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In maart 2013 ontstond in de pers ophef rond het vak informatica in het (katholiek) secundair onderwijs. Wat 
door sommigen een storm in een glas water werd genoemd of een uit de context gerukt verhaal, opgeblazen 
door de media, was voor anderen toch een reden om in de pen te kruipen en duidelijke bezorgdheden te uiten 
m.b.t. informatica en/of informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs. De werkgroep digitaal leren 
van het Expertisenetwerk lerarenopleidingen School of Education wil met deze tekst bijdragen aan het 
denkproces door te berichten vanuit de lerarenopleiding. Hierbij wil men de ophef rond het schrappen van de 
aanbeveling achter zich laten en zich richten op de toekomst. Zijn leerkrachten of leerkrachtenteams vandaag 
voldoende in staat om ICT te integreren in hun onderwijs? Hebben leerkrachten, leidinggevenden en 
ondersteuners in het werkveld voldoende inzicht in ICT en ICT-integratie? Worden toekomstige leraren hier 
voldoende op voorbereid? Zijn lerarenopleiders m.a.w. in staat om hun studenten competenties voor ICT-
integratie te laten verwerven? Hoort een apart vak informatica bijgevolg niet (meer) thuis in het secundair 
onderwijs? 
 
 

ICT ≠ informatica 
 
ICT kunnen we definiëren als een geheel van technologische instrumenten zoals allerhande software, het 
internet, mobiele toestellen, … . Integratie van ICT in het onderwijs, met aandacht voor omgaan met en leren 
inzetten van deze instrumenten, is een prima idee, maar zal geen klein bier zijn. Het zal bloed, zweet en tranen 
kosten, nog los van de praktisch-organisatorische moeilijkheden. Want net zoals de jongeren van vandaag niet 
de ‘digital natives’ zijn waarvoor ze wel eens versleten worden, zijn ook de leerkrachten -uitzonderingen 
daargelaten- ook niet altijd even goed onderlegd in het inzetten van ICT in hun onderwijs. Daarover later meer. 
 
Vergelijk ICT-integratie met het leren gebruiken van een stofzuiger, een vaatwasmachine, een wasmachine, een 
blender, een microgolfoven, een oven, …, in een huishouden. Het zijn allemaal toestellen die relatief 
gemakkelijk te bedienen zijn eenmaal je een minimale basiskennis en/of vaardigheid ontwikkeld hebt. Men 
heeft bovendien ook duidelijk het doel voor ogen dat men met de inzet van dergelijke toestellen wil bereiken. 
De volgende vraag is dan wie die dagelijkse en quasi onmisbare toestellen ontworpen, bedacht en gemaakt 
heeft? Hoe ze werden gemaakt? Wie kan ze herstellen indien nodig? Wie kan eventueel nieuwe toestellen 
bedenken, ontwikkelen en maken op basis van eerdere ervaringen?  
In onze vergelijking zijn bovenstaande huishoudtoestellen de mobiele technologie, zoekmachines, presentatie- 
en tekstverwerkingstools, sociale media, programma’s allerhande, … die zonder veel achterliggende kennis 
door iedereen gebruikt kunnen worden. ICT-integratie gaat dan ook om het als vanzelfsprekend gebruiken en 
het correct leren inzetten van al deze technologie. Daar hebben leerlingen inderdaad geen apart vak 
informatica voor nodig. Tenminste, wanneer leerkrachten zelf voldoende sterk staan in de inzet ervan in hun 
onderwijs. 
 
Op deze manier worden leerlingen consumenten van en in het beste geval participanten aan ICT. Het is 
anderzijds minstens zo zinvol om leerlingen in het secundair onderwijs te initiëren in de producentzijde ervan. 
Daarbij gaat het dan om het hoe en waarom van ICT. Wat gebeurt er achter de schermen, waarom werkt het 
zo, hoe kan je de technologie eventueel manipuleren of zelf creëren? Dat zou de inhoud moeten zijn van een 
vak informatica dat ‘goesting’ geeft in (exacte) wetenschap en technologie.  
 
Het mag duidelijk zijn dat in deze context ICT en informatica niet elkaars synoniem zijn. ICT is de dagelijkse 
technologie die realiteit is voor velen en de geletterdheid waartoe onderwijs moet bijdragen om die 
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technologie als een meerwaarde te gebruiken. Informatica daarentegen is de wetenschap achter de 
technologie. Door ICT-integratie in andere vakken te stimuleren en daarbij de indruk te wekken dat een vak 
informatica bijgevolg overbodig zou zijn, laat men dus een belangrijk deel van informatica links liggen. 
Leerlingen in het secundair onderwijs op geen enkele wijze meer laten kennismaken met de wetenschap achter 
de technologie is, met het oog op de maatschappelijke ontwikkelingen (het tekort aan informatici

1
, de 

toenemende inzet van allerhande toepassingen op allerhande toestellen, de 21st Century Skills),  niet 
verstandig.  
 
 

Dubbel pleidooi: inzetten op ICT-integratie én informatica 
 
De werkgroep digitaal leren is enkele jaren geleden in het leven geroepen om enerzijds werk te maken van de 
integratie van ICT in lerarenopleidingen verbonden aan het expertisenetwerk School of Education, anderzijds 
om een stimulans te bieden om de opleidingen doelgericht vorm te geven middels ICT. De werkgroep 
ondervindt daarbij nogal wat uitdagingen op verschillende vlakken. Met de organisatie van seminaries, het 
schrijven van teksten en andere concrete acties (studiedagen, deelname aan gespreksgroepen, …) probeert de 
werkgroep het onderwerp op de agenda te houden, lerarenopleiders te sensibiliseren en te professionaliseren, 
drempels te verlagen en mee vorm te geven aan het onderwijs van vandaag en morgen. 
 
In een pleidooi voor ICT-integratie wordt doorgaans verwezen naar de belangrijke rol die is weggelegd voor de 
lerarenopleiding die ICT-geïntegreerd lesgeven zou moeten aanmoedigen. Vanuit onze ervaring kunnen wij 
stellen dat er nog een ruim groeipotentieel is in de lerarenopleiding. Op dit moment wordt de ICT-inzet te 
weinig op een geïntegreerde manier aangepakt, waardoor er onvoldoende afstemming is tussen de 
beleidsmatige, administratief-organisatorische, curriculair-didactische en technologisch-infrastructurele 
aspecten. Daarnaast ervaart de werkgroep ook dat om ICT goed te implementeren, kennis van informatica een 
meerwaarde kan zijn. Het lijkt ons daarom allerminst wijs om een vak informatica in het secundair onderwijs te 
laten wegdeemsteren of te beperken tot ICT-integratie.  
 
Pleidooi voor informatica  op school  
Het secundair onderwijs behoort leerlingen te laten kennismaken met tal van wetenschapsdisciplines die in de 
maatschappij een rol spelen. Wanneer men het vak informatica niet meer zou aanbieden aan leerlingen omdat 
de inhoud ervan beter op een geïntegreerde manier wordt aangeboden in andere vakken, is het wellicht zinvol 
de inhoud van het vak door te lichten. Informatica is immers veel meer dan ICT-toepassingen leren gebruiken. 
De focus zou moeten liggen op het begrijpen van achterliggende systemen en processen en het zelf maken van 
ICT-toepassingen. 
 
Het zou volgens de SoE werkgroep Digitaal Leren dan ook een vergissing zijn om een wetenschapsvak 
informatica te willen ‘vervangen’ door ICT-integratie. Het lijkt ons zinvoller om het vak als discipline ernstiger te 
nemen (door de invulling van het vak grondig te herbekijken) en op te waarderen d.m.v. het opstellen van 
eindtermen, ook voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Het ontbreken hiervan ligt 
immers mee aan de basis van de problemen die nu tot de verenging van informatica tot ICT-integratie leiden. In 
de VS heeft de CSTA standaarden uitgewerkt voor het vak informatie in de basisschool en het secundair 
onderwijs.

2
  In Nederland heeft men een uitgebreid advies klaar over digitale geletterdheid in het voortgezet 

(secundair) onderwijs dat o.a. pleit voor de invoering van een vernieuwd vak informatica, de interactie tussen 
de verschillende vakken wil bevorderen en prioriteit wil geven aan de opleiding van nieuwe leerkrachten met 
bijkomende vaardigheden.

3
   

In de basisschool en de eerste graad van het secundair onderwijs kan volop ingezet worden op ICT-integratie. 
Vanaf de tweede graad kan bijkomend op een meer abstracte wijze (afhankelijk van de studierichting) 
aandacht geschonken worden aan de achterliggende wetenschap. Situaties waarbij nu soms in de tweede 
graad tekstverwerking of spreadsheets aan bod komen tijdens lessen informatica, moet vermeden worden. 

                                                           

1
http://www.rva.fgov.be/frames/Frameset.aspx?Path=D_opdracht_VW/Regl/Werknemers/&Items=1/2/33&Se

lectie=T103&Language=NL  
2
 http://csta.acm.org/Curriculum/sub/K12Standards.html  

3
 http://www.knaw.nl/Pages/DEF/34/311.htm  

http://www.rva.fgov.be/frames/Frameset.aspx?Path=D_opdracht_VW/Regl/Werknemers/&Items=1/2/33&Selectie=T103&Language=NL
http://www.rva.fgov.be/frames/Frameset.aspx?Path=D_opdracht_VW/Regl/Werknemers/&Items=1/2/33&Selectie=T103&Language=NL
http://csta.acm.org/Curriculum/sub/K12Standards.html
http://www.knaw.nl/Pages/DEF/34/311.htm
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Ook moet er over gewaakt worden dat ICT-integratie niet mag doorgeschoven worden naar de 
informaticaleerkracht van de tweede graad. 
 
In het Verenigd Koninkrijk biedt men sinds 2012 een volwaardig informaticavak aan naast wetenschappen als 
fysica, scheikunde en biologie in de tweede graad.

4
  In het Vlaamse onderwijs is men de trend van 

clustervorming genegen. Informatica zou volgens deze denkwijze ook geïntegreerd kunnen worden in een vak 
‘technologie’ waar men leert technische inzichten te verwerven en te verwerken. Deze stelling werd naar voren 
geschoven door de Metaforum-werkgroep over de hervorming van het secundair onderwijs: “Technologisch 
denken veronderstelt het kunnen combineren van diverse wetenschappelijke inzichten in het kader van een 
strategisch zoeken naar praktische oplossingen voor allerhande concrete problemen. (…) Techniek als de 
verwerking van wetenschappelijke kennis in praktische heuristiek moet in een brede vorming worden 
geïmplementeerd in het verlengde van wiskunde en wetenschappen.”

5
 

 
 
ICT-integratie in het onderwijs: een proces(sie) 
De School of Education werkgroep digitaal leren ijvert reeds verschillende jaren voor ICT-integratie in de 
lerarenopleiding en ervaart dat deze integratie moeizaam verloopt.

6
  Het proces lijkt aldus soms meer op een 

processie. 
 
Hoofdprobleem daarbij is vaak het gebrek aan balans tussen de elementen in het Vier-in-Balansmodel.

7
 Dit 

model ziet vier fundamentele onderdelen om tot een succesvolle integratie van ICT in het leren te komen (visie, 
deskundigheid, digitaal leermateriaal en ICT-infrastructuur) die sterk op elkaar afgestemd dienen te worden. 
Daarnaast zijn er ook een sterk leiderschap en samenwerking nodig om ICT-integratie te doen lukken. Wanneer 
aan één of meerdere van deze elementen te weinig aandacht wordt besteed en de elementen dus niet 
harmoniëren, verloopt ICT-integratie moeizaam.  
 
De moeizame ICT-integratie in het hoger onderwijs (en dus ook de lerarenopleiding) heeft wellicht ook te 
maken met gebrek aan achtergrondkennis bij heel wat docenten. Een gebrek aan ‘kennis van’ of ‘controle over’ 
creëert angst voor het onbekende en bijgevolg in meerdere of mindere mate weerstand tegen het inzetten van 
ICT in het eigen onderwijs. Docenten zijn aldus niet altijd in staat om een voorbeeldfunctie te vervullen en de 
student-leraren in een bad van ICT-integratie onder te dompelen. Naast de voorbeeldfunctie zouden docenten 
in een lerarenopleiding ook moeten expliciteren waarom ze welke technologie precies inzetten, welke keuzes 
ze precies maken, om studenten de transfer te leren maken naar hun eigen onderwijs. Vermits wij bij de eerste 
stap (de inzet van ICT in het onderwijs van de docenten) al moeilijkheden ondervinden, kan gesteld worden dat 
we aan de tweede stap momenteel nog niet toe zijn. 
Bij wijze van illustratie verwijzen we naar het antwoord van de minister op de parlementaire vragen over het 
schrappen van de aanbeveling voor het vak informatica, waarbij hij o.a. ook verwijst naar de 
expertisenetwerken: 

De basiscompetenties van de leraar zijn vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 2007. ICT is op verschillende wijzen verwerkt in de lerarenopleidingen. Je moet daarbij 
een onderscheid maken of ze al dan niet leiden tot de opleiding van leraren informatica. Hoe 
het wordt ingevuld, is opnieuw een bevoegdheid van de lerarenopleiding zelf. Het is nogal 
evident dat het moet worden ingevuld en ook de expertisenetwerken zijn hiermee bezig. Het 
expertisenetwerk van de associatie UGent werkt momenteel overigens aan een 
competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders. Daar staat of valt alles mee. 

De werkgroep digitaal leren is betrokken bij het ICT-competentieprofiel voor lerarenopleiders. Eén van de 
bevindingen uit dit project is dat lerarenopleiders er momenteel moeilijk in slagen om -behalve zelf ICT te 
integreren in hun onderwijs- de transfer te maken en hun studenten lerarenopleiding bij te brengen hoe zij op 
hun beurt bij hun leerlingen ICT-vaardig gedrag kunnen  ontwikkelen. 

                                                           

4
 http://www.education.gov.uk/inthenews/inthenews/a00221085/ebacccompsci en 

http://www.wjec.co.uk/uploads/publications/16364.pdf  
5
 http://www.kuleuven.be/metaforum/page.php?FILE=wg&LAN=N&ID=16 

6
 Resultaten van seminaries en visieteksten die door de werkgroep ontwikkeld werden zijn terug te vinden op  

http://schoolofeducation.eu/werkgroepen/werkgroep-digitaal-leren  
7
 http://www.kennisnet.nl/  

http://www.education.gov.uk/inthenews/inthenews/a00221085/ebacccompsci
http://www.wjec.co.uk/uploads/publications/16364.pdf
http://www.kuleuven.be/metaforum/page.php?FILE=wg&LAN=N&ID=16
http://schoolofeducation.eu/werkgroepen/werkgroep-digitaal-leren
http://www.kennisnet.nl/
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ICT-integratie in het onderwijs is een nobel en noodzakelijk doel, maar het is ook een kip of het ei-verhaal. 
Wanneer die integratie moet starten bij goed opgeleide leraren, moeten ook de lerarenopleiders ermee 
vertrouwd zijn. Een geïntegreerde ICT-aanpak heeft meer kans op slagen wanneer er voldoende ondersteuning 
is en wanneer de ICT-vaardigheden in relatie met de inhoud en de didactiek doeltreffend en correct 
onderwezen worden door lerarenopleiders die zelf over de dieptestructuren beschikken van ICT-integratie. 
Daarnaast moet er ook oog zijn voor ICT-infrastructuur op school en professionalisering van leerkrachten op dit 
vlak, naast het ontwikkelen van een onderwijsvisie die rekening houdt met het gebruik van ICT in het 
onderwijs. Het is immers geen kwestie van ICT ‘bovenop’ te gooien, maar van het te integreren in de 
vakinhouden. Om dit te volbrengen is het wellicht aangewezen om te werken met zogenaamde 
‘ontwerpteams’, waarbij (vak)leerkrachten samen met ICT-ondersteuners en eventueel onderwijstechnologen 
het onderwijs vormgeven. Gezien de stijgende complexiteit bij het samenstellen van leeromgevingen is het niet 
langer opportuun de verantwoordelijkheid daarvoor te leggen bij de individuele lesgever, maar wel bij een 
multidisciplinair team. 
 
 

Aanbevelingen 
 
We zijn gestart met het broodnodige en in de media vaak gemiste onderscheid tussen informatica en ICT-
integratie. De wetenschapsdiscipline informatica verdient volgens de werkgroep digitaal leren zeker haar plaats 
in het secundair onderwijs als ‘producent’ van ICT en als hedendaagse wetenschap op zich. ICT-integratie in het 
onderwijs is een absoluut te bereiken doel, al zal het moeilijker te realiseren zijn dan misschien gedacht. We 
formuleren hieronder dan ook enkele aanbevelingen zonder dewelke ICT-integratie op zijn minst moeilijk zal 
verlopen: 
 
1. Respecteer het Vier in Balansmodel 

 
Maak gebruik van de Vier in Balanstool van Kennisnet

8
 om een scan van uw school te maken en direct 

inzicht te krijgen in de stand van zaken, ambities en behoeften op het vlak van ICT. 
 
2. Maak gebruik van pICTos

9
, de ICTbeleidstool van het Vlaams ministerie van onderwijs en vorming. PICTos 

(plannen van ICT op school) is een onlineomgeving met als doel het ondersteunen van basisscholen (en 1e 
graad SO) bij het opstellen van een visie en beleid rond ICT op school. Het biedt een concreet instrument 
aan scholen om een schooleigen ICT-beleidsplan uit te werken met de ICT-eindtermen als uitgangspunt. 

 
3. Aanbevelingen uit de inspiratietekst Digitale middelen en onderwijs in de lerarenopleiding

10
, vertaald 

naar leerkrachten: 
1. De directie voorziet innovatieruimte voor de leraren en valideert de resultaten. 
2. Het eigenaarschap van de integratie van ICT ligt bij de leraren. 

                                                           

8
 http://onderwijstools.kennisnet.nl/vierinbalans  

9
 http://www.ictbeleidstool.be/ 

10
 http://schoolofeducation.eu/werkgroepen/werkgroep-digitaal-leren 

http://onderwijstools.kennisnet.nl/vierinbalans
http://www.ictbeleidstool.be/
http://schoolofeducation.eu/werkgroepen/werkgroep-digitaal-leren
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3. Er is synergie tussen ICT-integratie én infrastructuur. 
4. Het team van leraren volgt een professionaliseringstraject. 
5. De ICT-coördinator sensibiliseert, inspireert en faciliteert. 
6. De keuze voor ICT-integratie wordt aangestuurd van bovenaf en harmonieert met initiatieven van 

onderuit en van in de flanken.   
7. In functie van het beroepsprofiel van de leraar wordt bij aanwerving en kwaliteitszorg rekening 

gehouden met multimediale geletterdheid 
 
4. Ontwerpteams 

Onderwijs en ICT-integratie zou eigenlijk het werk niet mogen zijn van een individu, maar van een team, 
een zogenaamd ontwerpteam waarbij een groep mensen (vakleerkrachten, ICT-ondersteuners en evt. 
onderwijstechnologen) samen gestalte geven aan ICT-integratie in alle vakken. Hiervoor dient natuurlijk 
ruimte voor worden vrijgemaakt in de opdracht van leerkrachten. Daarnaast dient men ook rekening te 
houden met (en gebruik te maken van) de talenten en/of competenties van leerkrachten.   

 
5. En tot slot, minister Smet heeft de VLOR gevraagd om een advies over ICT-integratie in het 

leerplichtonderwijs. Dit advies was voorzien tegen eind maart 2013. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd. 
 
 

Bronnen 
 

 Informatica als vak in het secundair onderwijs, Brief KU Leuven, terug te vinden op 
http://people.cs.kuleuven.be/~bart.demoen/informatica-middelbaar.pdf  

 Informatica als apart vak niet meer nodig in BSO en TSO ( en elders)?, Brief werkgroep Vlaamse 
katholieke lerarenopleidingen informatica  http://www.vakdidactiekinformatica.be/  

 Flits-bericht VVKSO “Informatica in BSO/TSO 2013-03-04”, terug te vinden op http://www.vvkso.be/    

 Handelingen uit Commissievergadering nr. C155 – OND16 (2012-2013) – 19 maart 2013  

 http://www.klasse.be/leraren/20080/gezocht-leraren-informatica  

 Knelpuntberoep: 
http://www.rva.fgov.be/frames/Frameset.aspx?Path=D_opdracht_VW/Regl/Werknemers/&Items=1/
2/33&Selectie=T103&Language=NL  

 CSTA K-12 Computer science standards, terug te vinden op 
http://csta.acm.org/Curriculum/sub/K12Standards.html   

 Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Vaardigheden en attitudes voor de 21e eeuw. 
Advies van de KNAW-Commissie Informatica in het voortgezet onderwijs, december 2012. Terug te 
vinden op http://www.knaw.nl/Pages/DEF/34/311.htm  

 Vier in Balansmodel: http://www.kennisnet.nl/  

 Tondeur, J., Van Braak, J., Vanderlinde, R., Thys, J., & De Roo, N. (2010). ICT-integratie in de 
lerarenopleiding: Vier in Balans? Tijdschrift voor lerarenopleiders, 2, 12-18. 

 http://emsoc.be/4706-doorbreek-de-illusie-van-de-internetgeneratie/  

 http://www.education.gov.uk/inthenews/inthenews/a00221085/ebacccompsci en 
http://www.wjec.co.uk/uploads/publications/16364.pdf 

 Metaforumtekst ‘Hervormingen in het secundair onderwijs’. Terug te vinden op 
http://www.kuleuven.be/metaforum/page.php?FILE=wg&LAN=N&ID=16  

 Vier in Balans tool: http://onderwijstools.kennisnet.nl/vierinbalans  

 pICTos: http://www.ictbeleidstool.be/ 

 http://schoolofeducation.eu/werkgroepen/werkgroep-digitaal-leren  
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