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Visietekst ICT in VISO 
 

ICT en onderwijsvernieuwing 
 
ICT verbetert het leren van leerlingen niet vanzelf. Het is pas als ICT doordacht en 
weloverwogen ingezet wordt en in een rijke leeromgeving, dat het leerrendement 
verhoogd wordt. Onderwijsvernieuwing met ICT maakt onderwijs flexibeler door het ‘leren’ 
los te koppelen van ‘tijd en ruimte’, en door in te spelen op verschillen in voorkennis en 
tempo van leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor differentiatie tussen snellere en 
tragere leerlingen in de klas, voor werkplekleren, voor kinderen die langdurig ziek zijn, of 
voor mensen met functiebeperkingen. ICT is ook een antwoord op de vraag naar 
onderwijs op maat en naar verder bouwen op eerdere kwalificaties. Door zijn flexibiliteit 
kan e-leren de participatie aan levenslang leren verhogen. 
Vele van de nieuwe toepassingen zoals o.a. discussiefora, online toetsen met directe 
feedback (bv. bzl digitaal), sluiten perfect aan bij een nieuwe visie op een participatief en 
leerling-gecentreerd leerproces. Niet het onderwijzen staat centraal, maar wel het leren. 
De leerkracht treedt op als coach van de leerling. 
 
Niet alleen houdt ICT mogelijkheden in om de leerprestaties te verbeteren, ICT blijkt ook 
positieve effecten te kunnen hebben voor de motivatie van leerlingen. ICT reikt 
leerkrachten ook bijkomende mogelijkheden aan voor variatie, differentiatie en 
remediëren. 
 

ICT en gelijke kansen 
 
In verband met ICT spreken we over de digitale kloof. Het onderwijs speelt een belangrijke 
rol in het dichten van die kloof. 
 
Het onderwijs kan voor iedereen toegang scheppen tot ICT en iedereen ICT-
basiscompetenties laten verwerven om uiteenlopende taken uit te voeren en problemen 
op te lossen, ook in het dagelijkse leven. De invoering van nieuwe vakoverschrijdende 
ICT-eindtermen moet daarvoor de belangrijkste impuls vormen. Daarnaast biedt ICT heel 
veel mogelijkheden en extra kansen voor mensen met beperkingen. 
 

ICT op school werkt ondersteunend 
Als school hebben we een duidelijke visie en voldoende beleidsvoerend vermogen om 
ICT-competenties aan te leren. De school maakt een groot aantal strategische keuzes: 
Op school is er een werkgroep ICT werkzaam. Tot die werkgroep behoren: Joeri Sioen, 
directie – Toon Monstrey, Kris Mostrey, Goewaart Oplinus en Maarten Veys ICT-
coördinatoren. 
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Deze werkgroep vergadert heel regelmatig over o.a.:  

- Binnen een school een ICT-beleid uitstippelen, zowel op pedagogisch als technisch 

vlak.  

- Het uitdenken van systemen (automatisering) met als hoofddoel de organisatie 

binnen de school te optimaliseren. 

- Advies bij de uitbouw van een netwerk en aankoop van hardware en software.  

- Inventariseren en opvolgen van vragen vanuit vakwerkgroepen. 

- Kijken welke pedagogische noden er zijn binnen de school op vlak van ICT.  

 
a) We hechten belang aan de aanwezigheid van ICT-coördinatoren, met een 

verschillende invalshoek: de ICT-coördinator, verantwoordelijk voor technische 

bijstand en de ICT-coördinator, verantwoordelijk voor de pedagogische en 

didactische bijstand. Binnen de werkgroep ICT hebben deze ICT-coördinatoren een 

duidelijk omschreven taakomschrijving. Deze staat beschreven in een apart 

document. 

b) We voorzien in een goede infrastructuur en plaatsen computers, de nodige 

hardware in computerklassen, maar ook in gewone klaslokalen. 

c) We zorgen voor een aangepast software- en digitaal leermiddelenbeleid. Naast 

hardware zijn er ook aangepaste software en digitale leermiddelen nodig om in een 

rijke leeromgeving aan ICT-competenties te kunnen werken. De noden op vlak van 

software en digitale leermiddelen zijn divers. 

d) We onderzoeken, analyseren… 

De invoering van ICT-eindtermen en ontwikkelingsdoelen moeten ook gepaard 

gaan met een grondige gegevensverzameling en kennisopbouw over verschillende 

aspecten van de ICT-integratie. In de eerste plaats denken we hierbij aan de 

evolutie van de ICT-vaardigheden bij leerlingen en leerkrachten, maar ook aan de 

ICT-infrastructuur, het gebruik daarvan en percepties van nieuw mediagebruik en 

integratie. 

e) We bevorderen de deskundigheid van het onderwijspersoneel. 

Een belangrijke randvoorwaarde is dat leerkrachten zelf over voldoende 

competenties beschikken om ICT in een pedagogische context te gebruiken. We 

kijken welke nascholingen er moeten gevolgd worden en door wie. 


