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Voorwoord 

Mijn interesse voor ICT in het onderwijs werd vooral geprikkeld door de vakken 

curriculumontwikkeling en onderwijsinnovatie, waarbij aangetoond werd dat nieuwe 

technologieën een grote waarde kunnen hebben voor het onderwijs, als ze op de juiste 

manier worden ingevoerd.  Toen ik echter terug dacht aan mijn eigen tijd op de 

schoolbanken, speelde ICT nog een beperkte rol. Wanneer ICT wel op de voorgrond 

kwam, viel het me vooral op hoe onhandig de leraren met de computer en de nieuwe 

digiborden omgingen. Dat wekte mijn interesse op in wat de huidige generatie 

leerlingen te vertellen heeft over ICT op school en de ICT-vaardigheden van hun 

leraren. Voor het uitwerken van deze masterproef werden de APA-regels, vijfde editie, 

gevolgd (American Psychological Association, 2010). 

Zonder de medewerking en steun van enkele mensen zou deze masterproef echter 

nooit geweest zijn wat hij nu is. Daarom wil ik deze mensen persoonlijk bedanken. 

In de eerste plaats wil ik Dr. Ruben Vanderlinde bedanken voor de kans die hij mij 

bood om deze masterproef te schrijven, alsook voor de begeleiding tijdens het 

uitwerken van deze masterproef. Graag bedank ik ook Koen Aesaert voor de feedback 

op de ontwikkelde instrumenten en uitgeschreven teksten. 

Vervolgens wil ik ook alle directeurs en leraren bedanken die mij enkele uren van hun 

dierbare lestijd gunden om mijn onderzoek te kunnen uitvoeren. Uiteraard ook dank 

aan alle leerlingen die met veel enthousiasme hun mening met mij wilden delen. 

Daarnaast wil ik mijn familie uitgebreid bedanken. Ma en pa, bedankt voor de 

mogelijkheid om te kunnen studeren. Ellen en Kirsten, bedankt voor het goede 

voorbeeld. Zonder jullie was ik waarschijnlijk nooit gaan studeren aan de FPPW. 

Jeroen, bedankt voor de steun gedurende de laatste vijf jaren. Je bent er altijd voor me 

geweest toen ik je nodig had. 
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 Abstract  

ICT speelt een steeds grotere rol in de maatschappij en in het onderwijs. Er is dan ook al 

veel onderzoek beschikbaar over ICT-gebruik in het onderwijs. Hierbij werden de 

belangrijkste actoren- de leerlingen- echter zelden betrokken. Het hoofddoel van dit 

onderzoek was dan ook om het ICT-gebruik en de perceptie van de leerlingen op het ICT-

gebruik thuis en op school in kaart te brengen. Dit werd gedaan aan de hand van een 

exploratief onderzoek met zes klassen uit het zesde leerjaar van het lager onderwijs. Deze 

klassen werden geselecteerd op basis van de scores van hun leraar op de schaal 'mate van 

implementatie van de ICT-eindtermen' in een onderzoek van Vanderlinde (2011). Voor 

het onderzoek werden drie instrumenten ontwikkeld en afgenomen, namelijk een 

vragenlijst, focusgesprekken en een tekening. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de 

leerlingen enthousiaster zijn over het ICT-gebruik thuis dan op school. Thuis hebben ze 

immers meer vrijheid, tijd, rust en stilte om de computer te gebruiken. De perceptie op het 

ICT-gebruik op school is in het algemeen negatiever, maar blijkt ook sterk afhankelijk te 

zijn van de mate waarin de ICT-eindtermen geïmplementeerd worden door de leraar. 

Leerlingen die in een klas zitten waar de eindtermen sterk geïmplementeerd worden, 

hebben een positievere attitude ten aanzien van ICT op school. Zo zijn ze bijvoorbeeld 

meer tevreden over de ICT-vaardigheden van hun leraar en geloven ze meer in de 

opportuniteiten die ICT kan bieden voor het onderwijs. 

 

Ines Devlieger 

Academiejaar 2012-2013  

Promotor: Dr. Ruben Vanderlinde  

Afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde 

 

  



1. Inleiding 

Het dagelijkse leven wordt steeds meer beïnvloed door informatie- en 

communicatietechnologie (ICT). Dit blijkt onder andere uit het stemmen met behulp van 

de computer, pc-banking, en de invloed van nieuwe technologieën op de geneeskunde. 

Als gevolg van deze steeds grotere rol in de maatschappij, groeide de interesse voor de 

plaats die ICT kon hebben in het onderwijs. Onderzoek stelde echter vast dat ICT binnen 

onderwijs een veel kleinere rol had dan in andere sectoren van de maatschappij. Toch 

geloofde men het potentieel van  ICT (e.g. Oliver, 2002; Smeets, 2005; Selwyn, Potter & 

Cramner, 2011). Zo kondigde Ron Oliver (2002) de doorbraak van ICT in het onderwijs 

aan. Sindsdien is er een duidelijke evolutie waar te nemen. Zo is het moeilijk om nog een 

school te vinden waar er geen computers aanwezig zijn en het gebruik van deze 

computers stijgt geleidelijk aan (Tondeur, van Braak, & Valcke, 2007a). Hoewel de rol 

van ICT in het onderwijs dus groeit, werd een ware integratie van ICT in het onderwijs, 

waarbij ICT gebruikt wordt om het leren van de leerlingen te bevorderen (Williams, 

2003), nog niet bereikt (Watson, 2006; Tondeur, van Braak & Valcke, 2007b). Zowel 

Watson (2006) als Tondeur et al. (2007a) beargumenteren dat er wel veel nadruk gelegd 

wordt op de technische vaardigheden, maar weinig aandacht besteed wordt aan andere 

ICT-vaardigheden, zoals het kunnen gebruiken van de computer als leermiddel om kennis 

en vaardigheden in te oefenen of om informatie op te zoeken en te selecteren (Tondeur et 

al., 2007a).  

Deze problematiek rond ICT-integratie heeft geleid tot onderzoek naar condities die de 

ICT-integratie zouden kunnen bevorderen (e.g. Kozma, 2003; Tondeur, Valcke & van 

Braak, 2008; Vanderlinde, 2011). De leerlingen zelf maakten echter zelden deel uit van 

deze onderzoeken. Wanneer we ICT echter willen inzetten ten voordele van de leerlingen 

in het onderwijs, moeten we ook de plaats van ICT in de leefwereld van deze kinderen in 

rekening brengen. Hoe zij de nieuwe media ervaren en welke mogelijkheden zij zien, kan 

tot nieuwe inzichten in het onderwijs leiden (Selwyn et al., 2010). Dit is tot op heden 

echter zelden gebeurd. Een beperkt aantal auteurs kwam reeds tegemoet aan deze lacune 

in de literatuur door leerlingen te bevragen over hun visie op het gebruik van ICT (eg. 

Mumtaz, 2001; Goodison, 2002; Selwyn et al.,2010). Deze onderzoeken beperken zich 

echter tot het ICT-gebruik van de leerling zelf, vaak zowel op school als thuis. De 

perceptie van de leerlingen over de manier waarop de leraar ICT gebruikt in de klas, werd 
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hierbij vaak buiten beschouwing gelaten. Bovendien werd er in Vlaanderen  in het 

algemeen weinig onderzoek gedaan naar de perceptie van leerlingen op ICT-gebruik. Het 

opzet van dit onderzoek is dan ook om binnen de Vlaamse context na te gaan wat de 

perceptie van leerlingen uit het lager onderwijs is over het gebruik van ICT thuis en op 

school, zowel door de leraar als door de leerlingen. Gezien het feit dat er een zeer 

beperkte theorievorming voor handen is, wordt dit gedaan aan de hand van een 

exploratief onderzoek, waarbij een beperkte groep leerlingen in de diepte bevraagd wordt.  

Aansluitend op deze probleemstelling volgt het theoretisch kader, waarin de bestaande 

wetenschappelijke literatuur besproken wordt. Na deze theoretische uiteenzetting worden 

de onderzoeksdoelen, waaruit de onderzoeksvragen volgen, beschreven. In een volgend 

deel wordt de methodologie van het onderzoek besproken, gevolgd door een bespreking 

van de resultaten. Er wordt ten slotte afgesloten met een discussie, waarbij de resultaten 

gekoppeld worden aan het theoretisch kader, de beperkingen van het onderzoek 

besproken worden en enkele aanbevelingen gegeven worden.  

2. Theoretisch kader 

2.1. ICT in het lager onderwijs in Vlaanderen 

Als gevolg van het ontstaan van de kennismaatschappij en diensteneconomie, waarin ICT 

een belangrijke plaats heeft, benadrukken verschillende landen het belang van een goede 

ICT-integratie in de scholen. Om dit kracht bij te zetten ontwikkelden deze landen 

richtlijnen over de rol van ICT in het onderwijs (Kozma, 2003). Zo voerde de Vlaamse 

regering in 1996 een stimuleringsbeleid in. Dit hield in dat scholen aan de hand van 

informatie- en sensibiliseringscampagnes, nascholingen en subsidiëringen gestimuleerd 

werden om ICT te gebruiken (De Craemer, 2005). Eén van de doelstelling achter dit 

beleid was het creëren van gelijke kansen (De Craemer, 2005). Het vrijblijvend karakter 

van dit beleid leidde echter niet tot gelijke kansen, maar tot grote verschillen tussen de 

scholen (DVO, 2012a).  

In 2007 stelde minister Vandenbroucke daarom een nieuw ICT-beleidsplan op 

(Vandenbroucke, 2007). De ICT-eindtermen werden ingevoerd, gedefinieerd als 

minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de 

overheid als noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie 

(DVO, 2012c). Er werd gekozen voor vakoverschrijdende eindtermen, die omschrijven 
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wat van scholen verwacht wordt op vlak van ICT. Scholen moeten echter zelf bepalen 

hoe ze dit zullen bereiken (Vandenbroucke, 2007). Dit sluit aan bij de gedecentraliseerde 

organisatie van het Vlaamse onderwijssysteem, waarbij de scholen een grote autonomie 

krijgen (Vanderlinde, 2011).  

Voor het regulier basisonderwijs  werden acht ICT-eindtermen opgesteld (DVO, 2012b): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de invoering van de eindtermen werd het belang van een goede ICT-integratie 

uitvoerig beargumenteerd. In wat volgt worden deze argumenten weergegeven aan de 

hand van het theoretisch kader van Selwyn & Brown (2000), die ICT-beleidsdoelen 

indelen volgens economische, sociale en onderwijskundige doelstellingen. 

Een eerste drijfveer is maatschappelijk en economisch (Selwyn & Brown, 2000). De rol 

die ICT speelt in de maatschappij, blijft immers razendsnel evolueren (Selwyn et al., 

2010). Als het onderwijs kinderen wil voorbereiden op een leven in die maatschappij, dan 

moet daar op ingespeeld worden (DVO, 2012a). Hierbij zijn niet enkel ICT-kennis en        

-vaardigheden van belang, maar ook inzichten en attitudes rond ICT, zoals durven 

experimenteren met ICT (DVO, 2012a). Daarom leggen de ICT-eindtermen niet de 

nadruk op technische vaardigheden, maar op hogere orde-vaardigheden, zoals het 

gebruiken van ICT om een probleem op te lossen en een kritische ingesteldheid hebben 

ten opzichte van ICT.   

Daarnaast had de invoering van de eindtermen ook als doelstelling de sociale ongelijkheid 

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. 

Tabel 1 

ICT-eindtermen basisonderwijs 
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tegen te gaan. De eindtermen gelden dan ook voor alle leerlingen (Vandenbroucke, 2007). 

Het vrijblijvende karakter van het sensibiliseringsbeleid had immers als gevolg dat de ene 

leerling bijzonder vaardig was in het werken met de computer, terwijl de andere de 

basisvaardigheden niet beheerste (DVO, 2012a). De invoering van de ICT-eindtermen, 

die elke school verplichtte werk te maken van ICT-integratie, moest deze ongelijkheid 

tegengaan. Hierdoor werd ook meteen de individuele sociale ongelijkheid, waarbij het 

ene kind thuis meer toegang heeft tot ICT dan het andere, tegengewerkt (DVO, 2012a).  

Een derde en laatste drijfveer is het geloof dat ICT het onderwijs- en leerproces kan 

verbeteren (DVO, 2012a). Zo beargumenteren Selwyn et al. (2010) dat ICT de manier 

waarop kinderen leren getransformeerd heeft. Hun leren zou meer gesitueerd zijn in 

authentieke contexten, waardoor ze sneller kunnen leren en grotere hoeveelheden kunnen 

verwerken. Laurillard (2008) benadrukt dan weer dat ICT gebruikt kan worden om aan te 

sluiten bij de individuele noden van de leerling.  

Tegelijkertijd beseft men echter dat het gebruik van ICT pas effect kan hebben als er 

voldoende integratie is. De eindtermen hebben dan ook als doel een minimum aan ICT-

integratie te garanderen (DVO, 2012a). ICT-integratie wordt gedefinieerd als het proces 

van het gebruiken van ICT om het leren van de leerlingen te bevorderen (Williams, 

2003). Dit omvat zowel het gebruik van ICT voor het leren van de leerlingen als voor het 

onderwijzen door de leraar (Dexter, 2002).  

'Gebruik door de leraar' verwijst naar wat Tondeur et al. (2007a) 'klasgebruik door de 

leraar' noemen. Dit omvat het gebruik van ICT als middel om te presenteren, het 

aanmoedigen van de leerlingen om ICT-vaardigheden te oefenen en het instrueren van de 

leerlingen over de mogelijkheden van een computer (Tondeur et al. 2007a).  

Met 'gebruik van de leerling' worden alle activiteiten bedoeld waarbij de leerlingen zelf 

met de computer werken. Gezien het belang van een goede ICT-integratie, worden deze 

twee aspecten van dichterbij bekeken.  

2.2. ICT-gebruik door de leraar 

In bestaand onderzoek wordt ICT-gebruik door de leraar op verschillende manieren 

geoperationaliseerd (Tondeur et al., 2007a). Vanderlinde (2011) vermeldt hierbij onder 

andere de tijd die men spendeert aan het werken met ICT, de frequentie van het ICT-

gebruik en het gebruik van specifieke ICT-toepassingen.  

Tondeur et al. (2007a) beargumenteren echter dat er een gebrek is aan een 
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comprehensieve visie op het ICT-gebruik van de leraar. Vanuit deze vaststelling 

ontwikkelden deze auteurs een raamwerk dat de verschillende vormen van ICT-gebruik in 

de klas weerspiegelt. Dit raamwerk bestaat uit drie brede categorieën, namelijk ICT-

basisvaardigheden, ICT als informatiemiddel en ICT als leermiddel. 'ICT-

basisvaardigheden' verwijst naar het gebruik van de computer om leerlingen technische 

computervaardigheden, zoals typen, aan te leren (Tondeur et al., 2007a). 'ICT als 

informatiemiddel' verwijst naar het gebruik van de computer om informatie op te zoeken, 

te selecteren en voor te stellen (Tondeur et al., 2007a). 'ICT als leermiddel' refereert naar 

het gebruik van ICT om het leren van de leerling te ondersteunen (Vanderlinde, 2011). 

Alle drie de types zijn nodig om ICT in het onderwijs te kunnen integreren. 

Met behulp van dit raamwerk werd vastgesteld dat leraren echter vooral de nadruk leggen 

op het aanleren van de ICT-basisvaardigheden (Tondeur et al., 2007a). Dit sluit aan bij 

internationaal onderzoek, waarin verschillende auteurs concludeerden dat er nog een 

beperkte ICT-integratie is, als gevolg van het exclusief benadrukken van technische 

vaardigheden (e.g. Watson, 2006; Smeets, 2005). Zo rapporteerde Smeets (2005) dat de 

nadruk vooral lag op vaardigheidsgebaseerde toepassingen die in te passen zijn in 

traditionele manieren van lesgeven en leren. Slechts een beperkt aantal leraren gebruikte 

ICT-toepassingen die de informatieverwerking van de leerlingen kon stimuleren, wat kan 

helpen om de kloof tussen het schoolse leren en het echte leven te overbruggen (Smeets, 

2005). Tondeur et al. (2007a) relativeerden dit alles echter wel door aan te geven dat het 

gebruik van ICT als informatiemiddel wel steeg naar het einde van het lager onderwijs toe 

(Tondeur et al., 2007a).  

2.3. ICT-gebruik door de leerling 

Bij onderzoek naar het ICT-gebruik van leerlingen wordt vaak het onderscheid gemaakt 

tussen ICT-gebruik in de school en ICT-gebruik buiten de school (e.g. Mumtaz, 2001; 

Kent & Facer, 2004; Selwyn, Potter, & Cranmer, 2009). Daarbij werd aanvankelijk 

vastgesteld dat er een grote kloof is tussen het gebruik binnen en buiten de klas (e.g. 

Mumtaz, 2001; Comber, Watling, Lawson, Cavendish & McEune, 2003). Mumtaz (2001) 

stelde vast dat 8- tot 10-jarigen de computer thuis meer gebruikten dan op school. Selwyn 

et al. (2009) stelden vast dat 8- tot 11-jarige leerlingen ICT voor andere activiteiten 

gebruiken thuis dan op school. Thuis speelt men vooral spelletjes, terwijl men op school 

vooral informatie opzoekt, teksten schrijft en presentaties maakt. Zowel Kent & Facer 
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(2004) als Mumtaz (2001) stelden dezelfde verschillen vast. Belangrijker is echter dat 

geen van beide een innovatief gebruik van ICT inhoudt. Zo gebruiken de leerlingen 

weinig web 2.0-toepassingen. Dit zijn toepassingen die de gebruikers toelaten om online 

samen te werken en informatie te delen (Anderson, 2007). Hierbij zouden de gebruikers 

actievere gebruikers van het internet worden. Als de leerlingen deze toepassingen 

gebruiken, is het echter eerder voor passieve consumptie dan voor actieve productie 

(Selwyn et al., 2009). Zo wordt YouTube vooral gebruikt om naar filmpjes te kijken en 

zelden om zelf filmpjes up te loaden (Selwyn, Potter, & Cranmer, 2009).  Dit werd 

vastgesteld in het derde tot zesde jaar van het lager onderwijs in het Verenigd koninkrijk 

(Selwyn et al., 2009).  

De labels die aan de nieuwe generatie kinderen toegekend worden, zoals 'digital natives' 

(Prensky, 2001) en 'the Net generation' (Tapscott, 1998), worden met deze bevindingen 

tegengesproken. Er zijn talrijke onderzoeken die de veronderstelling achter deze labels, 

namelijk dat de leerlingen van vandaag een compleet andere generatie zou zijn, 

weerleggen (e.g Sanchez, Salinas, Contreras & Meyer, 2011; Helsper & Eynon, 2009;  

Raes & Schellens, 2011). Raes & Schellens (2011) concluderen dat computer- en 

internetgebruik niet domineert bij 15-jarigen en dat deze generatie geen andere 

kenmerken heeft dan de oudere generaties. Dit betekent dat de leerlingen niet 

noodzakelijk allemaal even vaardig zijn en dat de leraren en ouders niet sowieso de feiten 

achterna lopen (Raes & Schellens, 2011). 

De leerlingen zijn dus niet altijd zo technisch vaardig als vaak aangenomen wordt. Op 

basis van deze vaststelling, poneren Bennet & Maton (2010) dat er nog altijd aandacht 

nodig is voor gelijkheid van alle leerlingen en het aanleren van ICT-vaardigheden. Zo 

stellen de auteurs dat het ICT-gebruik thuis de leerlingen niet altijd voorbereidt op meer 

academische toepassingen. Het onderwijs kan dus een aanvulling vormen op het 

informele leren. Bennet & Maton (2010) pleiten er daarom voor om de thuis- en 

schoolcontext niet langer te zien als twee contrasterende omgevingen. De complexe 

realiteit is immers dat de kinderen in een breed gamma aan verschillende contexten, op al 

dan niet formele wijze, leren (Bennett & Maton, 2010). De verschillende contexten 

kunnen dan ook van elkaar leren (Comber et al., 2003).  

Tot nu toe werd het gebruik van ICT door de leraar en de leerling bekeken. Samenvattend 

kan gesteld worden dat de leraar nog te weinig aandacht besteed aan hogere orde 

vaardigheden, zoals het gebruik van ICT als een informatiemiddel of als een leermiddel. 
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Daarnaast blijken leerlingen, ondanks het label van 'digital natives', weinig innovatief om 

te gaan met technologie, zowel thuis als op school. Er is dus nog een rol weggelegd voor 

het onderwijs bij het aanleren van ICT-vaardigheden, maar daarvoor zijn enkele 

aanpassingen nodig. Hierbij kan de school leren van wat werkt in andere contexten, met 

aandacht voor activiteiten die leerlingen waardevol, betekenisvol en motiverend vinden 

(Mumtaz, 2001). Aandacht besteden aan de ervaringen, visies, overtuigingen en idealen 

van de leerlingen is volgens Selwyn et al. (2010) dan ook de beste manier om realistische 

veranderingen te bekomen. Zij zijn immers de personen die het ICT-gebruik in de lagere 

school ervaren. Daarom worden de perspectieven van de leerlingen van dichterbij 

bekeken. 

2.4. Perspectief van de leerling 

Het idee dat ook kinderen een stem moeten krijgen over lokale en nationale kwesties 

wordt steeds meer geaccepteerd (Bragg, 2007). Toch moet vastgesteld worden dat de 

mening van kinderen over het ICT-gebruik in hun klas zelden bevraagd werd. Dit laatste 

geldt zeker binnen de Vlaamse context. In de volgende alinea worden de resultaten 

besproken van enkele onderzoeken die op internationaal vlak wel de perspectieven van de 

leerlingen over ICT bevraagd hebben. 

Selwyn et al. (2010) onderzochten de perceptie over het ICT-gebruik van 612 leerlingen 

uit vijf lagere scholen in Engeland. Hun belangrijkste conclusie was dat de leerlingen een 

groot verschil ervaren tussen de manier waarop ze ICT mogen gebruiken op school en 

thuis, waarbij ze de thuissituatie verkiezen. Mumtaz (2001), die de perceptie van 322 

leerlingen uit drie lagere scholen in Engeland onderzocht, stelde hetzelfde vast en vond 

daarnaast een negatieve relatie tussen het computergebruik op school en de attitude van 

de leerlingen ten opzichte van computers.  

Volgens Selwyn et al. (2010) ergeren de leerlingen zich vooral aan de beperkte 

keuzevrijheid die ze hebben op school. Ze zijn dan ook niet zozeer geïnteresseerd in de 

introductie van nieuwe technologieën in de school. Ze willen vooral meer vrijheid bij het 

gebruik van bestaande technologieën. De leerlingen verkiezen dan ook om de computer 

thuis te gebruiken vanwege de grotere vrijheid. Kent & Facer (2004), die de perceptie van 

1471 leerlingen uit 10 scholen onderzocht, stelden aanvullend vast dat de leerlingen niet 

alleen meer vrijheid hebben thuis, maar ook meer tijd krijgen. Daarnaast zien de 

leerlingen als voordelen van het gebruik thuis vooral plezier, sociale contacten en het 
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vermijden van verveling (Selwyn et al., 2010). In deze onderzoeken werd de specifieke 

context van de klassen echter buiten beschouwing gelaten. Het is maar de vraag of deze 

resultaten voor alle leerlingen gelden of dat er verschillen vast te stellen zijn naargelang 

de context. 

 

Ondanks de grote verschillen in gebruik, bleken de leerlingen echter weinig verschil te 

zien in wat ze konden leren van ICT thuis en op school (Selwyn et al., 2010). Bij leren 

door de computer denken ze in de eerste plaats aan het opzoeken van informatie, het 

opzoeken van de spellingswijze en betekenis van woorden en het schrijven van teksten.  

Ook Goodison (2002) ging in op de perceptie van de leerlingen over de link tussen leren 

en ICT-gebruik. Hij bevroeg hiervoor 30 leerlingen uit een school in Engeland, die er in 

geslaagd was om ICT succesvol te integreren in de praktijk. Ook hij beargumenteert dat 

de leerlingen op dat vlak geen onderscheid maakten tussen thuis en op school. Leren door 

middel van ICT blijkt een naadloze ervaring te zijn met inbreng van zowel de school als 

de thuisomgeving. Beide omgevingen kunnen daarbij van elkaar leren (Goodison, 2002). 

Deze conclusies kunnen echter samenhangen met het feit dat de leerlingen in een school 

zitten waar ICT sterk geïntegreerd is.  

Daarnaast stelde Goodison (2002) vast dat de leerlingen niet ervoeren dat de computer 

hun productiviteit verhoogde. Dit kwam echter vooral door het nog niet vertrouwd zijn 

met het toetsenbord, de muis en de software. Gezien dit onderzoek in 2002 gesitueerd is 

en leerlingen tegenwoordig meer vertrouwd zijn met de computer, is het mogelijk dat 

deze aspecten nu niet langer een probleem vormen. De leerlingen zagen wel de 

mogelijkheid om de kwaliteit van leren te bevorderen. Daarvoor moeten de leerlingen wel 

de vrijheid hebben om de software te selecteren die zij prefereren, onder begeleiding van 

de leraar uiteraard (Goodison, 2002). 

Concluderend kunnen we stellen dat de leerlingen uit de lagere school in Engeland vooral 

meer keuzevrijheid wensen bij het gebruik van ICT op school. Aangezien de 

onderwijscontext in Vlaanderen volledig anders is dan Engelse context, is het doel van dit 

onderzoek om na te gaan hoe de Vlaamse leerlingen over ICT-gebruik denken. 
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3. Onderzoeksdoelen en -vragen 

3.1. Onderzoeksdoelen 

Dit onderzoek heeft dan ook als hoofddoel om, op exploratieve wijze, de perceptie van 

leerlingen uit het zesde leerjaar omtrent ICT-integratie in het onderwijs in kaart te 

brengen. Deze ICT-integratie kan omschreven worden als het proces van het gebruiken 

van ICT om het leren van de leerlingen te bevorderen (Williams, 2003). Dit gebruik 

omvat zowel het gebruik van de leerlingen als van de leraar. Wanneer we echter kijken 

naar de bestaande literatuur hierover, blijkt dat de mening van leerlingen over het ICT-

gebruik in hun klas bijzonder weinig werd onderzocht. En dit ondanks het feit dat zij één 

van de belangrijkste actoren zijn bij het ICT-gebruik in de klas. Vooraleer de leerlingen 

echter in diepte bevraagd kunnen worden over hun perceptie, moet er eerst vastgesteld 

worden hoe ICT gebruikt wordt, zowel door de leerlingen als door de leraar. Daarom 

worden de leerlingen eerst bevraagd over deze twee aspecten, om daarna dieper in te gaan 

op hun perceptie van dit gebruik. Met perceptie wordt hier de mening van de leerlingen 

over deze specifieke aspecten van ICT bedoeld. 

Een tweede doel van het onderzoek is om ook de perceptie van de leerlingen over het 

ICT-gebruik buiten de school na te gaan. Mumtaz (2001) beargumenteert immers dat de 

school kan leren van wat werkt buiten de school, als er hierbij aandacht besteed wordt aan 

activiteiten die leerlingen betekenisvol en motiverend vinden. Daarom wordt eerst het 

gebruik van de leerlingen thuis en hun perceptie daarop nagegaan. 

3.2. Onderzoeksvragen 

Deze doelen leiden tot twee hoofdvragen. De eerste hoofdvraag wordt verder opgedeeld 

in twee deelvragen, de tweede in vier deelvragen. 

1. Wat is de perceptie van de leerlingen over hun ICT-gebruik thuis? 

1.1. Hoe gebruiken de leerlingen ICT thuis?  

1.2. Wat vinden de leerlingen van de manier waarop zij thuis ICT gebruiken?  

2. Wat vinden de leerlingen uit het zesde leerjaar van de manier waarop ICT gebruikt 

wordt in de klas? 

2.1. Hoe gebruiken leerlingen ICT binnen de klas?  

2.2. Wat vinden de leerlingen van de manier waarop zijzelf ICT gebruiken in de klas?  
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2.3. Hoe gebruiken leraren ICT binnen de klas?  

2.4. Wat vinden de leerlingen van de manier waarop leraren ICT gebruiken in de 

klas?    

4. Methode 

Vooraleer de resultaten op deze onderzoeksvragen besproken kunnen worden, is het 

nodig om stil te staan bij de gebruikte methode. Daarom wordt in dit deel het 

onderzoeksdesign, de gebruikte instrumenten, de beschrijving van de participanten en ten 

slotte de gebruikte analysemethoden besproken. 

4.1. Onderzoeksdesign  

Het hoofddoel van dit onderzoek is om de perceptie van de leerlingen uit het lager 

onderwijs over ICT-gebruik na te gaan. Hierover bestaat er echter nog weinig onderzoek 

of literatuur. Daarom werd ervoor gekozen om exploratief te werk te gaan. Er werd een 

onderzoek opgezet, waarbij drie verschillende methodes van dataverzameling gebruikt 

werden, namelijk een vragenlijst, een focusgesprek en een tekening. De bedoeling was 

om aan de hand van deze triangulatie tot rijke gegevens te komen omtrent het subject en 

de interne betrouwbaarheid van dit onderzoek te verhogen (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2004).  

Gezien de ICT-eindtermen aanvangen bij het lager onderwijs (DVO, 2012c), werd er voor 

gekozen om dit onderzoek te situeren in het lager onderwijs. Gezien de ICT-eindtermen 

voor het lager onderwijs bereikt moeten worden op het einde van het zesde leerjaar, 

focuste het onderzoek zich op het zesde leerjaar en werden de data  afgenomen naar het 

einde van het schooljaar toe, namelijk tussen eind april en eind juni 2012. 

Deze masterproef is een vervolgonderzoek op een onderzoek van Vanderlinde (2011). Op 

basis van de gegevens van dit onderzoek werden zes klassen uit een representatieve 

steekproef van 52 scholen geselecteerd voor deelname aan dit onderzoek. De selectie 

gebeurde op basis van de score van de leraar op de variabele 'mate van implementatie van 

de ICT-eindtermen'. Om te vermijden dat de perceptie van de leerlingen zou 

samenhangen met de manier waarop die bepaalde leraar ICT gebruikt in zijn klas, werd er 

immers ervoor gekozen om drie categorieën van klassen te selecteren, namelijk klassen 

waarvan de leraar een lage score haalde op die variabele (niveau 'laag geïmplementeerd'), 

waarvan de leraar een gemiddelde score haalde (niveau 'matig geïmplementeerd') en 
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waarvan de leraar een hoge score haalde (niveau 'sterk geïmplementeerd'). De scores 

werden gecontroleerd voor de andere variabelen in de dataset, zoals de ICT-competentie 

en -professionele ontwikkeling van de leraar, zodat de score niet slechts een uitschieter 

was. Voor elke categorie werden twee klassen, telkens uit verschillende scholen, 

geselecteerd. 

4.2. Participanten  

In totaal participeerden 137 leerlingen uit zes verschillende scholen aan dit onderzoek. De 

gegevens van deze participanten zijn terug te vinden in tabel 2. Alle participanten zaten in 

het zesde leerjaar. In totaal waren er 77 meisjes en 60 jongens. De leerlingen waren 

tussen de 11 en de 13 jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van 11,55 jaar. 

54 leerlingen zaten in een klas die tot niveau 'laag geïmplementeerd' behoorde, met 29 

leerlingen in klas L1 en 25 leerlingen in klas L2. In niveau 'matig geïmplementeerd' 

participeerden er 34 leerlingen, waarvan 15 uit klas M1 en 19 uit klas M2. In niveau 'sterk 

geïmplementeerd', participeerden er 49 leerlingen, met 21 leerlingen in klas S1 en 28 

leerlingen in klas S2.  

 

 

 

 

 

 

4.3. Instrumenten 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, werd gebruik gemaakt van drie 

zelfontwikkelde instrumenten, die terug te vinden zijn in bijlage 1 en 2. 

Het eerste instrument is een vragenlijst, die zowel open als gesloten vragen bevat (zie 

bijlage 2). De vragenlijst bestaat uit vier delen. Een eerste deel peilt naar enkele 

persoonlijke kenmerken van de leerling, zoals leeftijd, geslacht en school. Het tweede 

Tabel 2 

Gegevens participanten 

Niveau Klas Aantal 

meisjes 

Aantal 

jongens 

Aantal 

leerlingen 

Gemiddelde 

leeftijd 

Niveau laag Klas L1 11 18 29 11,59 

geïmplementeerd Klas L2 15 10 25 11,44 

Niveau  matig Klas M1 9 6 15 11,87 

geïmplementeerd Klas M2 12 7 19 11,58 

Niveau hoog Klas  S1 11 10 21 11,52 

geïmplementeerd Klas S2 19 9 28 11,46 

Totaal  77 60 137 11,55 
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deel peilt naar het gebruik van en perceptie op ICT buiten de school. Er werd hierbij 

gekozen voor een combinatie van open en gesloten vragen. De gesloten vragen werden 

aangevuld met open vragen, zodat de leerlingen niet beperkt werden in hun 

antwoordmogelijkheden. De antwoorden op deze vragen worden gebruikt om 

onderzoeksvragen 1.1 en 1.2 op te lossen. Het derde deel peilt naar het gebruik en 

perceptie van ICT op school. Hierbij werden dezelfde soort vragen gebruikt. De 

antwoorden op deze vragen worden gebruikt om onderzoeksvragen 2.1 en 2.2 op te 

lossen. De vragenlijst werd ontwikkeld door de auteurs van deze masterproef. De eerste 

drie delen van de vragenlijst zijn gebaseerd op een vragenlijst van Selwyn et al. (2010). 

 Het vierde deel van de vragenlijst bestaat uit gesloten vragen die peilen naar het ICT-

gebruik door de leraar en zijn gebaseerd op een vragenlijst uit het onderzoek van 

Vanderlinde (2011). De vragenlijst, die oorspronkelijk opgesteld was vanuit het 

perspectief van de leraar, werd aangepast naar het perspectief en niveau van de leerling. 

Dit hield ook in dat enkele items geschrapt werden, omdat ze minder relevant waren 

vanuit het perspectief van de leerling. Aan de hand van deze gegevens wordt 

onderzoeksvraag 2.3 beantwoord. Om de interne validiteit van de vragenlijst te 

garanderen, werd de vragenlijst nagekeken en beoordeeld door twee experten met 

betrekking tot ICT in het onderwijs. Daarnaast werd de vragenlijst in een vooronderzoek 

uitgetest op vijf leerlingen uit het zesde leerjaar en aangepast op basis van de 

opmerkingen van deze leerlingen. 

Een tweede instrument bestaat uit de vraag aan de leerlingen om een tekening te maken 

over hoe zij graag ICT zouden gebruiken in de klas (zie bijlage 2). Hoe de leerlingen ICT 

graag zouden gebruiken, zegt ook iets over hun perceptie van het huidig gebruik. Er werd 

gekozen voor een tekening om iedereen de kans te geven zich uit te drukken, ook de 

leerlingen die het moeilijker vinden om hun mening te verwoorden. Deze gegevens 

worden dan ook gebruik om vraag 2.2 te beantwoorden. Om de interne validiteit te 

garanderen, werd dit instrument beoordeeld door twee experten en in een vooronderzoek 

uitgetest op vijf leerlingen. Op basis van hun opmerkingen werd het instrument 

aangepast. 

Het derde instrument bestaat uit een focusgesprek dat per klas met de leerlingen wordt 

georganiseerd. Hierbij wordt er verder ingegaan op de perceptie van de leerlingen over de 

manier waarop ICT gebruikt wordt binnen en buiten de school. Daarnaast wordt er ook 

verder ingegaan op de tekeningen van de leerlingen. De gespreksleidraad (zie bijlage 1) 
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werd eveneens nagekeken door een expert. Deze gegevens worden gebruikt bij het 

beantwoorden van onderzoeksvragen 1.2, 2.2 en 2.4. 

4.4. Data-analyse 

Gezien het exploratief karakter van dit onderzoek, werd er voor gekozen om de gegevens 

op een eenvoudige manier te analyseren. De gegevens uit de eerste drie delen van de 

vragenlijst werden geanalyseerd aan de hand van frequenties en cross-tabulaties. Met 

betrekking tot het vierde deel van de vragenlijst werden schaalscores berekend voor de 

drie schalen.  

Met betrekking tot de analyse van de focusgesprekken werden drie fases van codering 

doorlopen. In een eerste fase werden de focusgesprekken één voor één doorgenomen en 

open gecodeerd (Howitt, 2010). Dit houdt in dat met behulp van het softwareprogramma 

Nvivo notities gemaakt werden bij de verschillende stukjes tekst, met een voorlopige lijst 

van codes als resultaat. Dit proces werd herhaald tot theoretische saturatie bereikt was in 

de ogen van de onderzoeker (Howitt, 2010). Dit leverde uiteindelijk een verfijnde lijst 

met codes op (zie bijlage 3). 

De tweede fase was het axiaal coderen, waarbij de codes herbekeken en aan elkaar gelinkt 

werden (Howitt, 2010). Daarbij werden de gegevens bij de verschillende codes geordend 

en werden de codes verder omschreven.  

Ten slotte werd  selectief gecodeerd (Howitt, 2010), waarbij de gegevens en codes 

gestructureerd werden  op basis van de onderzoeksvragen. Binnen onderzoeksvragen 1.1 

en 1.3 werd binnen de codes ook nagegaan of de drie niveaus van implementatie van de 

eindtermen dezelfde invulling gaven aan de code. 

Met betrekking tot de tekeningen werd hetzelfde proces van open, axiale en selectieve 

codering gebruikt. Om de subjectiviteit van de analyse te verlagen, werd dit proces enkele 

weken later herhaald. Afsluitend werden de gegevens  uit de drie verschillende 

instrumenten aan elkaar gelinkt.  

5. Resultaten 

Nu de onderzoeksvragen en de gebruikte methode besproken werden, kunnen de 

resultaten van het onderzoek bekeken worden. Deze resultaten worden beschreven in drie 

delen. In een eerste deel wordt ingegaan op het gebruik van ICT door de leerlingen thuis, 

inclusief de perceptie van de leerlingen hierop. Het tweede deel handelt over het gebruik 
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van en perceptie op het ICT-gebruik door de leerlingen op school. In het laatste deel 

wordt het gebruik van ICT door de leraar en de perceptie van de leerlingen hierop 

besproken.  

5.1. ICT-gebruik thuis 

Het eerste deel omvat het gebruik van ICT door de leerlingen thuis en de perceptie van de 

leerlingen hierop. Hiervoor werden verschillende aspecten van het ICT-gebruik thuis 

nagegaan, namelijk de ICT-infrastructuur waar de leerlingen toegang toe hebben, hoe 

vaak ze deze gebruiken, waar ze het precies voor gebruiken, in welke omgeving ze dit 

doen en ten slotte wat de leerlingen menen te leren door de computer te gebruiken. 

5.1.1. ICT-infrastructuur 

Met betrekking tot de ICT-infrastructuur werd nagegaan hoeveel procent van de 

leerlingen toegang hebben tot specifieke ICT-apparaten, meer bepaald computers of 

laptops, televisies, gsm's, smartphones, MP3's, Ipads en gameconsoles. Met betrekking tot 

de computer, televisie en Ipad werd een onderscheid gemaakt tussen toegang hebben tot 

een apparaat thuis of een eigen apparaat hebben. De resultaten hiervan zijn terug te 

vinden in grafiek 1. 

 Uit grafiek 1 blijkt dat de leerlingen thuis een grote toegang hebben tot verschillende 

ICT-apparaten. Zo hebben alle leerlingen thuis een televisie en een computer. Iets meer 

dan de helft van de leerlingen heeft zelfs een eigen computer. Naast de computer hebben 

vele leerlingen ook een eigen gsm of een eigen MP3. Ook gameconsoles, en vooral de 

Nintendo Wii, blijken populair. De Ipad en smartphone zijn nog iets minder 

wijdverspreid, maar dat is ook niet verwonderlijk, gezien deze technologieën relatief 

nieuw zijn. 
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Grafiek 1: ICT-infrastructuur thuis 

Technologie is dus in grote mate aanwezig in de leefwereld van de leerlingen. Het 

overgrote deel van de leerlingen heeft toegang tot de computer, de televisie, MP3's en 

gsm's. 

Belangrijker dan de pure toegang tot deze ICT-apparaten is echter hoe vaak deze gebruikt 

worden. Daarom wordt in de volgende paragraaf ingegaan op de frequentie waarmee de 

apparaten gebruikt worden.  

5.1.2. Frequentie gebruik en tijdbesteding  

Met betrekking tot de frequentie van ICT-gebruik, werd nagegaan hoe vaak de leerlingen 

de computer of laptop, de televisie, de gsm, de Ipad, smartphone en gameconsoles 

gebruiken. Eerst wordt de frequentie van het gebruik besproken, om daarna in te gaan op 

de perceptie van de leerlingen hierop.  

De frequentie van het gebruik van de specifieke ICT-apparaten werd nagegaan aan de 

hand van een likert schaal, gaande van nooit tot iedere dag. De resultaten hiervan zijn 

terug te vinden in grafiek 2. De televisie is het meest gebruikte ICT-apparaat, gevolgd 

door de computer. De nieuwste technologieën, de Ipad en smartphone, worden het minst 

frequent gebruikt.  
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Grafiek 2:  Frequentie gebruik ICT-apparaten thuis 

De perceptie van de leerlingen over de frequentie waarmee ze ICT en meer specifiek de 

computer gebruiken, werd nagegaan tijdens de focusgesprekken. Deze perceptie blijkt 

zeer positief te zijn. De leerlingen gaven aan dat ze tevreden zijn over de tijd die ze thuis 

aan ICT besteden. Zo hebben ze thuis meer tijd om de computer te gebruiken dan op 

school. Ze hebben ook het gevoel dat er minder druk is om iets snel af te werken. Zo 

zeggen de leerlingen:  

 "Ook omdat er dan minder druk is van de juf en zo. Je hebt meer tijd. Je krijgt ook 

voldoende tijd thuis om iets af te maken. Je bent meer vrij dan op school." (klas L1) 

 "Thuis heb je meer tijd en kan je rustig werken. Het zou goed zijn om dat af en toe 

ook in de les te doen."(klas L2) 

Samenvattend kan gesteld worden dat het gebruik van de computer en andere ICT-

toepassingen iets beperkter blijft dan de grote toegang doet vermoeden. De leerlingen zijn 

echter tevreden over de tijd die ze thuis spenderen aan de computer en hebben dus geen 

behoefte om de computer nog meer te gaan gebruiken. De computer overheerst het leven 

van de leerlingen dus niet.  

Naast hoe vaak de leerlingen de computer gebruiken, is het echter ook interessant om te 

weten wat er dan precies met die computer gedaan wordt. Dit wordt dan ook in de 

volgende paragraaf besproken.  
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5.1.3. Gebruik computer 

Om na te gaan wat de leerlingen precies doen met de computer, werd hen gevraagd een 

top drie op te stellen van zaken waar ze de computer het meest voor gebruiken. Op basis 

van alle antwoorden werd een algemene top vijf opgesteld, die terug te vinden is in 

grafiek 3. Ook tijdens de focusgesprekken werd op het gebruik van de computer 

ingegaan. 

 

Grafiek 3: Top vijf gebruik computer thuis 

Zoals blijkt uit grafiek 3, wordt de computer het meest gebruikt om spelletjes te spelen, 

naar filmpjes te kijken, sociale netwerksites te gebruiken, informatie op te zoeken en te 

chatten. Ook tijdens de focusgesprekken bevestigen de leerlingen dat ze de computer 

vaak gebruiken om deze dingen te doen. Zo antwoorden enkele leerlingen op de vraag 

'Waarom gebruiken jullie thuis de computer?': 

 "Je kan ook spelletjes spelen en filmpjes op YouTube kijken."(Klas L1)  

 "Om spelletjes te spelen en op Facebook te zitten." (Klas M2) 

 "Om zaken op te zoeken." (Klas S1) 

 "Om met anderen te praten, via MSN en spelletjes." (Klas S2) 

Uit deze combinatie van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens vallen twee zaken op. 

Ten eerste blijkt het sociale aspect van de computer zeer belangrijk voor de leerlingen. 

Dit blijkt uit het feit dat zowel het gebruik van sociale netwerksites als chatten in hun top 

vijf staat, maar ook uit de uitspraken van de leerlingen tijdens de focusgesprekken. De 
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leerlingen geven aan de computer te gebruiken om contact te houden met personen die 

niet bij hen zijn. Volgens de leerlingen zorgt dit er ook voor dat je nooit alleen bent. Er is 

altijd iemand die je kan contacteren. Bijgevolg is het volgens de leerlingen onmogelijk 

om je te vervelen. De leerlingen gebruiken bijvoorbeeld Facebook als middel tegen de 

verveling. Hierna volgen enkele citaten die dit alles illustreren: 

 "Waar je ook bent, je kan iemand bereiken om mee te praten."(Klas L2)  

 "Je kan je nooit vervelen op de computer, je hebt altijd iets te doen."(klas S1) 

 "Omdat ik me verveel, dan ga ik op Facebook." (klas M1) 

Ten tweede valt het op dat de leerlingen de computer op een passieve manier gebruiken. 

Zo gebruiken de leerlingen YouTube vooral om te kijken naar filmpjes, maar zelden om 

zelf filmpjes up te loaden. Slechts  2 van de 137 leerlingen gaven aan ooit al een filmpje 

online gezet te hebben.  

Concluderend kan dus gesteld worden dat de computer vooral gebruikt wordt om 

spelletjes te spelen, naar filmpjes te kijken, info op te zoeken, op sociale netwerksites te 

zitten en te chatten. Deze laatste twee aspecten wijzen ook op het belang van het sociale 

aspect van computergebruik voor de leerlingen. Ten slotte blijkt ook dat de leerlingen 

vooral passieve gebruikers van het internet zijn en slechts zelden aan actieve productie 

doen, zoals blijkt uit hun gebruik van Youtube. 

Tot nu toe werd besproken tot welke ICT-apparaten de leerlingen toegang hebben, hoe 

vaak ze deze gebruiken en waar ze de computer specifiek voor gebruiken. Het is echter 

ook belangrijk om te weten in welke context of omgeving dit gebruik plaatsvindt.  

5.1.4. Context gebruik computer 

Om de context van het gebruik na te gaan, werd aan de leerlingen gevraagd waar ze de 

computer gebruiken en wie er op dat moment in dezelfde kamer aanwezig is. Daarnaast 

werd tijdens de focusgesprekken ingegaan op de perceptie van de leerlingen op deze 

context. 

Om na te gaan waar de leerlingen de computer gebruiken, werden enkele ja/nee-vragen 

gesteld. Aan de leerlingen werd gevraagd of ze de computer op hun eigen kamer 

gebruiken, of ze de computer in een andere kamer thuis gebruiken en of ze de computer 

ook elders gebruiken. Indien ze de computer ook elders gebruiken, werd hen gevraagd op 

te geven waar. Het is mogelijk dat leerlingen zowel op hun kamer als in een andere kamer 
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als elders de computer gebruiken. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in tabel 3. 

Hieruit blijkt dat het overgrote deel van de leerlingen de computer thuis in een andere 

kamer dan de eigen slaapkamer gebruikt. Iets minder dan de helft van de leerlingen 

gebruikt de computer ook thuis, maar in de eigen slaapkamer. Daarnaast gebruiken 26,2% 

van de leerlingen de computer ook ergens anders dan thuis, zoals bij vrienden, familie of 

de bibliotheek. 

Tabel 3 

Plaats van gebruik computer 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast werden de leerlingen gevraagd aan te geven of hun ouders, broers of zussen, 

vrienden of juist niemand aanwezig is als ze de computer gebruiken. De leerlingen 

mochten meer dan 1 optie aankruisen. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in tabel 

4. 

 

Tabel 4 

Personen die aanwezig zijn tijdens het computergebruik thuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats Aantal leerlingen die de computer 

op deze plaats gebruikt 

Percentage leerlingen die de 

computer op deze plaats gebruikt 

Thuis (niet in 

de slaapkamer) 

127 92,7% 

Slaapkamer 62 45,3% 

Vrienden 15 10,9% 

Familie 14 10,2% 

Bibliotheek 7 5,1% 

 

 

Aanwezige personen Aantal leerlingen die zeggen 

dat deze persoon aanwezig is 

tijdens het computergebruik 

Percentage leerlingen die zeggen dat 

deze persoon aanwezig is tijdens het 

computergebruik  

Niemand 32 23,4% 

Niemand of iemand 

anders 

35 25,5% 

Vrienden 4 2,9% 

Broer of zus 12 8,8% 

Ouders 21 15,3% 

Ouders of broer/zus 29 21,2% 

Vrienden of broer/zus 4 2,9% 
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Van alle leerlingen blijkt 23,4% altijd alleen te zijn als ze de computer gebruiken. 

Daarnaast zijn er nog eens 25,5% van de leerlingen die soms alleen de computer 

gebruiken, maar op andere momenten ook vergezeld worden door een andere persoon, 

zoals een ouder, een broer of zus of een vriend. Bij de overige 51,1% van de leerlingen is 

er altijd iemand anders, zoals een ouder, een vriend of  een broer of zus aanwezig. 

Bijna de helft van de leerlingen gebruikt de computer dus soms zonder dat er iemand 

anders in dezelfde kamer aanwezig is. Tijdens de focusgesprekken bleek dan ook dat de 

leerlingen eigenlijk weinig belang hechten aan de personen die in dezelfde ruimte 

aanwezig zijn. Ze vinden het juist goed dat ze thuis alleen kunnen werken, in alle rust en 

stilte. Op school worden de leerlingen immers omringd door klasgenoten en de leraar. 

Hierdoor is er vaak lawaai, drukte en weinig privacy. Thuis zijn er beduidend minder 

mensen, wat meer rust met zich meebrengt:  

 "Ik doe dat eigenlijk ook liever thuis. Thuis zit ik in de zetel, met een computer 

naast mij. En dan zit ik ontspannen. En in de klas dan zit iedereen druk te 

zijn."(Klas L1) 

 Bovendien kan thuis niemand zien wat men doet. De leerlingen stellen die privacy op 

prijs: 

 "Op school kan iedereen zien wat je doet, maar thuis kan je alleen achter de 

computer zitten."(Klas M2) 

Behalve meer rust, stilte en privacy, stellen de leerlingen ook de grote vrijheid die ze 

thuis hebben op prijs. Zo zeggen enkele leerlingen:  

 "Thuis kan je veel meer dingen op de computer opzoeken en je kan er spelletjes 

spelen en liedjes beluisteren. En in de klas mag je niet zo vaak liedjes afspelen. Je 

mag naar beeldbank tv gaan om leerrijke filmpjes te bekijken, maar je mag geen 

liedjes beluisteren of spelletjes spelen." (Klas L1) 

 "Op school is er een stappenplan dat je moet volgen en thuis kan je gewoon doen 

wat je wil." (Klas S2) 

De grotere vrijheid gaat ook gepaard met een gevoel van controle, een gevoel dat wat ze 

doen, ook van hen is: 

 "Thuis kan je meer dingen bekijken waarvan je zegt: dat is van ik, bijvoorbeeld 

documenten. Op school kan dat ook, maar is dat moeilijker."(Klas M2) 
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Concluderend kan gesteld worden dat de leerlingen de computer vooral thuis gebruiken, 

waarbij er vaak niemand aanwezig is. De leerlingen appreciëren dan ook de rust, stilte, 

privacy en vrijheid die thuis met de computer werken met zich meebrengt. Ze werken 

eigenlijk het liefst alleen met de computer en ze doen het liefst wat ze zelf willen.  

Tot nu toe zijn volgende aspecten van het computergebruik door de leerlingen in kaart 

gebracht: de ICT-infrastructuur, hoe vaak, waarvoor en in welke context deze gebruikt 

wordt. De vraag die nog overblijft, is wat de leerlingen menen te leren van dit 

computergebruik. 

5.1.5. Leren door computergebruik 

Om na te gaan wat de leerlingen denken te leren door de computer thuis te gebruiken, 

werden de leerlingen 11 stellingen voorgelegd over zaken die men zou kunnen leren door 

de computer te gebruiken. De leerlingen werden gevraagd om aan te geven of ze akkoord 

waren met deze stellingen of niet. Deze vraagstelling kan mogelijk geleid hebben tot een 

overschatting vanwege de leerlingen. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in grafiek 

4. 

 

 

Grafiek 4: Perceptie leerlingen op hun leren door computergebruik thuis 

Uit grafiek 4 blijkt dat de leerlingen een eerder positieve perceptie hebben van wat ze 

kunnen leren door de computer te gebruiken. Op zeven van de elf stellingen antwoorden 

minimum 70,0% van de leerlingen positief. De leerlingen geloven dat het gebruik van de 
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computer hen helpt om beter informatie op te zoeken, om nieuwe dingen over de wereld 

te ontdekken, om nieuwe woorden te leren, om dingen te maken, om dingen te leren 

begrijpen die ze anders niet zouden begrijpen, om dingen te kunnen vertellen aan andere 

mensen en tenslotte om te leren rekenen. De vier overige stellingen werden echter door de 

meerderheid van de leerlingen negatief beantwoord. De meerderheid van de leerlingen 

gelooft niet dat ze leren spellen of lezen door het gebruik van de computer. Ze zijn er ook 

niet van overtuigd dat het hen helpt leren voor een toets. Ten slotte geloven ze ook niet 

dat het gebruik van de computer hen helpt samen te werken met anderen. Dit laatste sluit 

aan bij de vaststelling dat de leerlingen het liefst alleen met de computer werken. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de leerlingen geloven dat ze verschillende zaken 

leren door de computer te gebruiken. Ze zijn er echter niet van overtuigd dat ze er 

schoolse zaken door leren. Hiermee worden zaken zoals lezen, leren en spellen bedoeld. 

Daarnaast geloven de leerlingen ook niet dat ze leren samenwerken door de computer te 

gebruiken.  

5.1.6. Conclusie gebruik thuis 

In dit deel werd het gebruik van ICT door de leerlingen buiten de school en hun perceptie 

daarop nagegaan.  Hiermee werden de resultaten op zowel onderzoeksvraag 1.1 als 1.2 

besproken. Deze resultaten worden hier nog eens kort samengevat per onderzoeksvraag. 

Met betrekking tot ICT-gebruik buiten de school (onderzoeksvraag 1.1), blijkt dat 

technologieën, zoals onder andere computers, in grote mate aanwezig zijn. Het werkelijk 

gebruik van deze toestellen is echter minder groot. De meeste leerlingen gebruiken de 

ICT-apparaten niet elke dag. Daarnaast blijkt dat de leerlingen de computer vooral 

gebruiken om spelletjes te spelen, naar filmpjes te kijken, sociale netwerksites te 

gebruiken, te chatten en om info op te zoeken. De leerlingen blijken bovendien passieve 

gebruikers van het internet te zijn.  

De perceptie van de leerlingen op dit ICT-gebruik buiten de school blijkt overwegend 

positief te zijn (onderzoeksvraag 1.2). De leerlingen zijn tevreden over de tijd die ze thuis 

kunnen spenderen aan de computer en zijn zeer gesteld op de rust, stilte, privacy en 

vrijheid van ICT-gebruik thuis. Daarnaast blijken de leerlingen veel belang te hechten aan 

het sociale aspect van de computer. Toch werken ze het liefst alleen met de computer en 

geloven ze niet dat ze leren samenwerken door de computer te gebruiken. Behalve het 
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leren van schoolse dingen, zijn de leerlingen echter wel overwegend positief over het 

potentieel om andere dingen te leren door de computer te gebruiken. 

5.2. ICT-gebruik in de klas door de leerlingen   

Nu het ICT-gebruik van de leerlingen thuis in kaart gebracht is, is het tijd om stil te staan 

bij het ICT-gebruik van de leerlingen op school. Hierna worden dezelfde aspecten als bij 

het gebruik  thuis besproken, namelijk de ICT-infrastructuur op school, hoe vaak, 

waarvoor en in welke omgeving deze gebruikt wordt en ten slotte wat de leerlingen 

menen te leren door de computer te gebruiken op school. 

Hierbij zullen de leerlingen niet langer als één groep beschouwd worden, maar als drie 

verschillende groepen, bepaald door de mate waarin de ICT-eindtermen geïmplementeerd 

worden in hun klas. Een eerste groep bestaat uit de leerlingen die in klas L1 en L2 zitten. 

Samen vormen zij het niveau 'laag geïmplementeerd'. Een tweede groep leerlingen zit in 

de klas M1 of M2 en vormen het niveau 'matig geïmplementeerd'. De laatste groep 

leerlingen zitten in de klassen S1 en S2 en vormen het niveau 'sterk geïmplementeerd'.  

5.2.1. ICT-infrastructuur 

Een eerste belangrijk aspect is de ICT-infrastructuur van de school. Daarom werd 

nagegaan hoeveel computers in de school aanwezig zijn, waar deze staan en of ze een 

internetverbinding hebben. Gezien de opkomst van het digibord de laatste jaren, werd ook 

gepeild naar de aanwezigheid daarvan. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in tabel 

5. Aansluitend wordt verder ingegaan op de perceptie van de leerlingen op deze ICT-

infrastructuur. Deze perceptie werd nagegaan tijdens de focusgesprekken en door de 

leerlingen een tekening te laten maken over hoe zij ICT graag zouden gebruiken in de 

klas. 

Uit tabel 5, die de ICT-infrastructuur weergeeft, blijkt dat deze sterk verschilt van klas tot 

klas. In alle klassen hebben de leerlingen toegang tot computers met internetverbinding, 

maar het aantal is afhankelijk van de klas. Daarnaast hebben de meeste klassen een 

computerklas en een digibord ter beschikking. 
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Tabel 5 

ICT-infrastructuur per klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over deze ICT-infrastructuur hebben de leerlingen zeer uitgesproken meningen. Langs de 

ene kant zijn de leerlingen uit alle drie de niveaus tevreden dat er technologisch materiaal 

aanwezig is:  

 "We hebben al laptopjes, dus daar mogen we eigenlijk al blij voor zijn." (Klas L1) 

 "Goed dat er een smartboard is. Je kan er van alles mee doen." (Klas S2) 

Langs de andere kant zijn alle leerlingen het eens dat het materiaal te verouderd is of niet 

goed genoeg werkt. Enkele leerlingen zeggen daarover bijvoorbeeld:  

 "De kleine laptopjes zijn niet gemakkelijk. Elke donderdag en vrijdag gebruiken 

we die. En dan moeten we op bepaalde websites, maar die vallen altijd stil. De 

verbinding met het internet is niet goed." (Klas L1) 

 "De computer is te traag en de server valt altijd uit." (Klas M1) 

 "(Wij willen) computers die altijd werken." (Klas S2) 

Alle leerlingen willen dus betere computers. Voor de leerlingen uit de niveaus 'matig en 

sterk geïmplementeerd' is dit echter onvoldoende. Zij willen ook meer computers. Dit 

kwam sterk terug in de tekeningen van deze leerlingen, waarin ze vaak een computer of 

laptop voor iedereen in de klas tekenden (Figuur 1 en 2). 

 

Niveau Klas Plaats 

computers 

Aantal 

computers 

klas 

Internet 

klas? 

Aantal 

computers 

pc-klas 

Internet 

pc-klas? 

Digibord 

in de klas? 

Laag 

geïmplementeerd 

L1 Gang en pc-

klas 

15 (in de 

gang) 

Ja 16 Ja Ja 

L2 Klaslokaal 3 Ja / / Ja 

Matig 

geïmplementeerd 

M1 Klaslokaal 

en  pc-klas 

1 Ja 24 Ja Nee 

M2 Klaslokaal 15 

(gedeeld 

met andere 

klassen) 

Ja / / Ja 

Hoog 

geïmplementeerd 

S1 Klaslokaal 

en pc-klas 

4 Ja 24 Ja Nee 

S2 Klaslokaal 

en pc-klas 

2 Ja 20 Ja Ja 
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De leerlingen van  de niveaus 'matig en sterk geïmplementeerd' verdedigden hun 

voorstel om ieder kind een computer te geven ook tijdens de focusgesprekken. Ze 

vinden het praktischer, tijdsbesparend, persoonlijker, ordelijker en veiliger:  

 "Dan heb je meer privacy. Als je iets wil opslaan, dan kan je dat gewoon doen en 

moet je niet inzitten dat je iets verkeerd doet met de documenten van anderen." 

(Klas M2) 

 "Als je je eigen computer hebt, dan is dat ook goed. Want als het computerlokaal 

bijvoorbeeld bezet is, dan kunnen we ook niet gaan. Dat is veel tijdverspilling. dan 

gaan we naar boven, om dan te zien dat het lokaal bezet is." (Klas S2) 

De meeste leerlingen uit het niveau 'laag geïmplementeerd' vonden dit echter geen 

goed idee. Zij waren bezorgd over de sfeer in de klas en mogelijke technische 

problemen:  

 "Ook, iedereen een computer in de klas, de klas zou er dan helemaal anders 

uitzien. Dat is zo druk. "(Klas L2) 

  "De juf zou meer bezig zijn met technische problemen dan met les geven."(Klas 

L2)  

 

Naast betere en meer computers willen sommige leerlingen ook andere technologieën in 

de klas, zoals Ipads en een digibord voor de klassen die er nog geen hebben. In het niveau 

'laag geïmplementeerd' zijn de leerlingen hierover zeer terughoudend.  Zij zouden een 

Ipad bijvoorbeeld wel leuk vinden, maar eigenlijk ook overbodig en afleidend.  

Figuur 2: Iedereen een computer (Klas S2) 

Figuur 1: : Iedereen een computer (Klas M1) 
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 "Het is wel handig, je moet bijvoorbeeld geen boeken meer uithalen. Maar we 

leren eigenlijk al genoeg met onze boeken. Het zou misschien wel leuk zijn, maar 

niet echt nodig." (Klas L2) 

 "Als we allemaal met een Ipad in de klas zouden zitten, zou dat ook niet goed zijn, 

want dan zouden we allemaal spelletjes zitten spelen, we zouden te veel afgeleid 

zijn."(Klas L2)  

In tegenstelling tot de terughoudendheid van deze leerlingen verdedigen de leerlingen uit 

de niveaus 'matig en sterk geïmplementeerd' de introductie van de Ipad in de klas met 

verve.  

Deze leerlingen halen alle mogelijk praktische, financiële en gezondheidsredenen aan: 

 "Als je een Ipad vervangt door boeken, dan weegt dat minder en dat is goed voor 

je rug." (Klas M1) 

 "Je hebt geen boekentas meer nodig." (Klas S1) 

 "Je kan ook met je vingers schrijven en dan heb je geen inkt en balpennen meer 

nodig."  (Klas M2) 

 "Als er zijn die een heel slordig geschrift hebben, dan kunnen ze dat typen en is 

dat handiger voor de juffrouw. " (Klas S2) 

  "De bank gaat ook niet meer zo slordig liggen." (Klas S2) 

 "Het is een keer in de krant gekomen dat een Ipad minder kost dan alle boeken." 

(Klas S1) 

Het enthousiasme over de Ipad kwam niet alleen naar boven tijdens de focusgesprekken. 

Ook in de tekeningen pleiten de leerlingen uit de niveaus 'matig en sterk 

geïmplementeerd' voor Ipads op school. Enkele leerlingen tekenden een Ipad voor 

iedereen in de klas (figuur 3 en 4). Onder hun tekeningen omschrijven ze hoe zij de Ipad 

concreet zouden gebruiken.  
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 Figuur 3 : Tekening Ipad (Klas M1) 

Figuur 4: Ipad (Klas S1) 
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Naast de Ipad, blijkt uit de tekeningen van klas S1, uit het niveau 'sterk geïmplementeerd', 

dat men ook graag een smartboard zou hebben in de klas (figuur 5). Hun klas is dan ook 

één van de twee klassen die nog geen smartboard heeft.    

 

Figuur 5: Smartboard (Klas S1) 

Sommige leerlingen uit het niveau 'sterk geïmplementeerd' gaan echter nog een stapje 

verder.  Zij willen niet enkel bestaande technologieën introduceren in de klas, zij ijveren 

in hun tekeningen zelfs voor nieuwe technologieën, zoals een internetbril (figuur 6) en 

een bank met ingebouwde Ipad (figuur 7).  

 

Concluderend kan gesteld worden dat de leerlingen in alle scholen toegang hebben tot 

computers met internetverbinding. Het aantal computers en de plaats van die computers 

verschillen echter van klas tot klas. Ook de aanwezigheid van een smartboard varieert 

Figuur 6: Internetbril (Klas S2) Figuur 7: Ingebouwde Ipad (Klas S2) 
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tussen de klassen. Ondanks de verschillen lijken alle leerlingen ontevreden te zijn over de 

ICT-infrastructuur in hun school, De leerlingen uit het niveau 'laag geïmplementeerd' 

willen dan ook betere computers, maar meer computers of andere technologieën vinden 

ze overbodig. De leerlingen uit het niveau 'matig geïmplementeerd willen dan weer wel 

meer computers en andere bestaande technologieën. De leerlingen uit het niveau 'sterk 

geïmplementeerd' gaan echter nog een stapje verder en denken al aan toekomstige 

technologieën.  

Belangrijker dan de ICT-infrastructuur op zich, is echter hoe vaak en vooral waarvoor 

deze gebruikt wordt.  Deze aspecten worden dan ook besproken in de volgende 

paragrafen.  

5.2.2. Frequentie gebruik  

Om na te gaan hoe vaak de ICT-infrastructuur gebruikt wordt, werd nagegaan hoe vaak 

de leerlingen de computer gebruiken op school. Dit werd gedaan aan de hand van een 

likertschaal, gaande van 'nooit' tot 'iedere dag'. De resultaten hiervan zijn weergegeven in 

tabel 6. Omdat ICT verder gaat dan de computer alleen, werd ook nagegaan hoe vaak 

andere ICT-apparaten, zoals de digitale camera, gsm, gameconsoles, smartphone en Ipad 

gebruikt worden op school. Ook dit werd nagegaan aan de hand van een likertschaal. De 

resultaten hiervan zijn terug te vinden in grafiek 5. 

Tabel 6 

Frequentie gebruik computer op school volgens niveau. (percentage leerlingen die aangeven de computer 

respectievelijk dagelijks, wekelijks, maandelijks of nooit te gebruiken op school.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau Percentage 

leerlingen die 

zeggen de 

computer bijna 

iedere dag te 

gebruiken  

Percentage 

leerlingen die 

zeggen de 

computer 

wekelijks te 

gebruiken  

Percentage 

leerlingen die 

zeggen de 

computer 

maandelijks te 

gebruiken 

Percentage 

leerlingen die 

zeggen de 

computer nooit 

te gebruiken 

Laag geïmplementeerd 

(n=59) 

18,5%  59,3%  22,2%  0,0%  

Matig 

geïmplementeerd (n=34) 

17,6%  41,2%  35,3%  5,9%  

Sterk geïmplementeerd 

(n=54) 

4,1%  32,7%  57,1%  6,1%  
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Uit tabel 6, die de frequentie van het computergebruik weergeeft, blijkt dat de computer 

relatief weinig gebruikt wordt in de klas. Slechts een minderheid van alle leerlingen geeft 

aan dat ze de computer bijna iedere dag gebruiken op school. Opvallend is echter dat er  

het meest leerlingen uit het niveau 'laag geïmplementeerd' aangeven de computer 

dagelijks te gebruiken op school en het minste leerlingen uit het niveau 'sterk 

geïmplementeerd'. Ook bij het wekelijks gebruikt komt hetzelfde patroon naar voren. 

Paradoxaal genoeg zeggen de leerlingen van het niveau 'sterk geïmplementeerd' dus dat 

zij de computer het minst gebruiken. Een mogelijke verklaring is dat de computer in het 

niveau 'sterk geïmplementeerd' meer geïntegreerd gebruikt wordt, namelijk meer tijdens 

de gewone lessen en minder tijdens een apart ICT-moment. Hierdoor kan het de 

leerlingen minder opvallen hoe vaak de computer gebruikt wordt. Een andere mogelijke 

verklaring is dat de computer werkelijk minder gebruikt wordt, maar op een 

kwaliteitsvollere manier. Hiermee wordt bedoeld dat de activiteiten waar de computer 

voor gebruikt wordt, beter aansluiten bij de ICT-eindtermen en bijgevolg educatiever zijn. 

Aangezien ICT meer is dan enkel de computer, werd ook nagegaan hoe vaak andere ICT-

apparaten gebruikt worden. Zoals blijkt uit grafiek 5, worden deze zelden gebruikt in de 

klas.  

.  

Grafiek 5: Frequentie gebruik ICT-apparaten op school 

Concluderend kan gesteld dat er in alle klassen vooral geconcentreerd wordt op de 

computer en dat andere ICT-toepassingen, zoals de Ipad, beduidend minder aandacht 

5,2% 5,2% 
8,6% 

2,0% 0,0% 2,7% 
6,7% 

0,0% 0,0% 0,0% 
11,4% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

100,0% 

digitale camera gsm gameconsoles smartphone Ipad 

Frequentie gebruik ICT-apparaten op school 

Percentage leerlingen uit het niveau 'laag geïmplementeerd' die aangeven dat ze het 
ICT-apparaat dagelijks of wekelijks gebruiken op school 

Percentage leerlingen uit het niveau 'matig geïmplementeerd' die aangeven dat ze het 
ICT-apparaat dagelijks of wekelijks gebruiken op school 

Percentage leerlingen uit het niveau 'sterk geïmplementeerd' die aangeven dat ze het 
ICT-apparaat dagelijks of wekelijks gebruiken op school 
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krijgen. Gezien de leerlingen uit de niveaus 'matig en sterk geïmplementeerd' een pleidooi 

hielden voor de introductie van de Ipad, kan het echter de moeite waard zijn om de 

educatieve mogelijkheden van de Ipad na te gaan. Toch blijkt ook het gebruik van de 

computer op school in het algemeen beperkt. Bovendien geven de leerlingen paradoxaal 

genoeg aan dat de computer het minst gebruikt wordt in het niveau 'sterk 

geïmplementeerd', wat mogelijk verklaard kan worden door een meer geïntegreerd of een 

kwaliteitsvoller gebruik van de computer in die klassen. 

Naast hoe vaak de computer gebruikt wordt, is het echter ook belangrijk om stil te staan 

bij waar de computer voor gebruikt wordt. Bijgevolg handelt de volgende paragraaf 

daarover. 

5.2.3. Gebruik computer 

Om na te gaan waar de computer voor gebruikt wordt op school, werd aan elke leerling 

een top drie gevraagd van zaken waar ze de computer het meest voor gebruiken op 

school. Op basis daarvan werd een algemene top vijf opgesteld, die terug te vinden is in 

grafiek 6.  

 

Grafiek 6: Top vijf gebruik op school 
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Uit grafiek 6 blijkt dat de computer op school vooral gebruikt wordt om informatie op te 

zoeken, PowerPoint te gebruiken, naar filmpjes te kijken, educatieve software  en Word te 

gebruiken. Hierbij vallen twee zaken op.  

Ten eerste vallen de hoge percentages voor het opzoeken van informatie op. Binnen alle 

drie de niveaus wordt de computer het vaakst gebruikt om informatie op te zoeken. Toch 

valt het op dat het percentage voor het niveau 'sterk geïmplementeerd' beduidend lager 

ligt dan in de andere twee niveaus.  

Een tweede vaststelling is dan ook dat het gebruik van de computer sterk verschilt van 

niveau tot niveau. Zo komt informatie opzoeken en het gebruik van educatieve software 

vooral voor in het laagste niveau, terwijl men vooral in het matig niveau naar filmpjes 

kijkt en het gebruik van PowerPoint en Word vooral in het sterkste niveau gebeurt. De 

computer wordt dus op een actievere manier gebruikt in het niveau 'sterk 

geïmplementeerd', waar men die toepassingen waarbij de leerlingen zelf iets moeten 

creëren, zoals een tekst of presentatie, vaker gebruikt dan in de andere niveaus. 

Concluderend kan dus gesteld worden dat leerlingen op school met de computer vooral 

informatie opzoeken. Daarnaast wordt de computer op een actievere manier gebruikt in 

het niveau 'sterk geïmplementeerd' dan in de andere twee niveaus.  

Tot nu toe werd de ICT-infrastructuur van de scholen, hoe vaak en waarvoor deze 

gebruikt wordt, besproken. Een ander belangrijk aspect van ICT-gebruik op school is de 

context waarin het gebruik plaatsvindt.  

5.2.4. Context gebruik  

Om zicht te krijgen op de context waarin de computer gebruikt wordt, werd aan de 

leerlingen gevraagd in welke situaties ze de computer gebruiken en onder welke 

omstandigheden ze toestemming hebben om de computer te gebruiken. 

 In tabel 7 worden de situaties waarin de leerlingen de computer gebruiken op school 

weergegeven. De leerlingen kregen hiervoor vier ja/nee-vragen, die peilden of de 

leerlingen de computer in groep gebruiken tijdens de lessen, individueel tijdens de lessen, 

tijdens de pauzes en/of buiten de schooltijd. Hieruit blijkt dat de leerlingen uit alle drie de 

niveaus de computer vooral in groep mogen gebruiken. Per niveau zegt telkens meer dan 

de helft van de leerlingen dat men in groep mag werken met de computer, terwijl telkens 

minder dan de helft van de leerlingen aangeeft individueel te mogen werken. Leerlingen 

gebruiken de computer op school dus vooral in groep, hoewel de leerlingen uit het niveau 
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'sterk geïmplementeerd' de computer vaker individueel mogen gebruiken dan in de andere 

twee niveaus. Nochtans geven de leerlingen, vooral uit de niveaus 'matig en sterk 

geïmplementeerd', tijdens de focusgesprekken duidelijk aan dat ze alleen willen werken 

met de computer. Dit bleek ook al uit hun pleidooi voor een eigen computer voor 

iedereen. 

 "Als je het alleen doet, dan moet je het zelf doen en dan ga je er ook meer van 

leren."(Klas M1)  

 

 

 

 

 

 

 

Naast de situaties waarin de leerlingen de computer gebruiken, werd ook gepeild naar de 

regels omtrent het computergebruik op school. Hiervoor werden de leerlingen gevraagd 

wanneer ze de computer mogen gebruiken: enkel op de voorziene momenten, enkel 

tijdens de ICT-lessen, wanneer ze de computer nodig hebben of wanneer ze de computer 

nodig hebben, maar met toestemming van de leraar. De resultaten hiervan zijn terug te 

vinden in tabel 8. Hieruit blijkt dat de computer niet zomaar mag gebruikt worden. In het 

niveau 'laag geïmplementeerd' zeggen de meeste leerlingen de computer vooral te 

gebruiken op de voorziene momenten. In het niveau 'matig geïmplementeerd' en vooral in 

het niveau 'sterk geïmplementeerd' zeggen de leerlingen vooral dat ze de computer mogen 

gebruiken wanneer ze hem nodig hebben, maar met de goedkeuring van de leraar. De 

leerlingen uit het hoogste niveau hebben dus meer vrijheid dan in de andere niveaus om 

de computer te gebruiken wanneer nodig, maar binnen de gemaakte afspraken met de 

leraar.  

Tabel 7 

Situaties waarin de leerlingen de computer gebruiken op school (percentage leerlingen die aangeven de computer 

in die situatie te gebruiken. ) 
 

Niveau In groep 

tijdens lessen 

 

Individueel 

tijdens de 

lessen  

Speeltijd/ 

over de 

middag 

Voor of na 

schooltijd 

Laag geïmplementeerd 

(n=54) 

81,5%  35,2%     29,6%         24,1%   

Matig geïmplementeerd 

(n=34) 

52,9%  26,5%        32,4%  17,6%       

Sterk geïmplementeerd 

(n=49) 

77,6%  46,9%   51,0%    16,3%      
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Tabel 8 

Momenten van computergebruik op school (percentage leerlingen per niveau die aangeven dat ze op dat moment 

de computer mogen gebruiken op school.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks het feit dat de mate van vrijheid verschilt naargelang niveau, geven de leerlingen 

van alle drie de niveaus aan dat ze graag meer vrijheid zouden hebben in het gebruik van 

ICT. Hiermee bedoelen ze zowel meer kunnen doen wat ze willen als er meer tijd voor 

hebben: 

 "Thuis heb je meer tijd en kan je rustig werken. Het zou goed zijn om dat af en toe 

ook in de les te doen."(Klas L2) 

 "Meer kunnen doen wat je wil, dat zou leuker zijn" (Klas M2) 

 "Het is ook wel leuk als we op school een PowerPoint of zo mag maken, maar ik 

vind dat nog leuker thuis omdat ik dan op mijn gemak ben en meer tijd heb om dat 

te doen."(Klas S2) 

Met betrekking tot de context van het ICT-gebruik op school, kan dus samenvattend 

gesteld worden dat de leerlingen de computer vooral in groep gebruiken. Nochtans willen 

de leerlingen uit het matige en sterk niveau van implementatie van de eindtermen meer 

individueel werken. Hierbij hoort echter de nuancering dat de leerlingen uit het niveau 

'sterk geïmplementeerd' de computer iets vaker individueel gebruiken in de les dan in de 

andere twee niveaus. Daarnaast lijkt een sterke implementatie van de eindtermen samen 

   

 Tijdens 

de ICT-

les 

Op de 

voorziene 

momenten 

Spontaan, 

wanneer  ik de 

computer nodig 

heb 

Wanneer ik de 

computer nodig heb, 

met de goedkeuring 

van de leraar 

Laag 

geïmplementeerd 

(n=54) 

20,4%  11,1%  40,7%  27,7%  

Matig 

geïmplementeerd 

(n=34) 

5,9%  17,6%  20,6%  55,9%  

Sterk 

geïmplementeerd 

(n=49) 

4,1%  12,2%  0,0%  83,7%  
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te hangen met een grotere vrijheid om de computer te gebruiken als het nodig is, maar 

binnen de afspraken met de leraar. Toch pleiten alle leerlingen voor nog meer vrijheid en 

ook tijd op school met betrekking tot ICT. 

Tot nu toe werd in kaart gebracht hoe de ICT-infrastructuur in scholen er uit zien, hoe 

vaak, waarvoor en in welke context deze gebruikt wordt. De vraag blijft echter wat de 

leerlingen menen te leren van dit gebruik. Daar wordt in de volgende alinea op ingegaan. 

5.2.5. Leren door computergebruik 

Om na te gaan wat de leerlingen menen te leren door de computer op school te gebruiken,  

werden de leerlingen 11 stellingen voorgelegd over zaken die men zou kunnen leren door 

de computer te gebruiken. De leerlingen werden gevraagd om aan te geven of ze akkoord 

waren met deze stellingen of niet. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in grafiek 7. 

Ook in de tekeningen en focusgesprekken kwam dit onderwerp naar boven.  

 

Grafiek 7: Perceptie leerlingen op hun leren door computergebruik op school 

Uit grafiek 7 blijkt dat de leerlingen van alle drie de niveaus positief staan ten opzichte 

van wat ze kunnen leren door de computer te gebruiken op school. De leerlingen zijn er 

duidelijk van overtuigd dat ze erdoor kunnen leren hoe informatie op te zoeken, nieuwe 
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dingen kunnen ontdekken, dingen kunnen leren begrijpen die ze anders niet zouden 

begrijpen, nieuwe woorden kunnen leren, dingen kunnen leren maken en ten slotte erdoor 

kunnen leren samenwerken. Per niveau antwoordt immers telkens meer dan 70,0% van de 

leerlingen positief op die stellingen. Vooral het leren samenwerken is opvallend, 

aangezien de leerlingen niet geloven dat ze dit thuis leren door de computer te gebruiken, 

maar dus wel op school. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de leerlingen op school 

vaak met meerderen aan één computer moeten werken. Ook bij de overige stellingen 

antwoordt telkens meer dan de helft van de leerlingen positief. De meerderheid van de 

leerlingen gelooft dus ook dat ze door de computer te gebruiken dingen aan andere leren 

vertellen, leren leren, rekenen en spellen. De enige uitzondering is het leren lezen, waarbij 

in de niveaus 'matig en sterk geïmplementeerd' telkens meer dan de helft van de 

leerlingen negatief antwoorden. Zij geloven dus niet dat ze leren lezen door de computer 

te gebruiken op school. 

Hoewel er weinig grote verschillen vastgesteld zijn in de vragenlijst, blijkt uit de 

focusgesprekken en tekeningen dat de perceptie op wat de leerlingen kunnen leren van 

ICT op school toch sterk verschilt naargelang niveau. De leerlingen uit het niveau 'laag 

geïmplementeerd' blijken immers toch niet zo enthousiast zijn. Ze menen op school niet 

te kunnen bijleren over ICT, aangezien ze het allemaal al kennen. Bovendien menen ze 

dat het gebruik van de computer eigenlijk niet nodig is, aangezien de computer er vroeger 

ook niet was op school. 

 "Nee, ik denk dat niet, want we weten meer van de computer dan de leerkracht."      

(Klas L1) 

 "De computer is niet echt nodig, want vroeger hadden ze geen computers en dan 

hadden ze ook geen last. Dat ging ook gewoon naar school gaan." (Klas L2) 

Deze terughoudendheid ten opzichte van ICT kwam ook in meerdere tekeningen naar 

boven (Figuur 8 en 9). 
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Figuur 8: Stop computergebruik (Klas L2) 

 

 

 

Figuur 9: Stop computergebruik (Klas L2) 

De leerlingen van de niveaus 'matig en sterk geïmplementeerd' zijn wel voorstanders van 

ICT op school. Zij geloven dat ze iets bijleren door de computer te gebruiken, zoals 

vakspecifieke kennis en kennis over de computer: 
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 "We gebruiken de computer om te leren rekenen en Frans. Dus vooral dat we de 

computer gebruiken om dingen te leren." (Klas M1) 

 "En al die dingen dat je kan doen op de computer, dat je dat leert op school. 

Anders, als je dat thuis allemaal aan je ouders moet vragen, hebben je ouders 

daar geen tijd voor. En nu kan ik vaak ook meer dan mijn mama." (Klas S2) 

Deze leerlingen denken echter niet alleen dat ze iets bijleren, ze vinden het ook 

noodzakelijk om het te leren: 

 "Je zal later ook met de computer moeten werken, dus je moet dat ook leren op 

school." (Klas S1) 

Samenvattend kan gesteld worden dat de mate van implementatie van de eindtermen een 

grote invloed heeft op de attitudes van de leerlingen ten opzichte van ICT op school. De 

manier waarop ICT in hun klas gebruikt wordt, zorgt er voor dat de leerlingen het nut van 

ICT op school niet langer inzien. Sommigen van hen willen zelf geen computers meer in 

de klas en zeker niet nog meer dan nu het geval is. De manier waarop ICT gebruikt wordt 

in de andere twee niveaus lijkt er echter voor te zorgen dat deze leerlingen er de 

voordelen van zien en ervaren dat ze toch nog iets bij te leren hebben over ICT. Zij staan 

dan ook veel positiever ten opzichte van ICT in de klas.  

5.2.6. Conclusie gebruik op school 

In dit deel werd het gebruik van ICT door de leerlingen op school nagegaan en hun 

perceptie daarop nagegaan.  Hiermee werden de resultaten op zowel onderzoeksvraag 2.1 

als 2.2 besproken. Deze resultaten worden hier nog eens kort samengevat per 

onderzoeksvraag. 

Met betrekking tot het ICT-gebruik van de leerlingen op school (onderzoeksvraag 2.1) 

blijkt dat het gebruik van de computer relatief beperkt is. Paradoxaal genoeg zeggen de 

leerlingen van het hoogste niveau van implementatie van de ICT-eindtermen dat zij de 

computer het minst gebruiken. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn een meer 

geïntegreerd of een kwaliteitsvoller gebruik in die klassen. Daarnaast blijkt echter wel dat 

de computer op een actievere manier gebruikt wordt in het sterkste niveau dan in de 

andere twee niveaus. Ten slotte blijkt ook dat de leerlingen uit het hoogste niveau meer 

vrijheid hebben om de computer te gebruiken wanneer ze willen, maar wel met 

toestemming van de leraar. 

De perceptie van de leerlingen op dit ICT-gebruik op school (onderzoeksvraag 2.2), blijkt 
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afhankelijk te zijn van het niveau van implementatie van de ICT-eindtermen. De 

leerlingen van alle niveaus zijn het er over eens dat er dringend een betere ICT-

infrastructuur nodig is op school, met vooral betere computers. Daarnaast willen de 

leerlingen uit de niveaus 'matig en sterk geïmplementeerd' ook meer computers, zodat ze 

vaker individueel kunnen werken en ook nieuwere technologieën, zoals de Ipad. Alle 

leerlingen wensen ook meer tijd en vrijheid wanneer ze op school met de computer 

werken, net zoals thuis. Het allerbelangrijkste verschil is echter te vinden in de perceptie 

van de leerlingen op wat ze kunnen leren door ICT te gebruiken op school. De leerlingen 

uit het laagste niveau menen alles al te weten en denken niets bij te leren over ICT op 

school. De leerlingen uit het matig en sterk niveau menen echter dat zij op school wel nog 

iets bijleren en vinden het dan ook goed dat ze ICT krijgen op school. 

5.3.  ICT-gebruik in de klas door de leraar   

De leerlingen werden niet alleen bevraagd over hun eigen ICT-gebruik. Ook het ICT-

gebruik van de leraar werd in kaart gebracht. Hiervoor werden de leerlingen tien 

stellingen voorgelegd waarbij gevraagd werd of hun leraar het dagelijks, wekelijks, 

maandelijks of nooit doet. Deze stellingen vertegenwoordigen drie categorieën, namelijk 

'ICT als informatiemiddel', 'ICT als leermiddel' en 'ICT als basisvaardigheden'. Deze 

categorieën verwijzen respectievelijk naar het gebruik van ICT om informatie op te 

zoeken, om het leren van de leerling te ondersteunen  en om de leerlingen technische 

computervaardigheden aan te leren (Vanderlinde, 2011). In  grafiek 8 worden de 

schaalscores op 100 weergegeven per categorie en niveau. De perceptie van de leerlingen 

op het ICT-gebruik van hun leraar werd nagegaan tijdens de focusgesprekken  

Uit grafiek 8 blijkt dat het gebruik van 'ICT als basisvaardigheden' er bovenuit springt. In 

alle drie de niveaus wordt deze categorie het vaakst gebruikt. Toch wordt in alle niveaus 

ook relatief veel aandacht besteed aan 'ICT als leermiddel' en 'als informatiemiddel'. 

Hoewel 'ICT als basisvaardigheden' ook in het niveau 'sterk geïmplementeerd' het vaakst 

gebruikt wordt door de leraar, lijkt het verschil met de andere twee categorieën kleiner 

dan in de andere twee niveaus. Leraren die meer aandacht besteden aan de ICT-

eindtermen, lijken dus een beter evenwicht te vinden tussen de drie categorieën van ICT-

gebruik.  

. 
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Grafiek 8: ICT-gebruik leraar volgens de leerlingen 

De perceptie van de leerlingen op hoe de leraar de computer gebruikt, blijkt ook 

afhankelijk te zijn van de mate waarin de ICT-eindtermen geïmplementeerd worden in 

hun klas. Leerlingen uit het niveau 'laag geïmplementeerd' menen dat hun leraar goed met 

de computer kan werken, maar toch niet zo goed als zijzelf. In beide klassen van het 

niveau 'laag geïmplementeerd' geven de leerlingen ook aan dat hun juf niet goed met het 

smartboard kan werken. 

 "Ze doet het goed, maar wij kunnen het beter. Als er bijvoorbeeld iets op het 

smartboard komt, moet er een leerling naar voren komen om het op te lossen." 

(Klas L1) 

 "Ze kan goed met de computer werken, maar niet met het smartboard, 

bijvoorbeeld met die pen kan ze niet goed werken." (Klas L2) 

In niveau 'matig geïmplementeerd' zijn de leerlingen zeer tevreden van hun leraar en ze 

zeggen dan ook unaniem dat hun leraar goed met de computer kan werken. Ze vinden het 

vooral goed dat de leraar snel dingen kan opzoeken en dat ook aan de leerlingen leert: 

 "Snel websites vinden. Het is belangrijk om snel websites te vinden."(Klas M1) 

In niveau 'sterk geïmplementeerd' menen de leerlingen dat de leraar goed met de 

computer kan werken en ze zien ICT als een wisselwerking waarbij leerlingen en leraar 

van elkaar kunnen leren. Ze zijn ook tevreden over hoe hun leraar ICT gebruikt in de 
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lessen. Ze vinden het goed dat ze uitleg krijgen over de computer, over ICT en veiligheid 

en vooral dat ze zelf mogen werken met ICT. 

 "Wij kunnen beter met de computer werken. Alhoewel, sommige ietsje minder en 

sommige iets meer. Wij leren soms ook dingen aan de juf."(Klas S1) 

 "We mogen zelf met het smartboard werken, bijvoorbeeld met cijferen, projecteert 

de juf de oefeningen en mogen wij die invullen." (Klas S2) 

  "In plaats van de dat de juffrouw dingen opzoekt voor ons, kunnen we het zelf 

opzoeken."(Klas S2) 

 

In dit deel werd het ICT-gebruik door de leraren nagegaan en de perceptie van de 

leerlingen daarop nagegaan.  Hiermee werden de resultaten op zowel onderzoeksvraag 

2.3 als 2.4 besproken. Deze resultaten worden hier nog eens kort samengevat per 

onderzoeksvraag. Leraren blijken vooral aandacht te besteden aan ICT als 

basisvaardigheden (onderzoeksvraag 2.3). In het sterkste niveau van implementatie van 

de eindtermen is de dominantie ten opzichte van de andere twee categorieën echter 

minder groot. De perceptie van de leerlingen op dit ICT-gebruik door de leraar blijkt 

bovendien sterk afhankelijk van het niveau van implementatie van de ICT-eindtermen 

(onderzoeksvraag 2.4).  De leerlingen uit de niveaus 'matige en sterke implementatie' zijn 

meer tevreden over hun eigen leraar. Zo vinden de leerlingen uit het sterkste niveau het 

vooral goed dat hun leraar hen zelf dingen laat doen met ICT. 

6. Discussie 

Dit onderzoek had als doelstelling om de perceptie van leerlingen uit het zesde leerjaar 

omtrent ICT-gebruik binnen en buiten de school na te gaan. Op basis van deze 

doelstelling werden zes onderzoeksvragen geformuleerd.  De resultaten van deze 

onderzoeksvragen werden reeds besproken en worden hier aan elkaar en aan de literatuur 

gerelateerd. Daarna wordt  ingegaan op de beperkingen van dit onderzoek. Ten slotte 

worden de implicaties van deze resultaten voor het beleid, de praktijk en verder 

onderzoek besproken. 
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6.1. Bespreking resultaten  

De bespreking van de resultaten gebeurt in vier delen. Eerst wordt er ingegaan op het 

ICT-gebruik van de leerlingen zelf, zowel thuis als op school. Daarna wordt de perceptie 

van de leerlingen op dit gebruik bekeken. In een derde deel wordt ingegaan op het ICT-

gebruik van de leraar, om af te sluiten met de perceptie van de leerlingen op dit gebruik.  

6.1.1. ICT-gebruik leerlingen 

Vooraleer de perceptie van de leerlingen uit het zesde leerjaar lager onderwijs op hun 

ICT-gebruik bekeken kon worden, moest eerst nagegaan worden hoe ICT werkelijk 

gebruikt wordt, zowel thuis als op school. Hierbij werd de ICT-infrastructuur, de 

frequentie van  het computergebruik, het gebruik zelf en de context van  het gebruik in 

kaart gebracht. 

Met betrekking tot het eerste aspect, de ICT-infrastructuur, bleek dat technologie in grote 

mate aanwezig is in de leefwereld van de leerlingen. Thuis hebben de leerlingen toegang 

tot onder andere computers, televisies en gsm's. Ook op school zijn er in alle klassen 

computers aanwezig en de meeste klassen hebben ook een digibord. Dit sluit aan bij de 

opvatting van Prensky (2001), die de nieuwe generatie kinderen als digital natives 

beschouwd, die al hun hele leven met technologieën zoals de computer omringd zijn en 

deze ook gebruiken.  

De frequentie van het ICT-gebruik, het tweede besproken aspect, blijkt echter relatief 

beperkt, zowel thuis als op school. Dit wijst er dan weer op dat het computergebruik niet 

domineert bij deze generatie, zoals gesteld door Raes & Schellens (2011). Concluderend 

kan gesteld worden dat de 'digtial natives' zowel een realiteit als een mythe zijn, zoals 

Selwyn et al. (2010) het stellen. Langs de ene kant is de leefwereld van de leerlingen 

doordrongen van ICT, maar dat wil nog niet zeggen dat het leven van deze leerlingen ook 

gedomineerd wordt door ICT.   

Het gebruik van de computer is echter niet in alle klassen even beperkt. Paradoxaal 

genoeg wordt de computer minder vaak gebruikt in klassen met een sterke implementatie 

van de ICT-eindtermen dan in klassen met een zwakke implementatie. Dit kan verklaard 

worden door ofwel een meer geïntegreerd ofwel een kwaliteitsvoller gebruik van de 

computer in de klassen met een sterke implementatie van de eindtermen.  Met een meer 

geïntegreerd gebruik wordt hier bedoeld dat de computer vaker tijdens de lessen gebruikt 
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wordt in plaats van een apart ICT-moment te voorzien. Met een kwaliteitsvoller gebruik 

worden activiteiten die beter aansluiten bij de ICT-eindtermen, of educatiever zijn, 

bedoeld.  

Een indicatie voor deze laatste hypothese kan gevonden worden in de resultaten van het 

derde aspect, namelijk het werkelijk gebruik van de computer. De computer blijkt immers 

iets actiever gebruikt te worden in klassen waar de ICT-eindtermen sterk 

geïmplementeerd worden. De leerlingen mogen meer toepassingen gebruiken waarbij ze 

zelf iets creëren, zoals een tekst of PowerPoint. Dit sluit aan bij de ICT-eindtermen die 

stellen dat de leerlingen hun eigen ideeën creatief moeten kunnen vormgeven met behulp 

van ICT (DVO, 2012b). Over alle klassen heen wordt de computer op school vooral 

gebruikt om een PowerPoint te maken en informatie op te zoeken. Deze bevindingen 

sluiten aan bij bestaand onderzoek (e.g Selwyn et al., 2009; Kent & Facer 2004; Mumtaz, 

2001) en bij de ICT-eindtermen, die stellen dat leerlingen met behulp van ICT voor hen 

bestemde info moeten kunnen opzoeken, verwerken en bewaren en informatie moeten 

kunnen voorstellen aan anderen (DVO, 2012b).  

Thuis gebruiken de leerlingen de computer daarentegen vooral om spelletjes te spelen, 

naar filmpjes te kijken, op sociale netwerksites zitten, te chatten en info op te zoeken. 

Hieruit blijkt dat de leerlingen veel belang hechten aan het sociale aspect van de 

computer.  Hoewel het motiverend zou kunnen werken voor de leerlingen, komt dit 

sociale aspect echter niet terug op school. Gezien de eindtermen ook stellen dat de 

leerlingen ICT moeten kunnen gebruiken om op een veilige manier te communiceren 

(DVO, 2012b), kan het introduceren van dit sociale aspect in het onderwijs een goede 

zaak zijn. Wat scholen kunnen doen om dit te doen, wordt besproken bij de implicaties. 

Met betrekking tot het vierde en laatste aspect, de context, blijkt dat de leerlingen de 

computer thuis vaak gebruiken zonder dat er iemand anders aanwezig is. De leerlingen 

werken dan ook het liefst alleen met de computer. Op school moeten ze echter vooral in 

groep werken. Dit terwijl twee van de acht ICT-eindtermen spreken over het zelfstandig 

kunnen leren en oefenen (DVO, 2012b). In klassen waar de ICT-eindtermen sterk 

geïmplementeerd werden, blijkt men dan ook iets vaker individueel te werken dan in de 

andere klassen. Daarnaast hebben deze leerlingen ook meer vrijheid, maar wel binnen de 

gemaakte afspraken. Deze verschillen naargelang de mate van implementatie van de 

eindtermen werden nooit eerder vastgesteld. Bijgevolg is er verder onderzoek nodig om 

deze te bevestigen. 
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6.1.2. Perceptie leerlingen op eigen ICT-gebruik 

Het doel van dit onderzoek was echter om de perceptie van de leerlingen na te gaan. 

Daarbij bleek dat de leerlingen ICT-gebruik thuis verkiezen boven ICT-gebruik op 

school, net zoals Selwyn et al. (2010) vaststelden. De redenen die ze daar voor aangeven 

zijn meer tijd, een grotere vrijheid en meer rust, stilte en privacy thuis. Daarnaast 

gebruiken de leerlingen de computer vooral om sociale contacten te leggen en om 

verveling te vermijden. Deze bevindingen komen in grote mate overeen met Selwyn et al. 

(2010) die ook vaststelden dat de kinderen de grote vrijheid appreciëren en de computer 

gebruiken om het plezier, de sociale contacten en het vermijden van verveling. Ook Kent 

& Facer (2004) stelden de tevredenheid van de kinderen over de hoeveelheid tijd die ze 

thuis aan de computer kunnen besteden vast. Dat de leerlingen de rust, stilte en privacy 

die er thuis is appreciëren, is echter een nieuwe vaststelling. 

De perceptie op het ICT-gebruik op school is dus iets negatiever, maar blijkt ook 

afhankelijk te zijn van het niveau van implementatie van de eindtermen. Leerlingen uit 

klassen waar de ICT-eindtermen matig tot sterk geïmplementeerd worden,  lijken veel 

positiever te staan tegenover de mogelijkheden die de computer biedt voor het onderwijs. 

Mumtaz (2001) stelde reeds een negatief verband vast tussen het computergebruik op 

school en de attitude van de leerlingen ten opzichte van computers. De bevindingen van 

dit onderzoek nuanceren dit door aan te tonen dat dit verband er enkel is als de ICT-

eindtermen niet goed geïmplementeerd worden.  Leerlingen uit klassen met een lage 

implementatie gaan zich afzetten tegen ICT op school en geloven bijvoorbeeld niet dat ze 

iets leren door de computer op school te gebruiken. Nochtans stelde Goodison (2002) vast 

dat de leerlingen geen onderscheid maken tussen leren door ICT-gebruik thuis en op 

school. Hij stelde dit echter vast in een school die ICT succesvol geïntegreerd had in de 

praktijk. De positievere attitude van de leerlingen uit klassen met een matig tot sterke 

implementatie van de ICT-eindtermen lijkt dit te bevestigen. Dit vertaalt zich ook in een 

pleidooi voor meer computers, andere en nieuwere technologieën, zoals de Ipad. Deze 

vaststellingen staan echter lijnrecht tegenover de conclusie van Selwyn et al. (2010), die 

stelden dat de leerlingen niet zozeer geïnteresseerd waren in nieuwe technologieën, maar 

enkel meer vrijheid willen bij het gebruik van de bestaande technologieën. Deze 

contradictie kan mogelijk verklaard worden door de opkomst van de Ipad, digibord en 

andere technologieën de laatste jaren, waardoor de leerlingen ook meer interesse 

beginnen te tonen voor de nieuwere toepassingen. Toch is het zo dat ook de leerlingen in 

dit onderzoek meer vrijheid wensen, net zoals Selwyn et al. (2010) vaststelden. De 
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combinatie van een grotere vrijheid met duidelijke regels vanwege de leraar, zoals in het 

hoogste niveau van implementatie werd teruggevonden, lijkt hiervoor een goede aanzet te 

zijn. 

6.1.3. ICT-gebruik leraar 

De leerlingen zijn echter niet de enige actoren op school die ICT gebruiken, ook de 

leraren hebben daar een rol in. Daarom werd ook het ICT-gebruik van de leraar en de 

perceptie van de leerlingen hierop nagegaan. De nadruk  van het ICT-gebruik door de 

leraar blijkt te liggen op het aanleren van ICT-basisvaardigheden, zoals ook vastgesteld 

door Vanderlinde (2011). De dominantie van deze categorie lijkt echter minder groot te 

zijn bij een sterkere implementatie van de ICT-eindtermen. Leraren die meer aandacht 

besteden aan de ICT-eindtermen, lijken dus een beter evenwicht te vinden tussen de drie 

categorieën van ICT-gebruik. Het informeren van leraren over deze drie vormen van ICT-

gebruik en hoe ze deze in de praktijk kunnen omzetten, kan dan ook de implementatie van 

de ICT-eindtermen ten goede komen. 

6.1.4. Perceptie leerlingen op ICT-gebruik leraren 

Ook over het ICT-gebruik van de leraar werd de perceptie van de leerlingen nagegaan, 

wat nog nooit eerder gebeurd was. Ook hier blijkt de perceptie van de leerlingen 

afhankelijk te zijn van het niveau. Leerlingen uit klassen met een sterkere implementatie 

van de eindtermen zijn meer tevreden over hun eigen leraar, vooral omdat de leraar de 

leerlingen veel zelf met ICT laat werken, in plaats van het allemaal zelf te doen. Dit sluit 

aan bij de ICT-eindtermen, die aangeven dat leerlingen zelfstandig moeten kunnen leren 

en oefenen met behulp van ICT (DVO, 2012b). 

6.2. Beperkingen 

Bij de interpretatie van deze resultaten moet er echter ook  rekening gehouden worden 

met de beperkingen van dit onderzoek. 

De externe validiteit, ofwel de mate waarin de resultaten veralgemeend kunnen worden 

naar de bredere populatie (Maso & Smaling, 1998), van dit onderzoek is beperkt. Hoewel 

de participanten geselecteerd zijn uit een representatieve steekproef van Vlaamse leraren, 

is de steekproef van dit onderzoek zelf niet representatief. Om de resultaten  te kunnen 

generaliseren naar de volledige populatie leerlingen is er een onderzoek met een 

representatieve steekproef leerlingen nodig. 
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Een tweede beperking is dat zowel de tekeningen als de focusgesprekken slechts door één 

beoordelaar gecodeerd werden. Om de betrouwbaarheid van de resultaten te verhogen en 

de subjectiviteit te verlagen, is het aangeraden om met meerdere beoordelaars de 

gegevens te coderen.  

Een derde beperking is de grootte van de focusgroepen. De aangeraden grootte van een 

focusgroep is zes tot tien personen (Howitt, Focus groups, 2010). In dit onderzoek werden 

echter gesprekken gevoerd met 15 tot 29 leerlingen, om de klasgroep als één geheel te 

kunnen behouden. Dit kan de interactieve aard van focusgroepen gehinderd hebben en 

mogelijk de groepsdruk verhoogd hebben.  

Ten slotte is er ook een inhoudelijke beperking. In de ICT-eindtermen staat onder andere 

dat leerlingen ICT op een veilige en verantwoorde manier moeten kunnen gebruiken 

(DVO, 2012b). Dit aspect van ICT werd echter niet besproken in dit onderzoek.  

6.3. Implicaties 

Deze resultaten hebben natuurlijk ook implicaties. Deze implicaties hebben vooral te 

maken met de ICT-eindtermen. Daarom worden deze eerst nog eens bekeken en naast de 

resultaten gelegd, om pas daarna in te gaan op de implicaties voor de praktijk, beleid en 

verder onderzoek. 

6.3.1. ICT-eindtermen 

Zoals uit bovenstaande bespreking blijkt, kunnen de resultaten van deze masterproef 

gelinkt worden aan de ICT-eindtermen, die weergegeven worden in tabel 9. In tabel 10 

worden de resultaten vergeleken met de ICT-eindtermen. Daarbij valt meteen op dat niet 

alle eindtermen in alle klassen evenveel aandacht krijgen. 
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Tabel 10 

Implementatie eindtermen per niveau (per eindterm wordt aangegeven of deze eindterm vermoedelijk aandacht 

krijgt in het respectievelijk niveau van implementatie van de eindtermen) 

 

 

 

 

 

 

 

De negatieve houding van de leerlingen uit klassen waar de ICT-eindtermen laag 

geïmplementeerd worden, doet vermoeden dat eindterm 1 in deze klassen weinig 

aandacht krijgt. Eindterm 2 werd niet besproken in deze masterproef. Gezien het feit dat 

de leerlingen op school vooral in groep werken krijgen eindtermen 3 en 4 waarschijnlijk 

weinig aandacht. In klassen waar de ICT-eindtermen sterk geïmplementeerd worden, 

werken de leerlingen wel iets vaker individueel, wat er op wijst dat deze eindtermen iets 

meer aandacht krijgen in deze klassen. Ook eindterm 5 krijgt in deze klassen 

Tabel 9  

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. 

 

Eindterm Laag 

geïmplementeerd 

Matig 

geïmplementeerd 

Sterk 

geïmplementeerd 

Eindterm 1 Nee Ja Ja 

Eindterm 2 / / / 

Eindterm 3 Nee Nee Ja 

Eindterm 4 Nee Nee Ja 

Eindterm 5 Nee Nee Ja 

Eindterm 6 Ja Ja Ja 

Eindterm 7 Ja Ja Ja 

Eindterm 8 Nee Nee Nee 
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vermoedelijk meer aandacht dan in de andere klassen, aangezien zij de computer op een 

iets actievere manier gebruiken. Eindtermen 6 en 7 komen echter wel in alle klassen aan 

bod,  zoals blijkt uit het feit dat de computer op school vooral gebruikt wordt om 

informatie op te zoeken en een PowerPoint te maken. Eindterm 8, die verwijst naar het 

sociale aspect van de computer, krijgt echter in geen enkele klas voldoende aandacht.  

Concluderend kan gesteld worden dat enkel eindtermen 6 en 7 in alle klassen voldoende 

aandacht krijgen. In de praktijk is er dus meer aandacht nodig voor de overige 

eindtermen.  

6.3.2. Implicaties voor de praktijk 

Een eerste aanbeveling komt dan ook voort uit de eerste eindterm, namelijk dat leerlingen 

een positieve attitude moeten hebben tegenover ICT en bereid moeten zijn ICT te 

gebruiken bij het ondersteunen van hen leren (DVO, 2012b). In dit onderzoek werd dan 

ook vastgesteld dat er een verband is tussen de mate van implementatie van de 

eindtermen en de attitude van de leerlingen ten opzicht van ICT. Het zou dan ook goed 

zijn dat leraren er zich van bewust zijn dat het niet bezig zijn met de ICT-eindtermen in 

de klas niet enkel gevolgen heeft voor de ICT-vaardigheden van de leerlingen. Het heeft 

ook veel invloed op de attitudes van de leerlingen ten opzichte van ICT. Leerlingen die in 

een klas zitten waar de ICT-eindtermen sterk geïmplementeerd worden zijn positiever 

over de mogelijkheden die ICT biedt voor het onderwijs en staan ook meer open voor 

vernieuwingen, zoals de introductie van de ipad. Aandacht voor deze attitudes is in onze 

hedendaagse maatschappij levensbelangrijk, aangezien leerlingen die zich terughoudend 

opstellen tegenover technologische vernieuwingen het risico lopen in de toekomst niet 

mee te kunnen met de vliegensvlugge veranderingen in de maatschappij.  

Daarnaast moeten de leerlingen meer zelfstandig, en dus individueel, kunnen werken met 

de computer. Dit is nodig om tegemoet te komen aan de ICT-eindtermen (DVO, 2012b), 

maar ook omdat de leerlingen zelf aangeven dat ze een nood hebben om vaker individueel 

te kunnen werken. Daarnaast geven de leerlingen ook aan dat ze meer vrijheid en tijd 

nodig hebben om de computer te gebruiken op school. Zo kunnen scholen minder 

restrictief zijn in de websites die bezocht mogen worden op school, zoals Facebook of 

weblogs.  Hoewel zelfstandigheid inderdaad een zekere vrijheid inhoudt, wil dat nog niet 

zeggen dat deze vrijheid onbeperkt hoort te zijn. Het voorstel van de auteurs zou zijn om 

de leerlingen een zekere vrijheid te geven, maar dit te combineren met zeer duidelijk 
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regels. Deze regels kunnen eventueel samen met de leerlingen opgesteld worden. Uit dit 

onderzoek blijkt immers dat leerlingen uitgesproken meningen hebben over het ICT-

gebruik op school. Voor leraren en directies kan het dan ook interessant zijn om naar hun 

leerlingen te luisteren. Selwyn et al. (2010) noemen dit de dialogische aanpak met 

betrekking tot ICT. 

Ten derde moeten de leerlingen meer gestimuleerd worden om hun eigen ideeën creatief 

vorm te geven. Een manier om dit te doen is de introductie van de web 2.0-toepassingen 

in het onderwijs. Web 2.0 toepassingen zijn toepassingen die de gebruikers toelaten om 

online samen te werken en informatie te delen (Anderson, 2007). Vele van deze 

toepassingen lenen zich ook voor het onderwijs. Zo omschrijven Solomon & Schrum 

(2007) in hun boek 'Web 2.0: new tools, new schools', hoe enkele van deze toepassingen 

educatief gebruikt kunnen worden. Voorbeelden zijn het aanmaken van een online wiki of 

het schrijven van een blog. Ook online zijn er veel voorbeelden te vinden van hoe web 2.0 

toepassingen in het onderwijs geïntroduceerd kunnen worden. Dit zou niet alleen helpen 

om tegemoet te komen aan de ICT-eindtermen, het zou ook het sociale aspect van de 

computer introduceren in de klas. Aangezien leerlingen zeer veel belang hechten aan dit 

sociale aspect, zou dit ook motiverend kunnen werken. Daarenboven kunnen deze 

toepassingen ook gebruikt worden om leerlingen veilig en doelmatig te leren 

communiceren met ICT, zodat ook voldaan kan worden aan eindterm 8 (DVO, 2012b). 

6.3.1. Implicaties voor het beleid 

Er zijn twee mogelijke verklaringen waarom niet alle leraren de ICT-eindtermen volledig 

implementeren. Ofwel kennen ze de eindtermen onvoldoende, ofwel weten ze niet hoe ze 

die eindtermen in de praktijk kunnen omzetten. In beide gevallen brengt dit als implicatie 

mee dat de leraren extra opleiding nodig hebben om de ICT-eindtermen te kunnen 

implementeren in de praktijk. Niet alle leraren hebben immers de vaardigheden om dit te 

doen zonder die extra begeleiding. Er is bijscholing nodig over hoe je leerlingen 

zelfstandig kan laten oefenen en leren met behulp van ICT, hoe je ze kan helpen om hun 

eigen ideeën creatief vorm te geven en vooral hoe je leerlingen op een veilige en 

verantwoorde manier kan leren communiceren met behulp van ICT. Vooral dit laatste is 

belangrijk, aangezien dit aspect zelfs in klassen waar de eindtermen sterk 

geïmplementeerd worden weinig aan bod komt. 

Bovendien kan het ook nuttig zijn om de leraren te informeren over de verschillende 

soorten ICT-gebruik van de leraar en hoe ze de drie soorten gebruik in hun praktijk 
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kunnen integreren. Leraren die een evenwicht vinden tussen deze drie soorten gebruik, 

implementeren de eindtermen immers sterker in hun klas. 

Daarnaast is er ook extra budget nodig vanwege het beleid om extra computers te kunnen 

aankopen. De leerlingen vragen immers niet alleen meer computers, ze zijn ook nodig om 

de leerlingen werkelijk zelfstandig te kunnen laten werken. 

6.3.2. Implicaties voor verder onderzoek 

Ten slotte heeft dit onderzoek ook zaken naar boven gebracht die verder onderzoek 

vergen. Zo bleek uit de resultaten van dit onderzoek dat een hoge mate van implementatie 

van de eindtermen samengaat met het minder frequent gebruiken van de computer in de 

klas. Mogelijke verklaringen zijn een meer geïntegreerd gebruik van ICT of een 

kwaliteitsvoller gebruik in het sterkste niveau van implementatie. Er is verder onderzoek 

nodig om na te gaan wat de verklaring is van deze paradox. 

Daarnaast was dit onderzoek exploratief, met een niet-representatieve steekproef. Om de 

resultaten van dit onderzoek te bevestigen, is er een grootschaliger en representatief 

onderzoek nodig. Het zou bijvoorbeeld interessant zijn om na te gaan of de link tussen de 

mate van implementatie van de eindtermen en de attitude van de leerlingen ten opzichte 

van ICT ook kwantitatief en op grote schaal vast te stellen is. Ook de link tussen de mate 

van implementatie van de ICT-eindtermen en de mate van vrijheid die leerlingen krijgen 

vergt een grootschaliger onderzoek ter bevestiging. Bovendien kan het interessant zijn om 

dit onderzoek uit te breiden naar de ander leerjaren in het lager en secundair onderwijs. 

Dit kan een vollediger beeld geven van het ICT-gebruik op school en de perceptie van de 

leerlingen daarop. 

7. Conclusie 

Dit onderzoek had als doelstelling om de perceptie van leerlingen uit het zesde leerjaar 

omtrent ICT-gebruik binnen en buiten de school na te gaan. Daarnaast werd ook het 

gebruik zelf nagegaan.  

Daarbij bleek dat de leerlingen in hun leefwereld omringd worden door ICT, maar het 

werkelijk gebruik van ICT blijkt mee te vallen. Het gebruik van de computer blijkt 

bovendien weinig spectaculair te zijn. Thuis worden vooral spelletjes gespeeld, terwijl 

men op school vooral informatie opzoekt. Daarnaast gebruiken de leerlingen de computer 

thuis vaak zonder dat er iemand anders aanwezig is, terwijl de leerlingen de computer op 
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school vooral in groep moet gebruiken. Uit dit gebruik op school blijkt vooral dat niet alle 

eindtermen evenveel aandacht krijgen. Er worden dan ook adviezen geformuleerd over 

het implementeren van de eindtermen die te weinig aandacht krijgen. Eén van deze 

adviezen is het introduceren van de activerende web 2.0-toepassingen. 

Met betrekking tot de perceptie van de leerlingen blijkt dat zij hun thuisomgeving 

verkiezen boven de schoolomgeving met betrekking tot ICT, omdat zij daar meer tijd, 

vrijheid, rust en privacy hebben. Hun perceptie op het ICT-gebruik op school is dus in het 

algemeen negatiever, maar deze perceptie is ook afhankelijk van de mate waarin de ICT-

eindtermen geïmplementeerd worden in hun klas. Leerlingen die in een klas zitten met 

een sterkere implementatie staan beduidend positiever ten aanzien van alle aspecten van 

ICT. Zij geloven meer in de mogelijkheden die ICT aan het onderwijs biedt. Zo staan ze 

positiever ten opzichte van de introductie van nieuwe technologieën, zoals de ipad, in het 

onderwijs. Zij zijn er ook meer van overtuigd dat ze op school nog kunnen bijleren over 

ICT en door het gebruik van ICT. Ten slotte zijn ze ook meer tevreden over het ICT-

gebruik van hun leraar. Er wordt dan ook aangeraden om ook aandacht te besteden aan 

deze attitudes van de leerlingen. 

De allerbelangrijkste verdienste van dit onderzoek is echter dat het aangetoond heeft dat 

leerlingen wel degelijk iets te vertellen hebben over ICT en dat het dan ook de moeite 

waard is om naar hen te luisteren. Het is dan ook aangeraden om als leraar in dialoog te 

gaan met je leerlingen over ICT.  
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9. Bijlage 

Bijlage 1: Focusgesprek perceptie van de leerlingen  

Perceptie over gebruik thuis 

 

Waar vinden jullie het gebruik van de computer het leukst: thuis of op school? 

Waarom? 

Waarom gebruiken jullie de computer dan thuis?  (Bv, omdat je je verveelt, 

gewoon omdat het leuk is...) 

Wat vinden jullie leuk aan het gebruiken van ICT? 

Perceptie over gebruik op school 

 

Vinden jullie het goed dat je ICT krijgt op school. Waarom? 

 -Denken jullie dat je daar iets van leert? 

Wat vinden jullie leuk/ goed aan de manier waarop je ICT mag gebruiken op 

school? 

Wat vinden jullie niet leuk aan de manier waarop je ICT mag gebruiken op 

school? Dus wat zou je graag anders doen? 

Perceptie over leraar 

 

Wat moet een leraar kunnen van ICT? 

Kan jullie leraar goed werken met ICT? 

Wat vinden jullie van de manier waarop je leraar ICT gebruikt in de klas?  

-Wat vinden jullie goed?  

-Wat vinden jullie minder goed?  
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Bijlage 2: Vragenlijst - ICT:wat denk jij ervan? 

      

  

Beste leerling, bedankt om deze vragenlijst in te vullen. Op deze manier proberen we te weten 

te komen hoe jij ICT op school en thuis gebruikt. Met ICT bedoelen we meer dan enkel 

computers. Het gaat ook over Ipads, gsm's, game consoles, digitale camera's en elk ander 

digitaal apparaat dat je kan verzinnen. Dit is geen toets,  er zijn dus geen juiste of foute 

antwoorden.  Probeer gewoon alles in te vullen. Als je iets echt niet weet, zet dan een schuin 

streepje en ga naar de volgende vraag. 

Deel 1: Over jou 

In dit eerste deel worden enkele vragen gesteld over jou. 

 Ben je een ...(omcirkel het gepaste antwoord):    meisje     /      jongen  

 Naar welke school ga je?.......................................................................... 

 Hoe oud ben je? ..............................         

  

Deel 2: ICT gebruiken buiten de school 

In dit tweede deel worden enkele vragen gesteld over hoe je ICT gebruikt buiten 

de school. 

 Heb je thuis een televisie?    ja   /   nee 

Heb je thuis een eigen televisie? ja   /   nee 

Heb je thuis een computer/laptop   ja   /   nee 

Heb je een eigen computer/laptop? ja   /   nee 

Heb je een eigen gsm?               ja   /   nee 

Heb je een eigen mp3?       ja   /   nee 

Heb je een eigen smartphone?  ja / nee 

Welke van de volgende game consoles heb je? 

           -Nintendo Wii   ja   /   nee 

           -Xbox   ja   /   nee 

           -PS3   ja   /   nee 

Heb je thuis een Ipad?  ja   /   nee          Heb je thuis een eigen Ipad?  ja   /   nee 

-Indien ja, welke Ipad- toepassingen gebruik je dan? .................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Hoe vaak kijk je televisie?           

Bijna iedere dag    vaak (wekelijks)    Af en toe (1 keer/ maand)     Nooit   

Hoe vaak gebruik je de computer buiten de school?    
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 Bijna iedere dag    vaak (wekelijks)    Af en toe (1 keer/ maand)     Nooit   

-Als je 'nooit' geantwoord hebt op de vorige vraag, mag je de volgende vragen overslaan en 

meteen gaan naar deel 3 (ICT gebruiken op school). 

- Als je 'ja' geantwoord hebt, mag je de volgende vragen invullen. 

 

 Waar gebruik je de computer of laptop buiten de school? (Je mag verschillende plaatsen opgeven) 

- Thuis, in mijn kamer                ja   /   nee 

- Thuis, in een andere kamer dan mijn kamer (bv de living)         ja   /   nee 

- Ergens anders, (Bv de bibliotheek, bij vrienden):          ja   /   nee 

         Op welke plaatsen is dit dan? (Vul in)......................................................... 

Wie is er aanwezig (in dezelfde kamer) als je de computer gebruikt?  

 Niemand            Vrienden           Broer/zus             Ouders            

   

 Noem de drie dingen die je het meest doet wanneer je het internet en de computer gebruikt buiten 

de school. Dit kunnen dingen zijn zoals informatie opzoeken, naar filmpjes kijken, spelletjes spelen 

op een bepaalde website,... of iets anders dat je vaak doet. Zeg er ook bij of je deze dingen alleen 

doet, samen met vrienden, samen met je broer/ zus of samen met je ouders. 

1............................. ....... ....... ....... ................................................................................... 

    Alleen         Met vrienden        Met broer/zus         Met ouders  

2....................................................................................................................................... 

    Alleen         Met vrienden        Met broer/zus         Met ouders  

3....................................................................................................................................... 

    Alleen         Met vrienden        Met broer/zus         Met ouders  

 

 Hoe vaak gebruik je de volgende ICT- toepassingen buiten de school? (Vink het juiste antwoord 

aan)  

presentaties maken   Bijna iedere dag   vaak (wekelijks)   Af en toe (Bv 1 keer/ maand)    

Nooit   

teksten schrijven  Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

tekeningen maken  Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

Gebruiken van cd-roms  Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

Digitale camera   Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

Scanner  Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

computerspelletjes   Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

Rekenbladen (zoals Excel)   Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

Emails sturen                            Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

Gameconsoles  Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   
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Gsm   Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

Ipad  Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

Smartphone  Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

 

 Gebruik je de computer  of het internet thuis nog voor andere dingen dan bovenstaande 

voorbeelden?     Ja   /    Nee 

Indien ja: schrijf hieronder dan waarvoor.   

................................................................................................................................ 

 Waarvoor gebruik je de computer en het internet het liefst  als je thuis bent? 

...........................................................................................................................................  

Waarvoor gebruik je de computer en het internet het minst graag als je thuis bent? 

...........................................................................................................................................  

 

 Denk je dat het gebruik van de computer en het internet thuis je helpt bij de volgende zaken?  

Helpt me leren lezen     ja   /   soms   /  nee 

Helpt me om beter te leren spellen    ja   /   soms   /  nee 

Helpt me om nieuwe woorden te leren    ja   /   soms   /  nee 

Helpt me bij het rekenen     ja   /   soms   /  nee  

Helpt me om te leren voor een toets   ja   /   soms   /  nee 

Helpt me nieuwe dingen over de wereld te ontdekken ja   /   soms   /  nee  

Helpt me dingen te begrijpen die ik anders niet begrijp ja   /   soms   /  nee  

Zorgt ervoor dat ik dingen kan vertellen aan andere mensen ja   /   soms   /  nee  

Het leert me om dingen te maken     ja   /   soms   /  nee 

Het leert me samenwerken met anderen   ja   /   soms   /  nee 

Het leert me om beter informatie op te zoeken  ja   /   soms   /  nee 

 Zijn er nog andere dingen die je leert door de computer en internet thuis te gebruiken? 

Ja   /   nee   , indien ja, wat leer je dan nog? ............................................................. 

.................................................................................................................................. 

 
Deel 3: ICT gebruiken op  school  

In dit derde deel worden enkele vragen gesteld over de manier waarop jullie 

ICT gebruiken op school. 

 
 Is er een apart computerlokaal in de school, of staat er een computer in de klas?  

 Computerklas         klaslokaal          Beide    

Hoeveel computers staan er in de klas?..............  
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Heb je internet op de computers in de klas?     ja   /   nee   

Hoeveel computers staan er in de computerklas?................    

Heb je internet op de computers in de computerklas?     ja   /   nee   I 

 

 Gebruik je de computer in groep tijdens de lessen?      ja   /   nee 

Gebruik je de computer alleen, zonder andere leerlingen, tijdens de lessen?   ja   /   nee 

Gebruik je de computer op school tijdens de speeltijd/ over de middag?   ja   /   nee 

Gebruik je de computer op school voor of na schooltijd?     ja   /   nee 

Hebben jullie een smartboard in de klas?       ja   /   nee 

In welke vakken gebruiken jullie de computer?..................................................................... 

............................................................................................................................................. 

 

 Wanneer gebruik je deze computer?    

      Spontaan (als ik hem nodig heb)         

     Wanneer ik hem nodig heb, maar met goedkeuring van de leraar     

     Op de voorziene momenten       

      Tijdens de ICT les  

Hoe vaak gebruik je de computer op school?  

Bijna iedere dag    vaak (wekelijks)    Af en toe (1 keer/ maand)     Nooit   

 

 Noem de drie dingen die je het meest doet wanneer je het internet en de computer gebruikt op 

school. Dit kunnen dingen zijn zoals informatie opzoeken, naar filmpjes kijken, spelletjes spelen op 

een bepaalde website,... of iets anders dat je vaak doet. Zeg er ook bij of je deze dingen alleen 

doet, samen met vrienden, samen met je broer/ zus of samen met je ouders. 

1..................................................................................................................................... 

        Alleen         Met klasgenoten        Met de juf         

2....................................................................................................................................... 

     Alleen         Met klasgenoten        Met de juf         

3....................................................................................................................................... 

     Alleen         Met klasgenoten        Met de juf      

     

 Hoe vaak gebruik je de volgende ICT-toepassingen op school? (Vink het juiste antwoord aan) 

presentaties maken  Bijna iedere dag   vaak (wekelijks)    Af en toe (bv 1 keer/ maand)    

Nooit   
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teksten schrijven   Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

tekeningen maken   Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

Gebruiken van cd-roms  Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

Digitale camera    Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

Scanner  Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

computerspelletjes   Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

Rekenbladen (zoals Excel)   Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

Gameconsoles  Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

Gsm   Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit    

Ipad  Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

Smartphone  Bijna iedere dag   vaak         Af en toe        Nooit   

 

 Gebruik je de computer of het internet op school nog voor andere dingen dan bovenstaande 

voorbeelden?     Ja   /    Nee 

Indien ja: schrijf hieronder dan waarvoor.   

................................................................................................................................ 

Waarvoor gebruik je de computer en het internet het liefst op school? 

...........................................................................................................................................  

Waarvoor gebruik je de computer en het internet het minst graag op school? 

...........................................................................................................................................  

 

 Denk je dat het gebruik van de computer en het internet op school je helpt bij de volgende zaken?  

Helpt me leren lezen      ja   /   soms   /  nee 

Helpt me om beter te leren spellen     ja   /   soms   /  nee 

Helpt me om nieuwe woorden te leren     ja   /   soms   /  nee 

Helpt me bij het rekenen      ja   /   soms   /  nee 

Helpt me om te leren voor een toets    ja   /   soms   /  nee 

Helpt me nieuwe dingen over de wereld  te ontdekken  ja   /   soms   /  nee 

Helpt me dingen te begrijpen die ik anders niet begrijp  ja   /   soms   /  nee 

Zorgt ervoor dat ik dingen kan vertellen aan andere mensen  ja   /   soms   /  nee 

Het leert me om dingen te maken     ja   /   soms   /  nee 

Het leert me samenwerken met anderen    ja   /   soms   /  nee 

Het leert me om beter informatie op te zoeken   ja   /   soms   /  nee 

 

 Zijn er nog andere dingen die je leert door de computer en internet op school te gebruiken? 
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Ja   /   nee   , indien ja, wat leer je dan nog? ................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

Deel 4: gebruik van ICT door je leraar:  
In dit deel worden enkele vragen gesteld over de manier waarop je leraar de 

computer gebruikt. 

 Mijn leraar gebruikt ICT als hij les geeft aan de klas, waardoor ik bijleer over ICT 

Bijna iedere dag       Vaak (wekelijks)         Af en toe (bv. 1 keer per maand)     Nooit          

 
 Mijn leraar leert ons om e-mails te sturen  

  Bijna iedere dag         Vaak        Af en toe            Nooit  

 

 Mijn leraar leert ons informatie op te zoeken en te selecteren op het internet 

  Bijna iedere dag         Vaak        Af en toe            Nooit  

 

 In de klas mogen we ICT gebruiken om informatie aan elkaar voor te stellen, bijvoorbeeld met een 

powerpoint-presentatie 

  Bijna iedere dag         Vaak        Af en toe            Nooit  

 

 Mijn leraar laat ons leerrijke software en computerprogramma's gebruiken om te leren. Dit zijn 

bijvoorbeeld programma's die je helpen om Frans te leren of om te rekenen. 

  Bijna iedere dag         Vaak        Af en toe            Nooit  

 

  Mijn leraar laat ons leerrijke software en computerprogramma's gebruiken om oefeningen te 

maken. Dit zijn bijvoorbeeld oefeningen op de computer om Franse woordjes in te oefenen. 

  Bijna iedere dag         Vaak        Af en toe            Nooit  

 

 Mijn leraar laat ons ICT gebruiken om opdrachten en taken te maken 

  Bijna iedere dag         Vaak        Af en toe            Nooit  

 
 Mijn leraar leert me typen met behulp van ICT 

  Bijna iedere dag         Vaak        Af en toe            Nooit  

 

 Mijn leraar leert me om ICT op een veilige manier te gebruiken 

  Bijna iedere dag         Vaak        Af en toe            Nooit  

 

 Mijn leraar leert me om de computer en andere ICT-toepassingen (zoals gsm, televisie, 

smartphone, Ipad)  te gebruiken 

  Bijna iedere dag         Vaak        Af en toe            Nooit  
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Deel 5: Tekening 

Weet je nog dat we met ICT verschillende soorten toestellen bedoelen, zoals computers, gsm's, 

smartboards, game consoles, Ipads, digitale camera's en ieder ander digitaal toestel dat je kan 

bedenken. Hoe zou jij nu graag ICT willen gebruiken in de toekomst op school. Maak hierover een 

tekening. Indien je dit wil, mag je tekst gebruiken om je tekening te verduidelijken. 
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Bijlage 3: Codeboom 

Kerncategorie Hoofdcodes  

Thuis Vrijheid  

 Tijd  

 Rust, stilte en privacy  

 Sociaal contact  

 Verveling  

 Gebruik  

School 

 

Meer of minder ICT?  

 Leren  

 Positief  

 ICT-infrastructuur Eigen 

computer 

  Ipad 

  Betere 

computers 

 Vrijheid  

 Spelletjes  

Leerkracht 

 

Vaardigheid  

 Vergelijking met 

leerlingen 

 

 Gebruik  

 


