
Hoe maken we de juiste keuze voor een 
device dat onze leerlingen en docenten 
kunnen gebruiken in hun dagelijkse 
onderwijspraktijk? Voor deze grote uitdaging 
stonden Merit Tieman en Ron Middag, 
beiden ICT-coördinator van het Kalsbeek 
College in Woerden. Leon van Lare, ICT-
manager van Stichting Onderwijs Midden-
Limburg (SOML), had behoefte aan input 
voor het opstellen van het ICT-beleidskader 
voor de stichting. Twee heel verschillende 
vraagstukken, maar met een belangrijke 
overeenkomst; voor de juiste oplossing is 
informatie nodig over de huidige stand van 
zaken én de ambities van de medewerkers op 
het gebied van onderwijs en ICT. De EduCheck 
heeft hierbij geholpen; een online onderzoek 
waarin de ontwikkelingen en ambities van de 
hele school centraal staan. 

 
Keuzestress
Merit en Ron hebben het afgelopen jaar van 
het management de opdracht gekregen om 
een devicekeuze te maken voor docenten 
en leerlingen. Deze keuze is vanuit een 
onderwijskundige visie en didactische inzet 
van ICT bepaald en niet alleen op basis 
van de specifi caties van een apparaat. 
“De EduCheck gaf ons inzicht in de manier 
waarop onze docenten nu en in de toekomst 
ICT willen inzetten ter ondersteuning van hun 
lessen. Dat is belangrijke input voor een juiste 
devicekeuze”, aldus Ron en Merit. 
 
Richting écht gepersonaliseerd leren 
SOML heeft een duidelijke visie op onderwijs: 
leerlingen moeten hun eigen onderwijskeuzes 
kunnen maken. Hiermee wil SOML 
gepersonaliseerd leren faciliteren. “Om dit goed 
te kunnen doen is een goede infrastructuur 
nodig. Dankzij IT-Workz is deze inmiddels goed op 
orde, maar hiernaast is het nog veel belangrijker 
om de juiste combinatie te kunnen maken 
tussen onderwijs en ICT”, vertelt Leon van Lare. 
“De manier waarop er invulling wordt gegeven 
aan deze visie, verschilt echter binnen de 
scholen. De EduCheck heeft voor ons inzichtelijk 
gemaakt hoe alle scholen ervoor staan en heeft 

ons belangrijke informatie gegeven over hoe we 
de juiste combinaties tussen onderwijs en ICT 
kunnen maken.

Van ICT-basisvaardigheden tot 
21st Century Skills
Hoe werkt zo’n EduCheck nou precies? 
De EduCheck is een online onderzoek 
ontwikkeld door de onderwijskundige 
experts van Lab to Learn, kenniscentrum 
voor onderwijsvernieuwing van IT-Workz. 
Er is een versie voor het primair onderwijs, 
het voortgezet onderwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs. Voor de vo-versie vormt, 
naast het Vier in Balans-model van Kennisnet, 
het sectorakkoord vo het belangrijkste 
uitgangspunt. Hierin staan alle onderwerpen die 
voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs 
relevant zijn. Juist over die brede aanpak zijn 
Ron en Merit erg enthousiast: “Wij wilden de 
vaardigheden van docenten in kaart brengen. 
Dus niet alleen ICT-vaardigheden, maar ook de 
didactische vaardigheden.” 

De EduCheck bestaat uit twee onderdelen 
met ieder een specifi eke aanpak en inhoud. 
Het onderdeel EduCheck Organisatie brengt de 

huidige situatie en de ambities in beeld van de 
directie, docenten en leerlingen. De EduCheck 
Persoonlijk geeft het kennisniveau en de 
leerbehoefte van het team en de individuele 
docenten weer. Deze twee onderdelen komen 
samen in een uitgebreide rapportage. 

“De resultaten zijn veel waard, ze 
dienen voor ons als waardevolle input 
en helpen om volgende stappen te 
zetten” - Leon van Lare

Scherp krijgen van ambities
Het uitvoeren van de EduCheck is best een 
intensief traject. Het vraagt om commitment 
van de schoolleiding en tijd van docenten. 
“De resultaten zijn veel waard, ze dienen 
voor ons als waardevolle input voor het 
ICT-beleidskader en helpen om volgende 
stappen te zetten”, aldus Leon. Ook voor het 
Kalsbeek College bleken de resultaten erg 
waardevol: “De resultaten laten zien dat er 
verschillen zijn in de perceptie van leerlingen, 
docenten en managementleden. Voor ons is 
dit een mooie aanleiding om met leerlingen en 
docenten in gesprek te gaan, om zo gerichter 
te weten te komen wat hun ambities zijn”, aldus 
Merit. “Daarnaast geeft het goed weer op welke 
gebieden er extra scholing en ontwikkeling van 
docenten nodig is.”

De EduCheck is voor veel scholen een vertrekpunt 
voor verdere professionalisering en ontwikkeling. 
De onderwijsexperts van Lab to Learn 
ondersteunen scholen om naar aanleiding van 
de EduCheck hun ambities in concrete plannen 
om te zetten en uit te voeren. Zo kan elke school 
op een eff ectieve en duurzame manier stappen 
zetten richting eigentijds onderwijs.

Meer weten?
Wilt u ook weten waar uw school staat, of 
bent u benieuwd naar de mogelijkheden 
van Lab to Learn? Neem dan contact 
op met de onderwijsexperts van Lab 
to Learn: www.it-workz.nl/onsaanbod/
educheck. E-mail: info@labtolearn.nl. tel: 
088-4896700.

Huidige situatie Gewenste situatie Verschil

Directie 8,3 % 67,5 % 59,2 %

Docenten 18,3 % 48,6 % 30,3 %

Leerlingen 18,1 % 53,5 % 35,3 %

Welk percentage van de leermiddelen is afgestemd op de student?
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Om de leerling centraal te plaatsen is het belangrijk dat de leerling leermiddelen aangeboden 
krijgt die aansluiten bij zijn of haar behoefte, niveau of interesses. 
Eén van de vragen die daarvoor in de EduCheck werd gesteld aan de directie, docenten en 
leerlingen was om in een percentage uit te drukken hoeveel van de leermiddelen afgestemd zijn 
op de leerling.
Uit de resultaten blijkt dat alle doelgroepen hier graag verbetering in zouden willen hebben. De 
huidige en de gewenste situatie verschilt bij de directie maar liefst 59%, bij de docenten 31% en bij 
de leerlingen 35%.   

“We willen meer maatwerk bieden waardoor de talentontwikkeling van individuele leerlingen 
centraal staat.” (Bron: klaarvoordetoekomstvo.nl)
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RAPPORTAGE EDUCHECK

Zoals beschreven zijn de onderwerpen uit de EduCheck Persoonlijk de vijf ambities uit het 
sectorakkoord en daarnaast nog algemene didactiek, digitale basisvaardigheden en 
mediawijsheid. In de EduCheck zijn over alle vijf de ambities en over de onderwerpen digitale 
basisvaardigheden en mediawijsheid een aantal vragen en stellingen aan de deelnemers 
voorgelegd.

Hieronder volgt een algemeen overzicht van alle vijf ambities plus mediawijheid in een 
zogenaamde boxplot-weergave. Deze grafiek geeft een samenvatting van de stelling die 
betrekking hebben op het genoemde onderwerp. Hoe breder de balk, hoe meer verdeeldheid 
er is onder de respondenten. De gekleurde vlakken vertegenwoordigen de middelste 50% van 
de respondenten.
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In deze grafiek is te zien dat de docenten zichzelf het hoogste scoren met betrekking tot digitale 
basisvaardigheden. Bij de onderwerpen mediawijsheid en eigentijdse voorzieningen scoren ze 
zichzelf nu gemiddeld onder een zes. In de toekomst willen de docenten alle onderwerpen 
gemiddeld boven een zeven scoren, dus daaruit blijkt dat ze graag aan de slag willen om de 
eigen vaardigheden te verbeteren. Bij de onderwerpen eigentijdse voorzieningen, leerling 
centraal en mediawijsheid is de grootste ambitie waargenomen.
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als beschreven zijn de onderwerpen uit de EduCheck Persoonlijk de vijf ambities uit het 
orakkoord en daarnaast nog algemene didactiek, digitale basisvaardigheden en

diawijsheid. In de EduCheck zijn over alle vijf de ambities en over de onderwerpen digitale
basisvaardigheden en mediawijsheid een aantal vragen en stellingen aan de deelnemers

rgelegd.

onder volgt een algemeen overzicht van alle vijf ambities plus mediawijheid in een
enaamde boxplot-weergave. Deze grafiek geeft een samenvatting van de stelling die 
ekking hebben op het genoemde onderwerp. Hoe breder de balk, hoe meer verdeeldheid
onder de respondenten. De gekleurde vlakken vertegenwoordigen de middelste 50% van

espondenten.
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eze grafiek is te zien dat de docenten zichzelf het hoogste scoren met betrekking tot digitale
svaardigheden. Bij de onderwerpen mediawijsheid en eigentijdse voorzieningen scoren ze

hzelf nu gemiddeld onder een zes. In de toekomst willen de docenten alle onderwerpen
middeld boven een zeven scoren, dus daaruit blijkt dat ze graag aan de slag willen om de 
en vaardigheden te verbeteren. Bij de onderwerpen eigentijdse voorzieningen, leerling 

centraal en mediawijsheid is de grootste ambitie waargenomen.
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RAPPORTAGE EDUCHECK

Zoals beschreven zijn de onderwerpen uit de EduCheck de vijf ambities uit het sectorakkoord en 
daarnaast zijn nog algemene didactiek en mediawijsheid meegenomen. In de EduCheck zijn over 
alle vijf de ambities en over het onderwerp mediawijsheid een aantal vragen en stellingen aan de 
deelnemers voorgelegd.

Hieronder volgt een algemeen overzicht van alle vijf ambities plus mediawijsheid in een 
zogenaamde boxplot-weergave. Deze grafiek geeft een samenvatting van de stellingen die 
betrekking hebben op het genoemde onderwerp. Hoe breder de balk, hoe meer verdeeldheid er is 
onder de respondenten. De gekleurde vlakken vertegenwoordigen de middelste 50% van de 
respondenten.
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In deze grafiek valt op dat de ambitie verbindingen met de omgeving een beetje achterblijft op de 
rest van de onderdelen. Hier wordt door de respondenten in de huidige situatie het laagste op 
gescoord. In de gewenste situatie, te zien in de grafiek hieronder, is te zien dat deze ambities weer 
als laagste scoort, maar dat er wel ambitie tot verbetering is. De gekleurde vlakken zijn in de 
meeste gevallen breder dan bij de huidige situatie, dit betekend dat er minder overeenstemming
onder de respondenten is over de gewenste situatie.
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EduCheck als vertrekpunt voor onderwijsontwikkeling
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