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1 Inleiding


Dit rapport beschrijft de resultaten van de eerste Breedbandmonitor Onderwijs, uitgevoerd 

in opdracht van Nederland BreedbandLand (NBL), SURFnet en Kennisnet. 

NBL is een nationaal, onafhankelijk platform dat maatschappelijke sectoren stimuleert en 

helpt 'beter en slimmer' gebruik te maken van breedband. Kennisdeling is daarbij van 

cruciaal belang. Om het gebruik van breedband(-diensten) in het onderwijs te bevorderen 

heeft NBL diverse activiteiten gestart in het onderwijsdomein. 

SURFnet en Kennisnet werken eveneens actief samen op het gebied van breedband in het 

onderwijs. Gezamenlijk bieden zij een uitgebreid pakket van diensten aan ten behoeve van 

het gehele onderwijs, dat wil zeggen van primair onderwijs tot het hoger en wetenschap-

pelijk onderwijs. 

De (deels overlappende) doelstellingen van NBL, SURFnet en Kennisnet en de concrete 

behoefte aan een nulmeting bij de drie partijen vormen het vertrekpunt voor dit rapport, 

dat het huidige gebruik beschrijft van breedband in het onderwijs tot juli 2005. 

1.1 Onderzoeksdoelstelling en onderzoeksopzet 

De doelstelling van de monitor is de stand van zaken in kaart brengen van: 

a) de awareness met betrekking tot breedband in het onderwijs 

b) het gebruik van breedband in het onderwijs 

c) het draagvlak voor breedband in het onderwijs 

Om inzichtelijk te maken hoe het breedbandgebruik zich in het Primair Onderwijs (PO), 

Voortgezet Onderwijs (VO) en Beroeps- en Volwassenen Educatie (BVE) ontwikkelt, 

heeft Dialogic een meetinstrument ontwikkeld om de ontwikkeling de komende jaren 

sectoraal te monitoren. De ontwikkeling van een meetinstrument biedt als voordeel dat de 

bijbehorende vragenlijst op verschillende momenten in de tijd kan worden ingezet, 

waardoor een beeld wordt verkregen van de ontwikkelingen (trendanalyse). Deze 

rapportage bevat de eerste nulmeting. Het doel van deze monitor is om het breedbandge-

bruik in de onderwijssector ieder jaar opnieuw te meten. 

Dataverzameling en respons 

Door middel van een online enquête zijn docenten (en decanen), ICT-coördinatoren/-

managers en schoolleidingen bevraagd in zowel het primair onderwijs (PO), voortgezet 

onderwijs (VO) en in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE). De dataverza-

meling heeft plaatsgevonden vanaf mei tot half juli 2005. Een online enquête biedt een 

goede mogelijkheid om het gebruik en ervaringen van breedband in het onderwijs onder 

docenten en ICT coördinatoren in het onderwijsveld in een relatief kort tijdsbestek te 

inventariseren. 

Uiteindelijk heeft het onderzoek een totaal van 221 respondenten opgeleverd. De meeste 

respondenten zijn afkomstig uit het VO (59%). 29% van de respondenten is werkzaam in 

het PO en 11% in het BVE veld. Dit zijn voornamelijk docenten/decanen (49%) en ICT-

coördinatoren (46%). De overige 5% bestaat vooral uit schoolbesturen/-directies. 
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1.2 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk (2) geven we een overzicht van de inzet van ICT in het 

Nederlandse onderwijs. Daarna volgt een inventarisatie van huidige breedbanddiensten in 

het onderwijs. In hoofdstuk 3 zoomen we verder in op het gebruik en de perceptie van 

breedband in het onderwijs door middel van de resultaten van de enquête. De rapportage 

sluit af met een aantal conclusies waarbij we ingaan op de thema‘s gebruik, awareness en 

draagvlak (hoofdstuk 4). De bijlage geeft een korte verantwoording voor de stappen in het 

onderzoek. 
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2 ICT in het onderwijs: de stand van zaken 

in Nederland 

Dit hoofdstuk geeft een korte beschrijving van de mate van toegang en gebruik van ICT in 

het onderwijs. 

Toegang 

Uit de ICT-monitor, uitgevoerd door ITS en IVA, blijkt dat de BVE-sector in vergelijking 

met het PO en VO over de meeste computers beschikken. In iedere sector is de leerling-

computerratio gunstiger geworden ten opzichte van het schooljaar 2003-2004. In 2004-

2005 was er bijvoorbeeld één computer per 6,9 leerlingen in het PO, terwijl dat in 2003-

2004 nog per 7,4 leerlingen was. Ook de verhouding tussen het aantal leerlingen en het 

aantal computers dat op internet is aangesloten, is in de meeste sectoren, verbeterd sinds 

vorig schooljaar. Overigens blijkt uit de meting dat de leerling-internetratio sneller is 

toegenomen dan de leerling-computerratio. Blijkbaar richten scholen zich meer op het 

aansluiten van bestaande PC‘s op internet, dan het verhogen van het aantal PC‘s. 

Tabel 1: leerling-computerratio en leerling internetratio per sector (ITS/ IVA, ICT in cijfers, 2004 & 

2005. 

PO 

2004-

2005 

PO 

2003-

2004 

VO 

2004-

2005 

VO 

2003-

2004 

BVE 

2004-

2005 

BVE 

2003-

2004 

Leerling computerratio 6,9 7.4 8,8 8.9 5,8 6.4 

Leerling internetratio 11,6 12.4 9,3 9.6 5,9 6.9 

ICT-gebruik 

Het ICT-gebruik in het onderwijs neemt gestaag toe. In het basisonderwijs en de BVE-

sector bijvoorbeeld, maakt rond de helft van de docenten frequent gebruik van ICT in de 

les. Gegevens over hoe leerlingen breedband inzetten in het onderwijs zijn niet voor 

handen en zijn ook in deze monitor niet meegenomen. 

Tabel 2 ICT-gebruik tijdens de les (volgens leraren, %) (sector (ITS/ IVA, ICT in cijfers, 2004-2005). 

PO VO BVE 

Nooit 4 11 22 

Incidenteel 44 58 28 

Dialogic innovatie & interactie 9 



frequent 52 32 50 

Ondanks dat een groot deel van de docenten aangeeft ICT regelmatig in de les te 

gebruiken, blijkt uit het onderzoek van TNS NIPO dat de meeste docenten het computer-

gebruik in de eigen lessen typeren als beginnend gebruik. (in PO 56%, in VO 39%). Zowel 

in het basis- als het voortgezet onderwijs typeren 3 op de 10 het computergebruik in de 

klas als gevorderd. In vergelijking met voorgaande metingen blijkt dat het computerge-

bruik tijdens de les toeneemt. Docenten in het PO en VO gebruiken gemiddeld 5-6 uren per 

week computers bij het lesgeven. Ondanks deze toename geeft 12% in het voortgezet 

onderwijs en 6% in het primair onderwijs van de docenten aan dat ze niet van plan zijn de 

computer in het onderwijs te betrekken.1 

Wanneer gekeken wordt naar de toepassingen van ICT in het onderwijs blijkt uit de ICT 

monitor (IVA/ITS, 2005) dat docenten in het primair onderwijs hun leerlingen vooral laten 

werken met oefenprogramma‘s en leerlingen educatieve spelletjes laten spelen. Docenten 

in de BVE sector laten leerlingen op de computer voornamelijk verslagen maken met de 

tekstverwerker en informatie zoeken op het internet.2 Docenten in zowel het VO als in het 

BVE, geven aan dat zij veelvuldig van ICT gebruik maken voor het ontwikkelen van 

toetsen. Het afnemen van toetsen gebeurt echter nog bijna volledig op papier. 

Tabel 3 Meest ondernomen activiteiten door leerlingen/studenten (volgens leraren). 

PO VO BVE 

Werken met oefenprogramma‘s 1 3 

Educatieve spelletjes 2 

Remediëren 3 

Verslag maken met de tekstverwerker 4 2 1 

Informatie zoeken op internet 5 1 2 

Werken met vakspecifieke software 3 4 

Communiceren via bv chat of e-mail 

Presenteren met presentatieprogramma 

Alhoewel er data materiaal beschikbaar is over ICT en onderwijs, is specifiek cijfermateriaal 

gericht op breedband en onderwijs minder bekend. De vraag is dus hoe het zit met het 

gebruik van de ”echte‘ breedbanddiensten in het onderwijs. Daarvoor volgt eerst een 

inventarisatie van breedbanddiensten voor het onderwijs. 

1 TNS-Nipo. Groei computergebruik vergt meer vertrouwen bij docenten. Onderzoek naar ICT-gebruik 

onder docenten in het primair en voortgezet onderwijs, november 2004. 

ITS/IVA, ICT in cijfers, ICT-onderwijsmonitor studiejaar 2004-2005, 2005. 
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2.1 Breedbanddiensten in het onderwijs 

Op dit moment worden al verschillende breedbanddiensten in het onderwijs aangeboden. 

Niet al deze diensten worden al op grote schaal aangeboden en/of gebruikt. De volgende 

(niet uitputtende) inventarisatie van breedbanddiensten in het Nederlandse onderwijs 

maakt inzichtelijk wat de mogelijkheden van breedband zijn als het gaat om onderwijs. De 

volgende voorbeelden worden samen met andere voorbeelden van breedbanddiensten 

beschreven op www.nederlandbreedbandland.nl en op www.surfnetkennisnetproject.nl. 

Expert op afstand 

Om de mogelijkheden van breedbandige educatieve internettoepassingen voor de hele 

onderwijssector te demonstreren en eventuele belemmeringen voor het gebruik ervan 

weg te nemen voeren SURFnet en Kennisnet een gezamenlijk innovatieproject uit. 

Voorbeelden uit het project zijn demonstraties van videoconferencing, gebruik van 

bewegend beeld en geluid (streaming video) en gaming in de klas. 

Een aantal voorbeeldscholen heeft inmiddels ervaring opgedaan met videoconferen-

cing, onder de noemer 'Expert op Afstand'. Zo werd het bestaan van buitenaards leven 

besproken met wetenschapsjournalist Govert Schilling. Met Palestijnse leerlingen 

werden verhalen uitgewisseld en Maarten van Rossem werd uitgehoord over migratie 

in Amerika. In een andere sessie konden leerlingen uit het vmbo met het oog op hun 

beroepskeuze via videoconferencing vragen stellen aan mensen die werkzaam zijn in 

de techniek of de gezondheidszorg. 

The Legend of the Seven Seas 

Bij dit iEARN Nederland initiatief maken VO-leerlingen in een klassenoverstijgend team 

geheel zelfstandig een webbased game, daarbij o.a. ondersteund door TeleTop 

(elektronische leeromgeving UT). Deze activiteit vervangt een deel van de lessen 

Informatica, Wiskunde en Geschiedenis. Zelfs de leerkrachten staan te kijken van het 

enthousiasme en de vindingrijkheid waarmee leerlingen aan de slag gaan. Zij blijken 

zelfs uit eigen beweging veel verder te gaan dan de leerstof die ze standaard krijgen 

aangeboden. De leerlingen leren samenwerken en begrijpen wat er komt kijken bij het 

ontwikkelen van een dergelijk product. Een deel van de leerlingen mag in augustus 

2005 naar de iEARN wereldconferentie in Senegal om daar hun resultaten te 

presenteren. Breedband blijkt een voorwaarde voor een snelle, probleemloze 

verbinding die de game optimaal laat functioneren. 
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De Labwerkplaats 

De Labwerkplaats is een online onderwijsomgeving die bestaat uit online 

onderzoeklabs en werkplaatsen. Deze ruimtes zijn in veel gevallen zelfstandig 

opererende websites. Het gaat om bijvoorbeeld het meteolab, waarin leerlingen 

onderzoeksopdrachten of experimenten kunnen uitvoeren met betrekking tot het 

weer en klimaat. De gebruikers krijgen een aantal media tot hun beschikking om te 

publiceren (bv. de digikrant). 

Labwerkplaatsen delen technische, beheersmatige, en onderwijskundige diensten 

(bijvoorbeeld: de digicoach, PrIL methode, inlogprocedures, servers, metadata 

profielen, en kantoorsimulaties). 

De labwerkplaats is een initiatief vanuit Twente waarbinnen online onderzoeklabs en 

werkplaatsen geïntegreerd binnen alle niveaus van onderwijs worden aangeboden 

en gebruikt. Labs zijn bedoeld voor probleemtaken en werkplaatsen voor 

beroepstaken. In beide gevallen gaat het om het genoemde 'authentiek leren‘. Er 

zijn verschillende labwerkplaatsen beschikbaar zoals het Meteokidslab (onderzoek 

naar het weer) en het Middeleeuwenlab (onderzoek naar de historie). Een 

beschikbare dienst is o.a. de digicoach. Ondersteunt de gebruikers in de 

labomgeving op afstand. Helpt waar nodig ook bij het ordenen van de verwerking of 

bij een lesvoorbereiding. Zonder breedband is een soepel gebruik van de 

labwerkplaatsen niet mogelijk. 

Schooltv beeldbank 

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden... Daarom is de Schooltv beeldbank 

ontwikkeld. Dit product van Teleac/NOT, in nauwe samenwerking met Kennisnet 

ontwikkeld, is een gratis en gemakkelijk toegankelijke online database boordevol 

educatieve videoclips. Met ingang van het schooljaar 2003/2004 kan elke clip direct in 

de klas worden gebruikt. Maar de leerling kan ook thuis in de clips grasduinen, of een 

clip gebruiken voor een eigentijds werkstuk. De onderwerpen en het niveau van de 

clips lopen van primair tot voortgezet onderwijs. Ze zijn lekker kort en behandelen per 

clip één onderwerp. Er zijn voor jong en oud dan ook verschillende ontwerpen met 

eigen mogelijkheden. De verschillende versies van de site worden samen met 

leerkrachten ontwikkeld. Speciaal voor hen zijn extra clip-overzichten toegevoegd. 

Breedband is noodzakelijk om de videoclips van hoge beeld- en geluidskwaliteit te 

kunnen afspelen. 
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Kennisnet-videoportal 

SURFnet heeft al een aantal jaar de SURFnet Video Portal in gebruik. De kennis en 

ervaring opgedaan met dit project wordt nu gedeeld met Kennisnet. De Video Portal is 

te vergelijken met een online videotheek voor het onderwijs. In de videotheek kan 

gezocht naar en gebladerd worden door beschikbaar videomateriaal. Tevens wordt het 

videomateriaal in de videoportal opgeslagen en afgespeeld. De Video Portal wordt 

gerealiseerd op het Platform voor Content en Diensten. 

Expose Your Talent 

Kennisnet en Surfnet hebben gezamenlijk een videowedstrijd georganiseerd voor het 

voortgezet onderwijs. Groepjes leerlingen leren bij deze wedstrijd zelf om een film te 

maken. Via workshops worden ze ondersteund bij onder meer scenarioschrijven, 

cameravoering en montage. Docenten krijgen handreikingen en leren hoe een film en 

streaming video zijn in te passen in de les. In september 2005 gaat de tweede editie 

van de wedstrijd van start. De website: http://www.exposeyourtalent.nl/ zal de 

wedstrijd dan ondersteunen met online lesmateriaal en een discussieplatform. 

Ontdeknet 

Ontdeknet is een elektronische leeromgeving. Via Ontdeknet komen leerlingen in 

contact met experts uit de maatschappij. Omgekeerd kunnen bedrijven, instellingen, 

overheid en burgers via Ontdeknet op eenvoudige wijze kennis delen met het 

onderwijs. Een expert kan iedereen zijn die over bijzondere kennis beschikt op elk 

denkbaar terrein. Hoofdfiguur in de toepassing is de online agent Onty, de Ontdekvis 

die de leerlingen begeleidt. Via Ontdeknet werken leerlingen aan projecten (virtuele 

werkstukken) over uiteenlopende onderwerpen. Kennis en materiaal (film, geluid, 

tekst, plaatjes) ontvangen ze via het web van de aangesloten experts. Het 

praktijkvoorbeeld (zie onderaan) maakt duidelijk wat Ontdeknet zoal te bieden heeft. 

Hoewel Ontdeknet ook beschikbaar is in een smal- en midbandversie, komt het 

concept pas echt goed tot zijn recht met breedband. In de breedbandversie is 

bijvoorbeeld de kwaliteit van de mediabestanden veel groter en zijn binnenkort een 

video-chatmodule en visuele werkstukmodule beschikbaar. 
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Learning Circles met Power Users 

Learning Circles met Power Users laat zien dat het gebruik van nieuwe communicatie-

middelen zoals video, video-conferencing en internet heel dichtbij al concrete 

toepassingen vinden in het onderwijs. In Learning Circles communiceren, discussiëren 

en publiceren jongeren in afgebakende periodes online met elkaar over mondiale 

vraagstukken, zoals de Millennium Goals. Bestaande Learning Circles worden uitgebreid 

tot een 'lerend netwerk' dat tenminste 2 jaar zal bestaan. D.m.v. research wordt de 

toegevoegde waarde aangetoond van deze nieuwe vorm van leren - samenwerkend 

leren, informeel leren - en vooral het gebruik van breedbandige toepassingen daarbij. 

De toepassingen werken alleen soepel bij voldoende bandbreedte. Het is een initiatief 

van EDC-Europe i.s.m. Kennisnet, KPN en Nortel 

Teleblik 

Met Teleblik wordt vanaf eind 2005 een schat aan audio-visueel materiaal, zoals oude 

Polygoon journaals, onderwijsTV en archiefbeelden, veilig, rechtenvrij en gecategori-

seerd aangeboden aan het onderwijs (PO, VO, BVE). Een zoekmachine maakt het 

materiaal snel toegankelijk. Teleblik geeft ook suggesties voor het gebruik in de les. 

Het project Teleblik is een initiatief van Beeld en Geluid, Teleac/NOT en Kennisnet. 

Beeld en Geluid beheert de audio- en videocollectie, Teleac/NOT verzorgt de redactie 

en Kennisnet verzorgt de techniek evenals de integratie van de Teleblik-zoekfuncties 

binnen Davindi. De toepassing vraagt om breedband, omdat de video's alleen via 

voldoende bandbreedte goed afspeelbaar en bruikbaar zijn. 

De hiervoor beschreven voorbeelden laten zien dat breedband binnen het onderwijs op 

verschillende manieren wordt ingezet. Een deel van de toepassingen is gericht op het 

beschikbaar maken van beeldmateriaal, zoals Schooltv beeldbank, Teleblik en de kennisnet 

videoportal. Andere toepassingen, zoals Expose Your Talent en The Legend of the Seven 

Seas, zijn gericht op het zelf ontwikkelen van breedbandig materiaal door leerlingen. Door 

middel van de Virtuele Snijmachine, onderdeel van Teleblik worden leerlingen ook in staat 

gesteld om zelf materiaal samen te stellen. 

Een ander belangrijk aspect in veel toepassingen is communicatie. In Expert op Afstand en 

Ontdeknet is er bijvoorbeeld sprake van communicatie tussen leerlingen en experts en 

leerlingen onderling. Ook bij Learning Circles met Power Users staat communicatie 

centraal. Binnen de toepassingen wordt vooral gebruik gemaakt van videoconferencing 

(voor comunicatie) en streaming video (informatie/beschikbaar stellen van beelden). 

Leerlingen presenteren hun resultaten via verschillende toepassingen aan elkaar en in het 

geval van Learning Circles gaat deze communicatie ook over de landsgrenzen (bijvoorbeeld 

presentaties op internationale congressen). 

Voor vrijwel alle beschreven toepassingen geldt dat ze zich nog in pilotfase bevinden en/of 

dat de toepassingen slechts op een beperkt aantal scholen (die reeds beschikking hebben 

over een breedbandverbinding) gebruikt wordt. Scholen die nog niet aangesloten zijn op 

een dergelijke verbinding kunnen op dit moment nog geen ervaring opdoen met deze 

toepassingen en de (educatieve) meerwaarde ervan. 
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2.2 Resultaten breedbandmonitor onderwijs 

Bij het monitoren van het huidige gebruik van breedband in het onderwijs gaat het niet 

alleen om de diverse (educatieve) toepassingen, maar vooral ook om de gebruikerserva-

ringen en condities van gebruik, zoals ergernissen, beperkingen, maar ook toegevoegde 

waarde van breedbanddiensten en de bijbehorende kosten. 

In de beschrijving van de resultaten maken we waar relevant uitsplitsingen naar 

onderwijstype (PO, VO, BVE) en functies van de respondenten (docent/decaan, ICT-

coördinator/-manager en schoolleidingen). Indien ander landelijk onderzoek beschikbaar 

en relevant is, vergelijken we dit met de eigen verkregen resultaten.. 

Bij de interpretatie van de resultaten is het van belang te bedenken dat het hier gaat om 

een groep voorlopers op het gebied van (breedband)internetgebruik in het onderwijs. 

Hoewel de resultaten niet direct representatief zijn voor alle Nederlandse docenten, ICT-

coördinatoren en schoolleidingen, geven de resultaten wel een goed beeld van wat deze 

relatief vooruitstrevende internetgebruikers doen met breedband. Dit biedt ook een 

vooruitblik: de groep die nu nog minder bekend is met de toepassingen, zal naar 

verwachting dezelfde gebruikspatronen gaan vormen (afgezien van een waarschijnlijk 

kleine groep docenten, die ICT niet ziet als een verrijking van het onderwijs). 

Op de volgende pagina‘ s bespreken we eerst de beschikbare randapparatuur en 

infrastructuur in het onderwijs. Daarna volgt de meerwaarde van breedband, zoals de 

respondenten die zien. Vervolgens tonen we het werkelijke gebruik van breedband in de 

les. Ten slotte geven we de bekendheid weer van projecten en organisaties gericht op 

breedband in het onderwijs. 

2.3 Randapparatuur en Infrastructuur 

Iets meer dan 62% van de scholen beschikt over meer dan 20 PC‘s waarmee de leerlingen 

tijdens de lessen kunnen werken. Dit is echter niet voor elk schooltype gelijk. In de 

volgende figuur zijn de verschillen in schooltypen weergegeven (Tabel 4). 

Tabel 4 Het aantal PC‘s die beschikbaar zijn tijdens de les3 

geen 1-5 PC‘s 6-10 
PC‘s 

11-15 
PC‘s 

16-20 
PC‘s 

Meer dan 20 
PC‘s 

BVE (24) 0% 4% 4% 0% 4% 88% 

PO (65) 0% 29% 9% 6% 11% 45% 

VO (127) 1% 11% 5% 6% 9% 68% 

Totaal (221) 1% 17% 6% 5% 9% 62% 

3 3 De categorie overig is in deze tabel t.b.v. het overzicht weggelaten (totaal 5 personen) 
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Vooral het BVE veld beschikt vaak over meer dan twintig PC‘s (88%) die in de les kunnen 

worden ingezet. Over het algemeen zijn dit ook de grootste scholen met de meeste 

locaties, waardoor het logisch dat er meer pc‘s zijn. Binnen het PO komt het minst vaak 

voor dat er zoveel PC‘s beschikbaar zijn (45%). Daar treft men juist vaker aan dan in de 

andere onderwijstypen dat er één tot vijf PC‘s beschikbaar zijn (29%). 

In ongeveer 97% van de gevallen zijn de PC‘s ook op het internet aangesloten. Hier zien 

we geen grote verschillen tussen PO, VO en BVE. Ook zijn er geen grote verschillen tussen 

de verschillende onderwijstypen te vinden wanneer we kijken naar de plaatsen waar de 

PC‘s staan. Meestal is er een speciale PC ruimte. Ook de directie- of personeelskamer, de 

docentenkamer en de bibliotheek/documentatiecentrum zijn plekken waar meestal PC‘s 

aanwezig zijn. 

Waar zijn PC‘s aanwezig? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

w eet niet 

geen van bovenstaande 

antw oorden 

Anders, namelijk: 

alle klaslokalen zijn voorzien 

van PC's 

sommige klaslokalen zijn 

voorzien van PC‘s 

in de speciale PC ruimte 

in de lerarenkamer 

in de 

bibliotheek/documentatiecentrum 

in de directie-/personeelskamer 

geen vaste ruimte, 

verplaatsbare computers 

Figuur 1 Ruimtes waar PC's in de school aanwezig zijn 

Naast PC‘s hebben vrijwel alle meewerkende scholen een netwerk binnen de locatie. Deze 

resultaten zijn eveneens in overeenstemming met de ICT-monitor 2004-2005 van ITS/IVA. 

Meestal gaat het om een vast (bedraad) netwerk (75%), terwijl 17% van de respondenten 

heeft aangegeven dat de school over een draadloos netwerk beschikt. Uitgesplitst naar 

schooltype geldt het volgende: 92% in het PO, 88% in het VO en 92% in het BVE hebben 

een bedraad intern netwerk en respectievelijk 23, 16 en 25% heeft een draadloos netwerk. 

Deze cijfers komen overeen met cijfers uit de ICT monitor van ITS/IVA (91% in het PO, 

97% in het VO en 100% in het BVE heeft een intern netwerk). 
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Is er sprake van een netwerk binnen de school/locatie? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

w eet niet 

Nee 

Ja, een vast 

(bedraad) netw erk 

Ja, een draadloos 

netw erk 

Figuur 2 Aanwezigheid van netwerk binnen de school/ locatie 

Indien er bij de school sprake is van meerdere locaties, zijn deze in meer dan de helft van 

de gevallen verbonden door middel van een vast netwerk (42%) of op andere wijze (18%). 

—Anders“ houdt in dat men beschikt over een straalverbinding of dat men via een VPN-

verbinding werkt. 30% van de scholen met meer locaties heeft geen netwerk tussen deze 

locaties. 

Zijn de verschillende locaties van uw school onderling 

gekoppeld via een netw erk? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Anders 

w eet niet 

Nee 

Ja, een vast 

(bedraad) netw erk 

Figuur 3 Aanwezigheid van netwerk 

2.4 Perceptie breedband 

Om een indruk te krijgen van wat de respondenten onder breedband verstaan, is een 

perceptievraag opgenomen in de vragenlijst. De meeste respondenten verstaan onder de 

term breedband een glasvezelverbinding (35%) of een ADSL-verbinding (32%). Voor 27% 

voldoet ook kabel aan de breedbandcriteria. 
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Breedband is voor mij: 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Anders 

ADSL 

Kabel 

ISDN met een modem 

Glasvezelnet 

Figuur 4 Definiëring van het begrip breedband 

2.5 Type internetverbinding 

Het merendeel van de scholen beschikt over een ADSL- (39%) of een kabelverbinding 

(26%). Glasvezelverbindingen komen op een derde plaats (17%). Dit beeld komt overeen 

met de ICT-monitor van 2004-2005. Uit deze monitor blijkt dat vooral PO-instellingen 

meestal een ADSL-verbinding hebben (64%). Waarschijnlijk maken deze scholen gebruik 

van het aanbod van KPN, waarbij de scholen vanaf 2003 drie jaar lang een gratis ADSL 

hebben.4 

Tabel 5 Type internetverbinding5 

modem ISDN kabel ADSL glas-
vezel 

satelliet Weet 
niet 

Anders 

BVE (24) 0% 0% 13% 13% 50% 0% 25% 0% 

PO (65) 0% 0% 31% 63% 5% 0% 2% 0% 

VO (126) 1% 1% 25% 32% 17% 2% 21% 1% 

Totaal (220) 1% 1% 26% 39% 17% 1% 16% 1% 

4 Overigens is een substantieel deel van de respondenten (met name docenten) niet op de hoogte van 

wat voor soort internetverbinding de school heeft. Van alle docenten weet 28% niet welke 

internetverbinding de school heeft. 

5 De categorie ”overig‘ is in deze tabel t.b.v. het overzicht weggelaten (totaal 5 personen). 
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De meeste scholen zijn niet van plan om over te stappen naar een andere internetverbin-

ding (51%). Bij 10% zijn er wel ideeën of wensen en bij 6% concrete plannen om over te 

stappen. In het PO heeft 12% concrete plannen en in 74% van de gevallen wordt 

volmondig ”nee‘ geantwoord. In het VO lijkt er de meeste onzekerheid; 47% van de ICT 

coördinatoren zegt niet te weten of er plannen, ideeën of wensen zijn. 

Zijn er plannen om in 2005 te kiezen voor een andere 

internetverbinding? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

weet niet 

Ja, er zijn 

ideeën/wensen 

Ja, er zijn concrete 

plannen 

Nee 

Figuur 5 Plannen om te kiezen voor een andere internetverbinding 

Niet onlogisch is dat ICT-coördinatoren vaker dan docenten op de hoogte zijn van (al dan 

niet afwezigheid van) plannen, ideeën en wensen. 61% van de docenten is niet op de 

hoogte ten opzichte van slechts 4% van de ICT-coördinatoren. Als we kijken naar de 

antwoorden van de ICT-coördinatoren, die er naar alle waarschijnlijkheid het meeste zicht 

op hebben, blijft het beeld uit figuur 5 overeind: de meeste scholen hebben geen plannen 

om over te stappen. 

Tabel 6 Plannen om over te stappen naar andere internetverbinding, uitgesplitst naar docenten/ICT-

coördinatoren 

Docenten/decanen ICT coördinatoren 

Ja, er zijn concrete 
plannen 

2% 10% 

Ja, er zijn 
ideeën/wensen 

4% 15% 

Nee 32% 72% 

Weet niet 61% 4% 
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Tabel 7 Plannen om over te stappen naar andere internetverbinding: uitgesplitst naar schooltype, 

alleen voor ICT-coordinatoren6 

PO VO BVE 

Ja, er zijn concrete 
plannen 

15% 5% 9% 

Ja, er zijn 
ideeën/wensen 

9% 21% 9% 

Nee 72% 71% 82% 

Weet niet 4% 5% 0 

Als de antwoorden van de ICT-coördinatoren worden uitgesplitst naar schooltype, zien we 

ook dat er binnen het VO de meeste wensen zijn en dat er binnen het PO de meeste 

concrete plannen zijn. 

2.6 Belemmeringen om over te stappen 

Zoals blijkt uit de bovenstaande figuur zijn de meeste scholen niet van plan om over te 

stappen op een andere internetverbinding. De belangrijkste redenen om niet over te 

stappen zijn volgens de respondenten: 

• de huidige verbinding voorziet voldoende in de behoefte (33%) 

• hoge kosten voor abonnementen (18%) 

• hoge kosten aanschaf apparatuur (11%) 

Ook de hoge kosten voor de aanschaf van de benodigde apparatuur schrikt de scholen af 

(8%). 

6 De categorie ”overig‘ is in deze tabel t.b.v. het overzicht weggelaten (totaal 5 personen) 
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Wat zijn de belangrijkste redenen om niet over te stappen naar 

een (nieuwe) (breedbandige) internetverbinding? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

weet niet 

Anders, namelijk: 

ontbreken benodigde technische vaardigheden/kennis 

onvoldoende randapparatuur (bijvoorbeeld PC‘s, beamer) 

ongeschikte randapparatuur (verouderde PC‘s bijvoorbeeld) 

geen/slechte beschikbaarheid van breedbandig lesmateriaal 

de huidige verbinding voorziet voldoende in de behoeften 

hoge kosten voor aanschaf benodigde apparatuur 

hoge kosten voor abonnementen 

het voegt te weinig toe bij de ondersteuning van de les 

technische problemen (bijvoorbeeld storingen) 

Figuur 6 Redenen om niet over te stappen naar andere internetverbinding 

De genoemde top 3 is voor alle onderwijstypen gelijk. Binnen het PO worden de top 3 

belemmeringen wel het meest genoemd. 

Tabel 7 Belemmeringen voor overstappen naar andere internetverbinding7 

de huidige verbinding voorziet 
voldoende in de behoeften 

hoge kosten voor 
abonnementen 

hoge kosten voor 
aanschaf benodigde 
apparatuur 

BVE 29% 8% 8% 

PO 57% 25% 17% 

VO 21% 15% 7% 

Om tot een breedbandige infrastructuur te komen kunnen scholen samenwerken met 

andere scholen of andere instellingen in de buurt om zo de vraag van deze instellingen te 

bundelen. Dit kan bijvoorbeeld de drempel van de hoge kosten verlagen. 13% van de 

respondenten geeft aan dat er wensen of ideeën zijn om betrokken te zijn bij een 

vraagbundelingsproject om een glasvezelinfrastructuur te realiseren. 4% van de 

7 De categorie ”overig‘ is in deze tabel t.b.v. het overzicht weggelaten (totaal 5 personen) 
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respondenten heeft aangegeven dat hiervoor concrete plannen zijn. 12% is momenteel al 

betrokken bij een vraagbundelingsproject. De meeste vraagbundelingsprojecten zijn 

regionaal (40%) of lokaal (38%), maar ook Europese (13%) of landelijke (6%) projecten 

worden genoemd. 

Is uw school betrokken bij een vraagbundelingsproject voor 

een glasvezelverbinding? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

w eet niet 

Nee 

Ja 

Nee, maar er zijn w el concrete plannen 

Nee, maar er zijn w el ideeën/w ensen 

Figuur 7 Betrokkenheid scholen bij vraagbundelingsproject 
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2.7 Gebruik van breedbandtoepassingen in de les 

Internet wordt veel gebruikt in de lessen. 41% van de docenten gebruikt meer dan een 

keer per dag internet in de les. En 19% enkele keren per week. Grote verschillen in 

onderwijstypen zijn hierbij niet te onderscheiden. 

Internet 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Niet beschikbaar 

Geen enkele keer 

Eén keer per maand (of minder) 

Eén keer per w eek 

Enkele keren per w eek 

Eén keer per dag 

Meer dan één keer per dag 

Figuur 8 Internetgebruik tijdens de les 

Het gebruik van internet in de klas heeft in de veel gevallen directe gevolgen voor de 

frequentie waarmee traditionele media worden ingezet. De traditionele middelen worden 

minder vaak (25%) of veel minder vaak (18%) ingezet door docenten sinds zij internet in 

de les gebruiken. 40% van de docenten gebruikt andere media even vaak als voordat zij 

internet in de lessen gebruikten. 17% van de ondervraagde docenten gebuikt helemaal 

geen internet in de klas. 

Sinds ik in de le s inte rne t ge bruik, ge bruik ik ande re me dia (zoals she e ts, 

v ide o, te le v isie )… 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Ik gebruik geen internet in de 

les 

veel minder vaak 

minder vaak 

even vaak 

veel vaker 

Figuur 9 Gebruik van internet t.o.v. andere media 
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Als het gaat om toepassingen waarvoor een breedbandverbinding vereist is, zien we het 

volgende beeld (Tabel 8). 

Het spelen van online games wordt door 10% van de docenten een paar keer per jaar 

gedaan. Dit is vooral het geval in het PO (17% van de docenten in PO maakt wekelijks 

gebruik van educatieve games in de les). Van degenen die de toepassing niet gebruiken is 

de toepassing bij bijna de helft (46%) wel bekend. Bij 35% is de toepassing nog helemaal 

onbekend. 

Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat docenten bij het invullen van de vragenlijst 

wellicht eveneens het spelen van ”smalbandige‘ games hebben meegenomen. Uit de ICT-

monitor blijkt bijvoorbeeld ook dat het percentage docenten in het PO dat dagelijks of 

wekelijks gebruik maakt van educatieve spelletjes op de computer erg hoog is (72% van 

de docenten geeft aan dat de leerlingen wekelijks of dagelijks educatieve spelletjes 

spelen). 

Complete producties, zoals documentaires via internet worden in 12% van de gevallen een 

paar keer per jaar ingezet. Wederom is het het PO dat vooroploopt (17% gebruikt het 

wekelijks). Ook hier is de toepassing bij 34% onbekend. Meer dan de helft gebruikt de 

toepassing niet, maar is er wel van op de hoogte dat de toepassing bestaat (54%). 

Van korte beeldfragmenten en animaties via internet wordt iets vaker gebruik gemaakt: 

24% een paar keer per jaar, 15% maandelijks en 4% wekelijks. Verder is 39% van de 

niet-gebruikers wel bekend met de toepassing. 18% weet helemaal niet van het bestaan 

van de toepassing. 

Het downloaden en bekijken van foto‘s en tekeningen wordt het meest gedaan (37% een 

paar keer per jaar, 19% maandelijks, 15% wekelijks en 10% dagelijks). Verder is de 

toepassing bij vrijwel iedereen bekend. Dit laatste geldt ook voor MSN/chat, hoewel die 

toepassing niet veel gebruikt wordt; 80% van de docenten geeft aan de toepassing wel te 

kennen maar het niet te gebruiken in de les. 

Videoconferencing wordt ook nog weinig gedaan. Wel is de toepassing bij 76% van de 

respondenten bekend, terwijl 22% nog nooit heeft gehoord van de toepassing. 

Een relatief hoog percentage (41%) is niet bekend met elektronische leeromgevingen 

(ELO). Ongeveer een gelijk percentage docenten is wel op de hoogte (38%). 

TV kijken via internet wordt tijdens de lessen nog niet zo vaak ingezet, maar wel zijn veel 

docenten op de hoogte van de toepassing (70%). Bij 16% is het echter nog niet bekend. 

Door 16% van de docenten een paar keer per jaar gebruikt en bij bijna de helft (49%) van 

de docenten bekend, is het zelf ontwikkelen en aanbieden van breedbandig lesmateriaal. 

Voor 28% is dit echter nog een onbekende mogelijkheid. 
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Nee, ook 

niet 

bekend 

Nee, 

maar wel 

bekend 

Ja, 

dagelijks 

Ja, 

wekelijks 

Ja, 

maan-

delijks 

Ja, een 

paar keer 

per jaar 

Spelen van online educatieve 

games 

35% 46% - 4% 5% 10% 

Complete producties zoals 

documentaires via internet 

34% 54% - - - 12% 

Korte beeldfragmenten/ 

animaties via internet 

(bijvoorbeeld over de werking 

van een motor, de werking 

van het hart enz.) 

18% 39% - 4% 15% 24% 

Fo-

to‘s/tekeningen/kaartmateria 

al downloaden en/of bekijken 

4% 16% 10% 15% 19% 37% 

Online audio materiaal 

(muziek, talen, interviews) 

11% 62% 3% 3% 7% 15% 

videoconferencing 22% 76% - 1% - 1% 

chatten / MSN - 80% 5% 5% 4% 5% 

online samenwerkingstools, 

zoals ELO 

41% 38% 8% 3% 5% 5% 

TV kijken via internet (zoals 

uitzending gemist.nl) 

16% 70% 1% - 5% 7% 

Zelf ontwikkelen en 28% 49% 1% 1% 4% 16% 

Tabel 8 Gebruik breedbandtoepassingen 

Ook al worden veel van de bovenstaande toepassingen nog niet gebruikt, ze zijn bij de 

meeste docenten wel bekend (tussen 37 en 76% geeft aan de verschillende toepassingen 

wel te kennen). Docenten willen de volgende toepassingen graag gaan inzetten: 

• korte beeldfragmenten / animaties via internet (20%) 

• Online foto‘s/tekeningen (15%) 

• Online audio materiaal (10%) 

• Complete producties zoals online documentaires (10%) 
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Welke van de onderstaande toepassingen wenst u in de toekomst in uw lessen 

(vaker) te gebruiken? 

0% 20% 

Spelen van educatieve games via internet 

Complete producties zoals documentaires 

Korte beeldfragmenten/ animaties via internet 

Online foto‘s/tekeningen/kaartmateriaal 

Online audio materiaal 

Videoconferencing 

Chatten / MSN 

online samenwerkingstools, zoals ELO 

TV kijken via internet 

Zelf ontwikkelen en aanbieden van breedbandig lesmateriaal 

Geen van alle antwoorden 

Figuur 10 Breedbandtoepassing in de toekomst 

Afgezien van de hierboven specifiek gevraagde toepassingen wil 85% van de docenten in 

de toekomst vaker gebruik maken van internettoepassingen in de klas. Zij willen het 

medium dan voor allerlei doeleinden inzetten: 

• het opzoeken van informatie (30%) 

• het tonen van beeldmateriaal (28%) 

• het afnemen van toetsen (19%) 

• het ondersteunen van interactie, discussie (19%) 

Waarvoor zou u internet in de toekomst tijdens de les vaker willen 

gebruiken? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Anders, namelijk: 

Opzoeken van informatie 

Het tonen van beeldmateriaal 

(foto‘s, video) 

Ondersteunen van interactie, 

discussie 

Afnemen van toetsen 

Figuur 11 Toekomstwensen ten aanzien van breedbandgebruik in de les 
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Hoewel de docenten wel regelmatig internet in de klassen inzetten en zij eveneens hebben 

aangegeven dat in de toekomst nog vaker zouden willen doen, zijn er ook beperkingen. De 

belangrijkste beperkingen om breedband in de les in te zetten liggen in: 

• ontbreken beschikbaarheid van breedbandig lesmateriaal (26%) 

• onvoldoende randapparatuur (PC‘s bijvoorbeeld) (22%) 

• ontbreken benodigde vaardigheden (19%) 

Waar liggen volgens u de belangrijkste beperkingen om breedbandige 

toepassingen in te zetten in de les? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

weet niet 

Anders , nam elijk: 

ontbreken beschikbaarheid van breedbandig lesm ateriaal 

m oeilijk /niet in te plannen in het lesprogram m a 

ontbreken benodigde vaardigheden 

de huidige verbinding biedt niet genoeg bandbreedte 

onvoldoende randapparatuur (PC‘s bijvoorbeeld) 

onges chikte randapparatuur (verouderde PC‘s bijvoorbeeld) 

het voegt te weinig toe bij de onders teuning van de les 

geen beperkingen 

Figuur 12 Beperkingen inzet breedbandtoepassingen in de les 

Het ontbreken van breedbandig lesmateriaal speelt vooral in het PO en BVE (beide groepen 

42%). Het probleem van onvoldoende randapparatuur speelt vooral bij het BVE (33% ten 

opzichte van 19 en 21% bij het PO en VO). De verbinding zelf is het minst een probleem 

bij het BVE (8% ten opzichte van 17 en 13% bij het PO en VO), maar daar is ongeschikte 

randapparatuur vaker een belemmering (13% ten opzichte van 8 en 9%). 

Ontbrekende vaardigheden is vooral een probleem bij BVE en PO (25% en 29%). 

Hoewel in de ICT-monitor 8 naar voren komt dat in alle sectoren leraren zichzelf een 

(ver)gevorderd gebruiker van e-mail en internet vinden, blijkt uit de enquête dat het 

ontbreken van benodigde vaardigheden wel degelijk een probleem vormt. Vooral in het PO 

(46%), maar ook dit komt voor in het VO (34%) en in het BVE-veld (15%). 

8 ICT in cijfers, ICT-onderwijsmonitor studiejaar 2004/2005, ITS/IVA, februari 2005 
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Tabel 9 Beperkingen inzet breedbandtoepassingen in de les: uitgesplitst naar onderwijstype 9 

BVE PO VO 

ontbreken 
beschikbaarheid van 
breedbandig 

lesmateriaal 

42% 
42% 

16% 

onvoldoende 
randapparatuur 
(PC‘s bijvoorbeeld) 

33% 19% 21% 

ontbreken 
benodigde 
vaardigheden 

25% 
29% 

11% 

de huidige 
verbinding biedt niet 
genoeg 
bandbreedte 

8% 17% 13% 

ongeschikte 
randapparatuur 
(verouderde PC‘s 
bijvoorbeeld) 

13% 8 % 9% 

Er bestaan ook enkele verschillen als we de antwoorden verder uitsplitsen. Docenten 

vinden dat de beperkingen vooral liggen in ongeschikte en onvoldoende randapparatuur, 

terwijl de ICT-coördinatoren het probleem veel meer zoeken in de beperkte bandbreedte 

die de huidige verbinding biedt. Ook zien de ICT-coördinatoren twee keer zo vaak als de 

docenten helemaal geen beperkingen. 

Tabel 10 Beperkingen inzet breedbandtoepassingen in de les: uitgesplitst naar docenten/ICT-

coördinatoren 

Docenten/decanen ICT coördinatoren 

Geen beperkingen 10% 20% 

Ongeschikte 
randapparatuur 

13% 7% 

Onvoldoende 
randapparatuur 

30% 16% 

Huidige verbinding biedt 
niet genoeg 
bandbreedte 

9% 21% 

9 De categorie ”overig‘ is in deze tabel t.b.v. het overzicht weggelaten (totaal 5 personen) 

Dialogic innovatie & interactie 28 



2.8 Meerwaarde 

Dat breedband op verschillende vlakken meerwaarde kan opleveren is volgens de 

respondenten duidelijk. De belangrijkste meerwaarde van breedband in het onderwijs 

wordt gezien in: 

• de interne educatieve toepassingen (53%) 

• gedeeld gebruik van diensten/applicaties (28%) 

• externe communicatie met leerlingen (25%) 

Wat is volgens u de belangrijkste meerwaarde van het gebruik van 

breedband in het onderwijs? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Anders, namelijk: 

w eet niet 

externe communicatie met ouders (bijvoorbeeld via w ebsite) 

externe communicatie met leerlingen (bijvoorbeeld email) 

interne educatieve toepassingen (educatief lesmateriaal) 

interne procesondersteuning (bv administratie) 

gedeeld gebruik van diensten/applicaties (beheervoordelen) 

kostenbesparing 

Figuur 13 Meerwaarde gebruik breedband in het onderwijs 

Naast deze top 3 ziet 21% van de respondenten een voordeel als het gaat om interne 

procesondersteuning (zoals administratie) en 16% ziet een rol weggelegd voor breedband 

als het gaat om communicatie met ouders. Kostenbesparingen worden het minst vaak 

genoemd als voordeel van breedband (2%). Van degenen die kostenbesparingen als 

meerwaarde noemen, is het merendeel afkomstig uit de PO en de BVE-sector. In de BVE 

sector is dit logisch aangezien het hier meestal gaat om grote scholen met meer 

vestigingen, waardoor kostenbesparingen relatief snel behaald kunnen. Denk daarbij aan 

telefoniekosten die bespaard kunnen worden, wanneer intern via VoIP gebeld wordt tussen 

de vestigingen. Ook kan er bij grote instellingen die met meer vestigingen meer bespaard 

worden op administratiekosten. 

Wanneer we kijken naar verschillen in schooltypen zien we dat interne educatieve 

toepassingen (Tabel 11) vooral binnen het PO gezien wordt als meerwaarde van breedband 

(68% van de respondenten uit het PO noemt dit als meerwaarde). Externe communicatie 

met leerlingen wordt binnen het BVE en het VO meer als meerwaarde van breedband 

gezien dan in het PO. 
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Tabel 11 Top 3 meerwaarde van breedband in het onderwijs uitgesplitst10 

interne educatieve 

toepassingen 

gedeeld gebruik van 

diensten/applicaties 

externe communicatie 

met leerlingen 

BVE 58% 29% 42% 

PO 68% 34% 12% 

VO 44% 24% 30% 

Docenten vinden breedbandtoepassingen met name geschikt voor: 

• Ondersteuning van onderwijs op maat (23%) 

• Bevorderen van plaatsonafhankelijk onderwijs (20%) 

• Ter ondersteuning van de ontwikkeling van vaardigheden (16%) 

Breedbandtoepassingen zijn met name geschikt om ... 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

weet niet 

Anders, namelijk: 

interactie tussen docent en individuele leerling bevorderen 

ter ondersteuning van klassikale activiteiten 

de samenwerking tussen leerlingen te bevorderen 

het bevorderen van plaatsonafhankelijk leren 

ter ondersteuning van de ontwikkeling van vaardigheden 

ter ondersteuning van onderwijs op maat (individueel leren) 

Geen van alle antwoorden 

Figuur 14 Geschiktheid van breedbandtoepassingen in het onderwijs 

10 De categorie ”overig‘ is in deze tabel t.b.v. het overzicht weggelaten (totaal 5 personen) 

30 Dialogic innovatie & interactie 



Het gebruik van multimediaal lesmateriaal maakt de les volgens docenten: 

• Interessanter (24%) 

• Veelzijdiger (24%) 

• Leuker (24%) 

Het gebruik van multimediaal lesmateriaal maakt de les… 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Geen van alle antw oorden 

Anders, namelijk: 

Ef fectiever 

Leuker 

Makkelijker 

Persoonlijker 

Interessanter 

Veelzijdiger 

Figuur 15 Het gebruik van multimediaal lesmateriaal 
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2.9 Bekendheid projecten / organisaties 

Tot slot is aan de respondenten de bekendheid van verschillende breedbandprojecten en 

organisaties gevraagd. Hieruit blijkt dat het SURFnet/Kennisnetproject het meest bekend is 

bij de respondenten (56%), daarna op een tweede plaats het project: ”Samen Snel op Glas‘ 

(12%). Ten slotte is Nederland BreedbandLand bij 9% van de ondervraagden bekend. 

Van welke volgende projecten/ organisaties bent u op de hoogte? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

geen van bovenstaande 

antwoorden 

SURFnet/Kennisnetproject 

NederlandBreedbandLand 

Samen Snel op Glas 

Figuur 16 Bekendheid van onderwijsorganisaties 
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3 Samenvatting en conclusies


Internet wordt in het onderwijs op dit moment al frequent gebruikt. En hoewel echte 

breedbandtoepassingen nog in ontwikkeling zijn, is er onder de docenten wel interesse om 

dergelijke toepassingen te gaan gebruiken. Dit komt hoogstwaarschijnlijk doordat de 

betrokkenen (docenten, ICT-coördinatoren en schoolleidingen) vaak goed zicht hebben op 

de meerwaarde die breedband kan opleveren binnen het onderwijs. Wel moeten er enkele 

knelpunten worden opgelost om het gebruik van breedband te stimuleren. Ook ligt er nog 

een schone taak om de bekendheid van verschillende breedbandtoepassingen en -

projecten te vergroten. 

Hieronder worden kort de belangrijkste punten uit de rapportage aangestipt. 

3.1 De awareness met betrekking tot breedband in het onderwijs 

Perceptie 

Hoewel de helft van de ICT-coördinatoren en docenten onder breedband met name kabel 

of ADSL verstaan, geldt een glasvezelnet voor iets meer dan een derde van de 

respondenten als echte breedband. Dit sluit redelijk aan bij de verdeling van type 

aansluitingen waarover de scholen van de respondenten beschikken: kabel 26%, ADSL 

39% en glasvezel 17%. Overigens is een substantieel deel van de respondenten (met 

name docenten) niet op de hoogte van het type aansluiting waarover hun school beschikt. 

Bekendheid diensten en projecten 

Breedbanddiensten voor het onderwijs zijn op dit moment sterk in ontwikkeling. Nog 

relatief onbekend zijn het spelen educatieve games, gebruik van complete producties via 

internet, ELO‘s en het zelf ontwikkelen van breedbandig lesmateriaal. 

Het SURFnet/Kennisnetproject is het meest bekend (56%), daarna Samen Snel op Glas 

(12%). Ten slotte is Nederland BreedbandLand bij 9% bekend. 

Meerwaarde 

Veel docenten en ICT-coördinatoren hebben wel een idee van de meerwaarde die 

breedband heeft voor het onderwijs. Die ligt volgens hen vooral op de volgende vlakken: 

• interne educatieve toepassingen (53%) 

• gedeeld gebruik van diensten/applicaties (28%) 

• externe communicatie met leerlingen (25%) 

Kostenbesparingen worden het minst vaak genoemd als voordeel van breedband (2%). 

Wanneer we kijken naar verschillen in schooltypen zien we dat interne educatieve 

toepassingen vooral binnen het PO gezien wordt als meerwaarde van breedband (68% van 

de respondenten uit het PO noemt dit als meerwaarde). Externe communicatie met 

leerlingen wordt binnen het BVE en het VO meer als meerwaarde van breedband gezien 

dan in het PO. 
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3.2 Het gebruik van breedband in het onderwijs 

Frequentie van gebruik 

Internet wordt regelmatig gebruikt en de leerling-internetratio neemt gestaag toe. Internet 

heeft voor veel docenten ook al een vaste plaats verworven in de lessen. 41% van de 

docenten gebruikt meer dan een keer per dag internet in de les. En 19% enkele keren per 

week. Grote verschillen in onderwijstypen zijn hierbij niet te onderscheiden. 

Beschikbaarheid 

De meeste scholen hebben meer dan 20 PC‘s die beschikbaar zijn tijdens de lessen. Dit 

geldt vooral voor de BVE-sector. Over het algemeen zijn dit ook de grootste scholen met 

de meeste locaties, waardoor het voor de hand ligt dat er meer pc‘s zijn. Bij het VO is dit 

ook vaak het geval. Het PO blijft enigszins achter als het gaat om het aantal PC‘s. Wel is 

gemiddeld over alle onderwijstypen 97% van de computers aangesloten op internet. 

Infrastructuur 

Het merendeel van de scholen beschikt over een ADSL- of kabelverbinding. Vooral PO-

scholen beschikken over een ADSL-aansluiting (64%) Glasvezelverbindingen komen op de 

derde plaats en bij BVE instellingen zelfs op de eerste plaats. Dit heeft wellicht te maken 

met het feit dat de (kosten en beheer-)voordelen vooral mogelijk zijn wanneer breedband 

wordt ingezet in een grotere organisatie (besparing telefoonkosten bijvoorbeeld) en met 

het feit dat het voor bijvoorbeeld een ROC financieel vaak beter haalbaar is dan voor een 

kleine basisschool. 

Type gebruik 

Foto‘s, tekeningen en kaartmateriaal worden het meest gedownload en/of bekeken (19% 

maandelijks, 15% wekelijks en 37% jaarlijks). Ook het gebruik van korte beeldfragmen-

ten is aanzienlijk; 15% maandelijks en 24% een paar keer per jaar. Andere 

breedbandtoepassingen worden beduidend minder vaak gebruikt. 

Beperking voor gebruik van breedband 

Het ontbreken van breedbandig lesmateriaal speelt vooral in het PO en BVE (beide groepen 

42%). Het probleem van onvoldoende randapparatuur speelt vooral bij het BVE (33% ten 

opzichte van 19 en 21% bij het PO en VO). De verbinding zelf is het minst een probleem 

bij het BVE (8% ten opzichte van 17 en 13% bij het PO en VO), maar daar is ongeschikte 

randapparatuur vaker een belemmering (13% ten opzichte van 8 en 9%). 

Ontbrekende vaardigheden is vooral een probleem bij BVE en PO (25% en 29%). 

Hoewel in de ICT-monitor11 naar voren komt dat in alle sectoren leraren zichzelf een 

(ver)gevorderd gebruiker van e-mail en internet vinden, blijkt uit de enquête dat het 

ontbreken van benodigde vaardigheden wel degelijk een probleem vormt. Vooral in het PO 

(46%), maar ook dit komt voor in het VO (34%) en in het BVE-veld (15%). 

11 ICT in cijfers, ICT-onderwijsmonitor studiejaar 2004/2005, ITS/IVA, februari 2005 
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3.3 Het draagvlak voor breedband in het onderwijs 

Er is bij de docenten zeker draagvlak voor breedband in het onderwijs. In de toekomst 

willen docenten graag meer breedbandtoepassingen gaan gebruiken, zoals korte 

beeldfragmenten / animaties via internet (20%), online foto‘s/tekeningen (15%), online 

audio materiaal (10%) en complete producties zoals online documentaires (10%) 

Er zijn echter wel enkele knelpunten. Om het gebruik in de klas te stimuleren moet 

aandacht besteed worden aan het beschikbaar maken van breedbandig lesmateriaal (de 

grootste beperking volgens docenten om breedband in te zetten in de lessen). Daarnaast 

moet het probleem worden opgelost van onvoldoende randapparatuur, zoals PC‘s. Dit 

speelt bij het VO, het PO en in mindere mate ook in de BVE-sector. Ook het ontbreken van 

de benodigde vaardigheden bij docenten is een struikelblok bij het gebruik van breedband 

in de klas. Het scholen van docenten is belangrijk voor het stimuleren van het gebruik van 

breedband onder docenten. 

Ook voor het overstappen op een snellere glasvezelverbinding bestaan enkele belemmerin-

gen. Veelal voorziet de huidige verbinding voldoende in de behoefte. Verder vreest men 

hoge kosten voor abonnementen en voor de aanschaf van apparatuur. Deze laatste 

bezwaarpunten kunnen wellicht afnemen wanneer meer inzicht kan worden gegeven in de 

te behalen kostenbesparingen, bijvoorbeeld beheervoordelen. Wellicht heeft dit ook te 

maken met het feit dat de veel scholen nog profiteren van het gratis aanbod van KPN. 

Hoewel dat aanbod in 2007 stopt, hebben de scholen blijkbaar nog zeer beperkt nagedacht 

over welke infrastructuur zij daarna willen. De meeste scholen voelen niet de behoefte om 

binnenkort over te stappen naar een andere verbinding. Zij zijn tevreden met de huidige 

(ADSL of kabel)verbinding, vooral in het PO (74%). In de BVE-sector is het ook zo dat men 

tevreden is met de huidige glasvezelverbinding. De belangrijkste reden om niet over te 

stappen is dan ook dat de huidige verbinding voldoende in de behoefte voorziet. 
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A. Bijlage 

Dataverzameling, respons en aandachtspun-

ten vervolgmeting 

Via een online enquête, op basis van vrijwillig invullen, is getracht een zo groot mogelijke 

en divers mogelijke groep te bereiken. Er zijn hyperlinks op verschillende websites en 

aandacht in nieuwsbrieven op forums, mails via malinglijsten. De respondenten zijn 

benaderd via onder andere de koepelorganisaties voor PO en VO, de nieuwsbrief van 

Kennisnet, voor VO en PO, de nieuwsbrief van Ict op School, Docentenplein, RSSonderwijs, 

I&I-zine. 

In totaal heeft dat 221 respondenten opgeleverd; met name docenten en ICT coördinato-

ren en daarnaast schoolleidingen. Van belang is te onthouden dat we hier te maken 

hebben met voorlopers op het gebied van breedband in het onderwijs. De resultaten zijn 

daardoor niet direct representatief voor alle docenten, maar ze geven wel een goed beeld 

van wat deze groep ermee doet en tegen welke knelpunten zij aanlopen. Het gedrag van 

deze voorlopers zal hoogstwaarschijnlijk in hoge mate gevolgd worden door een grote 

groep die nu nog weinig met breedband bezig is. Deze meting geeft dus eigenlijk een 

doorkijkje naar de nabije toekomst. 

In een volgende meting kunnen respondenten om een meer representatief beeld te krijgen 

bijvoorbeeld per post benaderd worden, aangezien het lastig blijkt om respondenten uit het 

onderwijsveld te benaderen via e-mail en internet. Ook is gebleken dat sommige vragen bij 

niet ingewijde gebruikers soms verwarring oplevert. Ook hier zal in een volgende meting 

extra aandacht worden besteed. 

Dialogic innovatie & interactie 37 


