schoolniveau. De 

tweedelijnsondersteuning wordt extern opgesteld extern maar staat continu ten dienste van de 

school. Dit kan bijvoorbeeld een telefonisch bereikbare helpdesk zijn die de ICT-

coördinatoren bij dringende problemen kunnen contacteren. De derdelijnsondersteuning 

houdt de firma zelf in die het ICT-beheer uitvoert. In Nederland maakt men reeds gebruik van 

professioneel ICT-beheer (Louwers, 2008). Professionele ICT-beheerders plaatsen de pc‟s, 

doen het netwerkbeheer en installeren software van op afstand. Men brengt het voorbeeld aan 

van een scholengemeenschap die samenwerkt met één firma. Deze firma doet het beheer van 

de 3000 computers die deze scholengemeenschap bezit, verspreid over 71 plaatsen en dit 

voor 1750 leerkrachten en 16000 leerlingen (Louwers, 2008). Samenwerking, 

professionalisering en schaalvergroting worden hierbij gestimuleerd (Stichting ICT op 

school, 2002).  

De twee aanbevelingen die we tot nu toe hebben geformuleerd, vormen ook een oplossing 

om de obstakels - die de ICT-coördinatoren in dit onderzoek naar voor brachten zoals het 

tekort aan concrete inhouden, het tekort aan tijd en het tekort aan middelen - weg te werken 

of te beperken. PICTos fungeert immers als inhoudelijk platform waarbij onder andere de 
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ICT-eindtermen inhoudelijk en praktisch besproken worden van waaruit men overgaat tot het 

formuleren van concrete activiteiten. Op die manier komt de ICT-coördinator minder alleen 

te staan ten opzichte van het ICT-gebeuren op school. Samen kan men ook meer concrete 

invulling geven aan de ICT-eindtermen. Het ICT-beheer zorgt er voor dat de ICT-

coördinatoren meer tijd overhouden voor de andere rollen. Daarnaast zorgt het 

samenwerkingsverband, de professionalisering en de schaalvergroting die gepaard gaan met 

de uitbesteding van het ICT-beheer vaak voor meer voordelige prijzen.  

Overheidsonderzoek 

Opdat de overheid ook in de toekomst een overzicht kan verwerven op de rollen die 

de ICT-coördinatoren vervullen in het onderwijs in Vlaanderen raden wij de overheid aan om 

de geconstrueerde schalen mee te nemen in overheidsonderzoek, zoals de ICT-monitor. Op 

die manier krijgt men duiding of er een discrepantie heerst tussen de rollen die men verwacht 

en de rollen die effectief opgenomen worden in de praktijk en kan men de nodige bijsturingen 

voeren vanuit de overheid.  

Aanbevelingen op schoolniveau 

De aanbevelingen die we formuleren op het niveau van de 

school/scholengroep/scholengemeenschap vertrekken vanuit het perspectief van de 

schoolontwikkeling. Lagerweij (2001, p. 22) definieert schoolontwikkeling als ―het 

voortdurend proces van het toevallig, autonoom en/of bewust veranderen van het 

organisatorisch en onderwijskundig functioneren van de school.‖ De verandering die de 

school als eenheid moet ondergaan - gestuurd vanuit de maatschappij of de overheid - wordt 

daarbij gezien als een continu ontwikkelingsproces. De mate waarop de school kan inspelen 

om de verandering te plannen, uit te voeren en te begeleiden, hangt af van de capaciteit of het 

beleidsvoerend vermogen die de school heeft om te veranderen. Enkele kenmerken die 

blijken in te werken op het schoolontwikkelingsproces zijn: het leiderschap, de visie, de 

planning en het leren (Lagerweij, 2001). Deze kenmerken van schoolontwikkeling worden - 

in combinatie met de resultaten van deze studie - gebruikt om aanbevelingen te formuleren 

naar de praktijk toe. Deze aanbevelingen - die in hoofdzaak opnieuw een stimulering van de 

pedagogisch -didactisch ondersteunende rol en de plannende rol inhouden - kunnen op die 

manier een opstap vormen naar schoolontwikkeling.  
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Opstellen ICT-visie en ICT-beleidsplan 

Ten eerste raden wij alle scholen aan om een visie op ICT en een ICT-beleidsplan op 

te stellen. Scholen krijgen immers vanuit de overheid de ruimte om een schooleigen visie op 

ICT op te stellen (Vandenbroucke, 2007). Dit kan leiden tot een proces waarbij het 

schoolteam komt tot het formuleren van enkele essentiële vragen over goed onderwijs 

(Delcour, 2008). Het nadenken vanuit het schoolteam over deze visie en het opstellen van een 

ICT-beleidsplan draagt in zijn geheel bij tot een verdere ontwikkeling van de school (Bots & 

Spronk, 2002). De onderzoeksliteratuur ziet het opstellen van een gezamenlijke visie en een 

ICT-beleidsplan als bevorderend voor de ICT-implementatie (Tondeur et al., 2007). 

Daarnaast vormen deze ook het fundament voor de plannende rol van de ICT-coördinator. 

Een visie op ICT zal immers aangeven welke richting men moet uitgaan met ICT op school. 

Het ICT-beleidsplan zal de basis zijn voor de praktische uitwerking van deze visie 

(Lagerweij, 2001). De ICT-coördinator als planner wordt op die manier een beleidsmaker of 

change manager (Marcovitz, 2000; Tearle, 2003).  

Gedeeld leiderschap 

Dit impliceert dat de ICT-coördinator moet gezien worden als een leidend figuur die 

vanuit de directie een deel van de verantwoordelijkheid gedelegeerd krijgt (Bots & Spronk, 

2002; Saveyn, 2007). Op die manier krijgt de ICT-coördinator als beleidsmaker de nodige 

ruimte om zijn rollen te vervullen. Dit is dan meteen ook onze tweede aanbeveling naar de 

scholen toe. Onderzoek (Becta, 2000) brengt ook de nood aan ICT-leiderschap naar voor op 

schoolniveau om te komen tot kwalitatieve leermogelijkheden. Opdat dit verwezenlijkt kan 

worden, moet de ICT-coördinator erkend worden als leidend figuur door het volledige 

schoolteam. Daarbij moet de directie ondersteuning bieden en geloof hechten aan dit 

leiderschap. De schoolleider fungeert immers als voorbeeldfunctie (Lagerweij, 2001). Ook 

moet de ICT-coördinator over voldoende tijd beschikken. Zonder voldoende tijd kan de ICT-

coördinator niet het leiderschap voorzien om een gedeelde visie en ICT-beleid op te maken 

en zonder deze lijkt ICT-integratie onmogelijk (Strudler, 1994). 

Voldoende tijd kan er komen door samenwerking te stimuleren waarbij de ICT-

coördinator vanuit overleg enkele technische taken betreffende ICT kan overdragen of 

delegeren naar andere actoren op school. Welke taken overgedragen worden zal afhankelijk 

zijn van de aanwezige competenties op de school. Waar we dus vragen aan de overheid om 

maatregelen te treffen om ICT-beheer vanuit het macroniveau mogelijk te maken, vragen we 

aan de scholen/scholengroepen om ICT niet te zien als een eenmanstaak maar om 
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bijvoorbeeld enkele technische taken die behoren tot het dagelijks beheer te verdelen over het 

schoolteam (Bots & Spronk, 2002). 

Professionele ontwikkeling 

Ten derde moet de school ook belang hechten aan professionele ontwikkeling. 

Professionele ontwikkeling zorgt ervoor dat de ICT-coördinatoren alsook de leerkrachten de 

nodige vaardigheden en inzichten verwerven. Deze vaardigheden en inzichten stellen de ICT-

coördinatoren en de leerkrachten in staat om de huidige situatie te herzien om van daaruit 

opnieuw verder te ontwikkelen (Lagerweij, 2001). Dit kan door het uitwisselen van goede 

praktijkvoorbeelden, door overleg te plegen met andere ICT-coördinatoren, enz. De kennis 

die de ICT-coördinatoren hiermee vergaren kan doorgegeven worden aan de leerkrachten en 

kan gebruikt worden om de leerkrachten de nodige ondersteuning te bieden. Delcour (2008) 

spreekt in dit opzicht van „netwerking‟: het delen van ervaringen, kennis, vaardigheden en 

good practice‖ (Delcour, 2008, p. 89). Deze professionele ontwikkeling komt zowel de 

plannende rol als de rol van pedagogisch-didactisch ondersteuner ten goede. Zo draagt de 

ICT-coördinator bij aan de continue ontwikkeling van de school.  

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Naast deze aanbevelingen voor het beleid en de scholen/scholengemeenschappen 

kunnen we ook enkele concrete aanbevelingen formuleren voor verder onderzoek.  

De vier geconstrueerde rollen die in deze studie opgesteld werden kunnen voor 

vervolgonderzoek verrijkend zijn wanneer deze als onafhankelijke variabelen gebruikt 

worden. Op die manier kan de invloed van deze rollen gekoppeld worden aan afhankelijke 

variabelen wanneer bijvoorbeeld onderzoek verricht wordt naar ICT-implementatie. Deze 

rollen kunnen dus gelden als verklarende factoren in vervolgonderzoek.  

Aan de hand van clusteranalyses zou het mogelijk zijn om verschillende 

functieprofielen op te stellen die aanwezig zijn bij de ICT-coördinatoren in het lager 

onderwijs in Vlaanderen. Op die manier kan nog een concreter beeld geschetst worden van 

welke ICT-coördinatoren er precies werken in het Vlaams onderwijs. Dit functieprofiel kan 

daarbij in relatie gebracht worden met de percepties van de ICT-coördinatoren ten aanzien 

van de ICT-eindtermen. Van daaruit kan dan - in combinatie met de gegevens verkregen uit 

dit onderzoek - gewerkt worden naar een ideale functieomschrijving voor de ICT-coördinator 

in Vlaanderen. Deze functieomschrijving heeft dan niet als doel dat alle ICT-coördinatoren 
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hetzelfde verwezenlijken. Wel geeft het de ICT-coördinator een zeer volledig beeld over wat 

hun functie kan inhouden en wat dat kan betekenen op schoolniveau.  

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het lager onderwijs. Verder onderzoek kan zich 

toespitsen op de rollen die vervuld worden in het Vlaamse secundair onderwijs.  

In dit onderzoek werden ook taken gevonden die de schaal technisch ondersteuner 

inhoudelijk kunnen verrijken. Vooraleer gebruik te maken van de geconstrueerde schalen in 

dit onderzoek, zal eerst nog verder onderzoek nodig zijn naar de statistische geldigheid van 

deze potentieel nieuwe items. 

Conclusie 

In deze studie zijn we erin geslaagd om schalen te construeren die de rollen van de 

ICT-coördinatoren in het Vlaamse lager onderwijs kunnen meten. De schalen zijn: „planner‟, 

„budgetteerder‟, „technisch ondersteuner‟ en „pedagogisch-didactisch ondersteuner‟. De 

resultaten toonden ook aan dat de vervulling van de technische rol nog steeds een dominantie 

positie inneemt, terwijl andere rollen vaker op de achtergrond geplaatst worden.  

Vervolgens vonden we dat de ICT-coördinatoren in Vlaanderen een positieve 

perceptie bezitten ten aanzien van de ICT-eindtermen. Deze perceptie wordt positief 

beïnvloedt door de plannende en de pedagogisch-didactische rol. Dit komt de snelheid 

waarmee de ICT-eindtermen toegepast kunnen worden ten goede. De plannende rol en 

pedagogisch-didactische rol bleken ook positief gecorreleerd te zijn met elkaar.  

Ook enkele obstakels die in de praktijk een bron van frustratie zijn voor veel ICT-

coördinatoren werden besproken. Voorbeelden van deze obstakels zijn tekort aan tijd en een 

tekort aan middelen. Om hieraan tegemoet te komen, formuleerden we enkele aanbevelingen 

gericht aan de overheid, aan de scholen en aan verder onderzoek.  
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Bijlage 1 

 

Gepubliceerd op 22.09.2008 - KlasCement 

 

Help mee met onderzoek ter ondersteuning van de ICT-coördinatoren 

Beste ICT-coördinatoren  

Sinds september 2007 werden er in het onderwijs ICT-eindtermen ingevoerd. Dit zorgde voor 

verscheidene veranderingen. Met dit onderzoek proberen we zicht te krijgen op wat de ICT-

coördinatoren doen in de praktijk en hoe ze concreet denken over de ICT-eindtermen en het 

ICT-beleid. Dit onderzoek wil zowel het werkveld als het beleid een zicht geven op wat er 

momenteel gaande is in de praktijk ten aanzien van ICT. Verder willen we met dit onderzoek 

meer duidelijkheid scheppen rond de praktijk van de ICT-coördinator. De bedoeling is om te 

kijken waar meer ondersteuning kan geboden worden en waar bijgestuurd moet worden, dit 

op basis van wat door de ICT-coördinatoren zelf, naar voor gebracht wordt. Vandaar het 

belang om in zo groot mogelijke getale mee te doen aan dit onderzoek! Het invullen van deze 

vragenlijst duurt slechts 15 minuten. We garanderen feedback aan alle deelnemers, na 

verwerking van de resultaten.  

Het onderzoek vindt u op deze link: http://studwww.UGent.be/~amdvolde/  

Alvast hartelijk bedankt voor jullie deelname  

Anneline Devolder  

Student 2de master pedagogische wetenschappen  

 

  

  



 

Bijlage 2 

 

Gepubliceerd op 17.10.2008 - KlasCement 

 

Vragenlijst ICT-coördinatoren en boekenbon! 

Beste ICT- coördinatoren,  

Enkele weken geleden publiceerden wij een oproep om deel te nemen aan een onderzoek van 

de vakgroep onderwijskunde (Universiteit Gent) omtrent rollen van ICT- coördinatoren in 

Vlaanderen. Op onze oproep kregen we al heel wat reacties, waarvoor van harte bedankt! 

Toch zouden wij graag ook nog een beroep doen op de ICT-coördinatoren die wij nog niet 

hebben kunnen bereiken. Vandaar nogmaals deze warme oproep aan alle ICT-coördinatoren 

om deel te nemen aan dit onderzoek. In het onderzoek zullen we kijken waar we de praktijk 

van ICT-coördinatoren verder kunnen ondersteunen. Deelnemen is dus zeker belangrijk.  

Na afloop van het onderzoek zullen onder alle deelnemers 2 boekenbonnen ter waarde van 50 

euro verloot worden! Om zeker in de prijzen te kunnen vallen, is het belangrijk een geldig 

email adres op te geven, anders kunnen wij u niet contacteren indien u bij de winnaars bent. 

Als u reeds hebt deelgenomen maar geen geldig email adres opgaf, kunt u dit doorsturen naar 

annelinedevolder@gmail.com samen met de datum van deelname aan het onderzoek.  

De vragenlijst vindt u nog steeds op volgende link: http://studwww.ugent.be/~amdvolde/  

Alvast bedankt voor jullie medewerking!  

Anneline Devolder  

 

  



 

Bijlage 3 

 

Gepubliceerd op 06.11.2008 – GO! Dagkrant 

 

Oproep aan alle ICT-coördinatoren!!!  

In september 2007 voerde de Vlaamse overheid in het onderwijs ICT-eindtermen in. Intuïtief 

wordt ervan uitgegaan dat dit voor nogal wat veranderingen heeft gezorgd.  

 

Om een duidelijker en correcter zicht te krijgen op wat de ICT-coördinatoren als gevolg van 

deze beleidsbeslissing nu in de praktijk doen en hoe ze concreet denken over de ICT-

eindtermen en het ICT-beleid wil Anneline Devolder, studente 2de jaar master pedagogische 

wetenschappen Universiteit Gent, een onderzoek doen. 

Haar onderzoek moet uiteindelijk helpen om te weten te komen waar meer ondersteuning kan 

geboden worden en waar bijgestuurd moet worden. Dat kan wellicht het best op basis van 

wat ICT-coördinatoren zelf naar voren brengen als belangrijk.  

Zij vraagt aan alle mensen in het GO! die als ICT-coördinator functioneren om aan haar 

onderzoek mee te werken. Om het onderzoek zo representatief mogelijk te maken is het 

uiteraard van groot belang om zo veel mogelijk informanten te bereiken. 

Het invullen van de vragenlijst die u onderaan via de link vindt, duurt slechts 15 minuten. 

Anneline Devolder garandeert feedback aan alle deelnemers, na verwerking van de 

resultaten. Ook worden er onder alle deelnemers twee boekenbonnen ter waarde van 50 euro 

verloot! Daarvoor dient u wel uw e-mailadres op te geven in de vragenlijst. 

Het onderzoek vindt u op deze link: http://studwww.UGent.be/~amdvolde/  

Anneline dankt u alvast hartelijk voor deelname 

Voor meer informatie 

Anneline Devolder - studente 2de master pedagogische wetenschappen Universiteit Gent 

annelinedevolder@gmail.com 

 

http://studwww.ugent.be/~amdvolde/
mailto:annelinedevolder@gmail.com
mailto:annelinedevolder@gmail.com
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Beste ICT-coördinatoren,  

Sinds september 2007 werden er in het onderwijs ICT-eindtermen ingevoerd. Dit zorgde voor 

verscheidene veranderingen. Met dit onderzoek proberen we zicht te krijgen op wat de ICT-

coördinatoren doen in de praktijk en hoe ze concreet denken over de ICT-eindtermen en het 

ICT-beleid. Dit onderzoek wil zowel het werkveld als het beleid een zicht geven op wat er 

momenteel gaande is in de praktijk ten aanzien van ICT. Verder willen we met dit onderzoek 

meer duidelijkheid scheppen rond de praktijk van de ICT-coördinator. De bedoeling is om te 

kijken waar meer ondersteuning kan geboden worden en waar bijgestuurd moet worden, dit 

op basis van wat door de ICT-coördinatoren zelf, naar voor gebracht wordt. Vandaar het 

belang om in zo groot mogelijke getale mee te doen aan dit onderzoek! Het invullen van deze 

vragenlijst duurt slechts 15 minuten. We garanderen feedback aan alle deelnemers, na 

verwerking van de resultaten.  

Onder alle deelnemers worden 2 boekenbonnen verloot ter waarde van 50 euro! Om hiervoor 

in aanmerking te komen, vul zeker je email adres in, in de vragenlijst.  

 

Het onderzoek vindt u op deze link: http://studwww.UGent.be/~amdvolde/  

Alvast hartelijk bedankt voor jullie deelname,  

Anneline Devolder,  

Student 2de master, pedagogische wetenschappen  

 

 

 

 

 

 

 

http://studwww.ugent.be/~amdvolde/
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Fig. 1 Printscreen eerste oproep via KlasCement 

 

 

Fig. 2 Printscreen tweede oproep via KlasCement 

 



 

 

Fig. 3 Printscreen oproep dagkrant GO! 

 

 

Fig. 4 Printscreen Lerarenforum.be 
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Beste ICT-coördinator, 

 

Eerst en vooral willen wij u danken voor uw bereidwillige medewerking aan dit onderzoek. 

Dankzij de samenwerking met KlasCement krijgen we de mogelijkheid om een zeer groot deel 

van de ICT-coördinatoren te bereiken, wat ons tot een grotere validiteit brengt. Iedere 

mening telt en is voor ons van belang, vandaar dat we hopen op een grote respons.  

 

Deze vragenlijst maakt deel uit van een onderzoek dat peilt naar de rollen die de Vlaamse 

ICT-coördinatoren vervullen. Daarnaast peilt deze vragenlijst naar activiteiten die ICT-

coördinatoren uitvoeren in de praktijk, alsook naar hun opvattingen ten aanzien van de ICT-

eindtermen, het ICT-beleid en de werkconditie. Met dit onderzoek proberen wij met andere 

woorden een beeld te schetsen van wat de ICT-coördinatoren doen in vergelijking met wat 

vanuit het beleid van hen verwacht wordt. Ook zullen we vanuit de persoonlijke opvattingen 

van de ICT-coördinatoren kijken op welke gebieden eventueel kan bijgestuurd worden of 

waar extra ondersteuning kan geboden worden. Vandaar dat we nogmaals het belang van uw 

deelname aan dit onderzoek willen benadrukken.  

 

Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Wij brengen u zo snel 

mogelijk op de hoogte na verwerking van de resultaten.  

 

Indien er vragen of onduidelijkheden zijn omtrent deze vragenlijst, dan kan u gerust mailen 

naar anneline.devolder@ugent.be. Wij helpen u graag verder.  

 

Alvast bedankt! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Anneline Devolder 

 

 

 

 

mailto:anneline.devolder@ugent.be
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DEEL 1: achtergrondkenmerken 

 

In dit gedeelte polsen we naar enkele achtergrondkenmerken van de ICT-coördinator. 

  

U bent:   □ Vrouw   □ Man 

 

Wat is uw geboortejaar? 19_ _ 

 

U werkt in het: □ Lager onderwijs □ Secundair onderwijs 

 

Werkt u in een methodeschool? □ JA   □ NEE  

Indien ja, welke methodeschool? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Hoeveel jaar werkt u reeds in het onderwijs? _ _ jaar 

 

Werkt u ook nog als leraar? □ JA   □ NEE  

In welk leerjaar?  _ _ 

 

Welk diploma heeft u? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Hoeveel jaar werkt u reeds als ICT-coördinator? _ _ jaar 

 

Bent u nog in verschillende scholen te werk gesteld als coördinator?  □ JA         □ NEE 

Indien ja, in hoeveel scholen? _ _    

Voor hoeveel uren ?  _ _ uren 

 

Hoeveel uur spendeert u per week aan ICT voor werkdoeleinden? _ _  uren 

Hoeveel uur spendeert u per week aan ICT voor private doeleinden? _ _ uren 

Hoeveel uur spendeert u per week om bij te leren op gebied van ICT?_ _ uren 

 

Heeft u ervaring binnen de informaticasector?     □ JA: _ _ _ _ _ _ _ _ □ NEE  

Bent u in het bezit van een diploma informatica? □ JA: _ _ _ _ _ _ _ _       □ NEE 
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Hoeveel bijscholingen rond ICT heeft u gevolgd gedurende de voorbije 3 jaar? _ _  

 

In welke mate zijn de ICT-eindtermen u bekend?  

□ Niet □ Nauwelijks   □ Vrij goed  □ Zeer goed 

 

DEEL 2: Rollen 

 

In dit gedeelte vragen we eerst naar de mogelijke rollen die u als ICT-coördinator opneemt. 

Gelieve het meest passende vakje aan te kruisen. U kan daarbij kiezen uit volgende 

antwoordcategoriën:  

Helemaal oneens         Oneens      Noch eens/noch oneens            Eens                           Helemaal eens 

            --              -                    +/-                             +                       ++  

  

Als ICT-coördinator …    

  -- - +/- + ++ 

 

ben ik verantwoordelijk voor de opmaak van een ICT-beleidsplan. 

  □ □ □ □ □ 

 

beslis ik over de aankoop van hardware op school.  

□ □ □ □ □ 

 

zorg ik ervoor dat onze school een duidelijke visie heeft op ICT.  

□ □ □ □ □ 

 

 

beslis ik over de aankoop van software op school.   

□ □ □ □ □ 

 

bewaak ik het ICT-beleid  van de school.    

□ □ □ □ □ 
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beschik ik over een budget dat ik kan gebruiken voor de uitbouw van de ICT-werking. 

  □ □ □ □ □ 

 

bewaak ik de visie die de school heeft op de ICT-integratie. 

  □ □ □ □ □ 

 

beslis ik hoe de ICT-infrastructuur wordt verdeeld over de verschillende klassen/ruimten. 

  □ □ □ □ □ 

 

Helemaal oneens         Oneens       Noch eens/noch oneens Eens Helemaal eens 

             --             -                     +/-     +                       ++  

 

Als ICT-coördinator…      

  -- - +/- + ++

 

sta ik in voor de implementatie en de opvolging van het ICT-beleidsplan. 

                                           □                   □           □ □ □ 

 

werk ik mee aan het vertalen van de schoolvisie naar concrete ICT-activiteiten. 

  □ □ □ □ □ 

 

sta ik in voor het onderhoud van de ICT-apparatuur.  

□ □ □ □ □ 

 

organiseer ik voor de leraren interne bijscholingen rond ICT-gebruik. 

  □ □ □ □ □  

 

ben ik het aanspreekpunt van de school voor alles wat met ICT-integratie te maken heeft. 

  □ □ □ □ □ 
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heb ik een goed overzicht op alle ICT-activiteiten die in de verschillende klassen worden 

uitgevoerd. 

   □ □ □ □ □ 

 

ben ik verantwoordelijk voor de installatie van hardware en software. 

  □ □ □ □ □ 

 

wijs ik leraren op mogelijkheden om bij te leren rond ICT en ICT-gebruik. 

  □ □ □ □ □ 

 

onderneem ik acties om vernieuwingen in de klas te initiëren. 

  □ □ □ □ □ 

 

Helemaal oneens         Oneens       Noch eens/noch oneens Eens Helemaal eens 

             --             -                     +/-     +                       ++  

 

Als ICT-coördinator…      

  -- - +/- + ++

 

ondersteun ik leraren bij hun didactisch gebruik van ICT in de klas. 

□ □ □ □ □  

 

 

neem ik acties opdat leraren hun ICT-competenties verder ontwikkelen. 

  □ □ □ □ □ 

 

bewaak ik het proces van ICT-integratie op school.  

□ □ □ □ □ 

 

wijs ik leraren op interessante educatieve software en/of educatieve websites die ze in hun 

klas kunnen gebruiken.  

□ □ □ □ □ 
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werk ik mee aan het uitwerken van een leerlijn voor ICT. 

  □ □ □ □ □ 

 

 

Onderstaande vragen peilen naar de activiteiten die u als ICT-coördinator vervult.  

 

Zijn uw taken als ICT-coördinator duidelijk omlijnd?            

□ Niet  □ Nauwelijks              □ Vrij goed              □ Zeer goed 

 

Kunt u uw ICT-uren als ICT-coördinator via een vast werkrooster invullen?  

□ Niet □ Nauwelijk               □ Vrij goed              □ Zeer goed 

 

Kunt u zelf invulling geven aan de inhoud van uw ICT-uren? 

□ Niet □ Nauwelijks             □ Vrij goed              □ Zeer goed 

 

Wie stelt voornamelijk uw takenpakket als ICT-coördinator samen? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Noteer vijf activiteiten die het meeste van uw tijd als ICT-coördinator in beslag nemen en 

tracht aan te geven hoeveel procent van uw tijd als ICT-coördinator u spendeert aan deze 

activiteiten:  

 

Taak: % 

1.   

2.   

3.   

4.  

5.   

 

Welke van de vermelde activiteiten nemen volgens u te veel van uw tijd in beslag?  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Geef één of meerdere redenen waarom deze volgens u te veel van uw tijd in beslag nemen.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Voor welke van de vermelde activiteiten had u liever meer tijd gehad?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Geef één of meerdere redenen waarom u voor deze activiteiten liever meer tijd had.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DEEL 3: Visie 

 

Hieronder bevinden zich enkele stellingen omtrent de ICT-eindtermen. Gelieve het meest 

passende vakje aan te kruisen. Opnieuw kan u kiezen uit ... 

Helemaal oneens         Oneens      Noch eens/noch oneens            Eens Helemaal eens 

         --              -                    +/-                             +                       ++  

 

  -- - +/- + ++

 

De ICT-eindtermen zijn een heuse verbetering voor het onderwijs. 

  □ □ □ □ □ 

 

De ICT-eindtermen sluiten aan bij mijn visie op goed onderwijs. 

  □ □ □ □ □ 

 

De ICT-eindtermen zijn eenvoudig opgesteld.   

□ □ □ □ □ 
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Ik krijg voldoende ruimte om rond de ICT-eindtermen te experimenteren.  

  □ □ □ □ □ 

 

De realisatie van de ICT-eindtermen op school zal voldoende zichtbaar zijn. 

  □ □ □ □ □ 

 

De huidige ICT-werking van de school zal verbeterd worden door ICT-eindtermen. 

  □ □ □ □ □ 

 

De ICT-eindtermen liggen in de lijn van de huidige manier van werken rond ICT in de 

klassen. 

  □ □ □ □ □ 

 

De ICT-eindtermen zijn moeilijk te begrijpen.    

□ □ □ □ □ 

 

Helemaal oneens         Oneens      Noch eens/noch oneens            Eens Helemaal eens 

            --              -                    +/-                             +                       ++  

 

Er wordt me tijd en ruimte gegeven om te wennen aan de ICT-eindtermen. 

  □ □ □ □ □ 

 

De implementatie van de ICT-eindtermen zal tot duidelijk waarneembare nieuwe 

lespraktijken leiden. □ □ □ □ □ 

 

De ICT-eindtermen zullen een serieuze vooruitgang met zich teweegbrengen. 

  □ □ □ □ □ 

 

De activiteiten die leraren nu al inrichten rond ICT in de klas sluiten aan bij de ICT-

eindtermen.  □ □ □ □ □   

 

De ICT-eindtermen zijn voor het lager onderwijs veel te hoog gegrepen. 
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  □ □ □ □ □ 

 

Ik krijg kansen om met de verschillende ICT- eindtermen te werken.  

  □ □ □ □ □ 

 

De implementatie van de ICT-eindtermen zal tot duidelijk nieuwe leeractiviteiten leiden bij 

leerlingen.  □ □ □ □ □ 

 

Het onderwijs heeft nood aan ICT-eindtermen.   

□ □ □ □ □ 

 

Mijn persoonlijke visie op het gebruik van ICT in onderwijs komt overeen met de inhoud van 

de eindtermen.  □ □ □ □ □ 

 

Helemaal oneens         Oneens      Noch eens/noch oneens            Eens Helemaal eens 

            --              -                    +/-                             +                       ++  

 

Het is duidelijk wat de ICT-eindtermen voor mij inhouden. 

  □ □ □ □ □ 

 

Ik kan op mijn eigen tempo werken aan de realisatie van de ICT-eindtermen. 

  □ □ □ □ □ 

 

Voor de inspectie zal het duidelijk zijn dat onze school werk maakt van de realisatie van de 

ICT- eindtermen. 

  □ □ □ □ □ 

 

De ICT-eindtermen liggen in het verlengde van mijn ideeën en opvattingen over leren en 

onderwijzen.  □ □ □ □ □ 
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Onderstaande vragen peilen naar uw persoonlijke opinie over de ICT-eindtermen, het ICT-

beleid en enkele werkcondities.  

 

In september 2007 werden de ICT-eindtermen ingevoerd. Indien u de Entiteit Curriculum 

(ex-DVO) zou moeten adviseren over de inhoud van de ICT-eindtermen, wat zou uw 

algemeen advies zijn?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Indien u het Departement Onderwijs zou moeten adviseren omtrent het Vlaams ICT-beleid, 

wat zou uw algemeen advies dan zijn?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Krijgt u vanuit de school/scholengroep voldoende vrijheid om uw rol als ICT-coördinator 

naar behoren te kunnen vervullen?  

□JA □ EERDER WEL  □ EERDER NIET  □NEE 

 

Indien u (eerder) niet heeft ingevuld, wat is hiervoor dan de belangrijkste reden? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kan u zich vinden in de verantwoording die u als ICT—coördinator moet afleggen aan de 

school/scholengroep?      

  

□JA □ EERDER WEL  □ EERDER NIET  □NEE 

 

Indien u (eerder) niet heeft ingevuld, wat is hiervoor dan de belangrijkste reden? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Voelt u zich als ICT-coördinator ondersteund door de school/scholengroep?   

□JA □ EERDER WEL  □ EERDER NIET  □NEE 

    

 Indien u (eerder) niet heeft ingevuld, wat is hiervoor dan de belangrijkste reden? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Krijgt u vanuit de school/scholengroep voldoende erkenning voor uw werk als ICT-

coördinator?        

□JA □ EERDER WEL  □ EERDER NIET  □NEE 

 

Indien u (eerder) niet heeft ingevuld, wat is hiervoor dan de belangrijkste reden? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Heeft uw school een ICT-beleidsplan?      

□JA   □NEE  □ IN ONTWIKKELING 

 

Indien u (eerder) niet heeft ingevuld, wat is hiervoor dan de belangrijkste reden? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Wij danken u nogmaals voor uw medewerking! 

 

Indien u feedback wil op dit onderzoek, gelieve hieronder uw emailadres te noteren: 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 



 

Bijlage 7 

 

Items rollen ICT-coördinator 

 

Planner Item 1 Ben ik verantwoordelijk voor de opmaak van een ICT-beleidsplan 

  Item 2 Zorg ik ervoor dat onze school een duidelijke visie heeft op ICT 

  Item 3 Bewaak ik het ICT-beleid van de school 

  Item 4 Sta ik in voor de implementatie en opvolging van het ICT-beleidsplan 

  Item 5 Werk ik mee aan het vertalen van de schoolvisie naar concrete ICT-activiteiten 

Bugetteerder Item 6 Beslis ik over de aankoop van hardware op school 

  Item 7 Beslis ik over de aankoop van software op school 

  Item 8 Beschik ik over een budget dat ik kan gebruiken voor de uitbouw van de ICT-

werking van de school 

  Item 9 Beslis ik hoe de ICT-infrastructuur wordt verdeeld over de verschillende 

ruimten/klassen 

Technisch Item 10 Sta ik in voor het onderhoud van de ICT-apparatuur 

Ondersteuner Item 11 Ben ik het aanspreekpunt voor alle technische vragen en problemen 

  Item 12 Ben ik verantwoordelijk voor de installatie van hardware en software 

Pedagogisch-  Item 13 Wijs ik leraren op mogelijkheden om bij te leren rond ICT en ICT-gebruik 

Didactisch Item 14 Ondersteun ik leraren bij hun didactisch gebruik van ICT in de klas 

Ondersteuner Item 15 Wijs ik leraren op interessante educatieve software en/of educatieve websites die ze 

voor hun klas kunnen gebruiken 

  Item 16 Organiseer ik voor de leraren interne bijscholingen rond ICT-gebruik 

  Item 17 Heb ik een goed overzicht op de verschillende cursussen en bijscholingen die de 

leraren volgen rond ICT-gebruik 

  Item 18 Onderneem ik acties om vernieuwingen in de klas te initiëren 

  Item 19 Heb ik een goed overzicht op alle ICT-activiteiten die in de verschillende klassen 

worden uitgevoerd 
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Items innovatie attributies 

 

Relatief Item 1 De ICT-eindtermen zijn een heuse verbetering voor het onderwijs 

voordeel Item 2 De huidige ICT-werking van de school zal verbeterd worden door de ICT-eindtermen 

  Item 3 De ICT-eindtermen zullen een serieuze vooruitgang met zich teweegbrengen 

  Item 4 Het onderwijs heeft nood aan ICT-eindtermen 

Inpasbaarheid Item 5 De ICT-eindtermen sluiten aan bij mijn visie op goed onderwijs 

  Item 6 

De ICT-eindtermen liggen in de lijn van mijn huidige manier van werken rond ICT in 

de klassen 

  Item 7 

De activiteiten die leraren nu al inrichten rond ICT in de klas sluiten aan bij de ICT-

eindtermen 

  Item 8 

Mijn persoonlijke visie op het gebruik van ICT in onderwijs komt overeen met de 

inhoud van de eindtermen 

  Item 9 

De ICT-eindtermen liggen in het verlengde van mijn ideeën en opvattingen over leren 

en onderwijzen 

Complexiteit Item 10 De ICT-eindtermen zijn eenvoudig opgesteld 

  Item 11 De ICT-eindtermen zijn moeilijk te begrijpen 

  Item 12 De ICT-eindtermen zijn voor het lager onderwijs veel te hoog gegrepen 

  Item 13 Het is duidelijk wat de ICT-eindtermen voor mij inhouden 

Experimenteer- Item 14 Ik krijg voldoende ruimte om rond de ICT-eindtermen te experimenteren 

mogelijkheid Item 15 Er wordt me tijd en ruimte gegeven om te wennen aan de ICT-eindtermen 

  Item 16 Ik krijg kansen om met de verschillende ICT-eindtermen te werken 

  Item 17 Ik kan op mijn eigen tempo werken aan de realisatie van de ICT-eindtermen 

Zichtbaarheid Item 18 De realisatie van de ICT-eindtermen op school zal voldoende zichtbaar zijn 

  Item 19 

De implementatie van de ICT-eindtermen zal tot duidelijk waarneembare nieuwe 

lespraktijken leiden 

  Item 20 

De implementatie van de ICT-eindtermen zal tot duidelijke nieuwe leeractiviteiten 

leiden bij leerlingen 

  Item 21 

Voor de inspectie zal het duidelijk zijn dat onze school werk maakt van de realisatie 

van de ICT-eindtermen 

 

 

 

 


