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belangruke ondersteuning kan bieden voor de

docent. ICT sluit aan bij de leefstijl van
jongeren, draagt bij aan de kwaliteit van het
onderwUs en leert leerlingen zelfstandig te
werken. Het helpt de ideale leeromgeving
creëren. Ruijsendaal: 'Daarin verschillen ze niet
van mening met TNO, ln 2008 brachten we in
opdracht van de Onderwijsraad het advies "Leer-

middelen voor de 21e eeuw" uit. Uit eigen

vervolgonderzoek stellen we dat ICT in de ideale
/earning spaces van 2O2O ¡ntegraal onderdeel
uitmaakt van de leerpraKrjk. Kunnen we

bijvoorbeeld virtuele leeromgevingen creéren die
precies zijn toegesneden op de leerbehoeften
van het individu? Kunnen we virtuele klasloka-
len creëren zodat ook leerlingen uit dorpen waar
geen docent Duits beschikbaar is, daar toch in

onderwezen kunnen worden? Wij zün ervan
overtuigd.'
Alleen... het kan nu ook al, er kan zelfs veel

méér dan wordt toegepast. Ruijsendaal: 'Er is
een kloof tussen mogelijkheden en benutting.
Toch is iedereen snel overtuigd dat op maat
gesneden onderw¡js met elementen uil gam¡nq

de kwaliteit en relevantie van het onderwijs
verbetert, de motivatie verhoogt en zo le¡dt tot
betere prestaties.'

Tijd voor een proef. Dit voorjaar gaan bü drie

bovenbouwklassen van basisschool De Schakel
uit Eibergen de lesboeken en werkschriften
gedurende drie weken de kast in. Met brjvoor-

beeld PDA's, podcasts en touchtables wordt de
geplande lesstof behandeld. RuUsendaal: 'We

zijn benieuwd wat er gebeurt als je leerlingen
drie weken onderdompelt in de nieuwste
technologie.' Bij het Kenn isnet/Su rfnet-project
zijn veel partijen betrokken. TNO meet en

onderzoekt de resultaten.

DOCENT DOORSLAGGEVENDE FACTOR
Ook Wiezer ziet de potentie van lCï 'Een van de
grote problemen is het groeiende tekort aan

leraren als gevolg van de vergrijzing. De vraag is

dus hoe we met minder docenten kinderen toch
goed onderwijs kunnen bieden. ICT kan een

oplossing zijn, bijvoorbeeld door extra uitleg of
verdieping te bieden. overigens moet er nog wel

een slag gemaakt worden op het geb¡ed van

lesaanbod, standaarden, architectuur en

systeemve ilighe id.'

En er is nog een andere angel: de toepassing
van ICT mag niet ten koste gaan van het
werkplezier van de docent. 'Die moet zrjn

professionele identiteit behouden: de docent is
en blijft de doorslaggevende factor in het
onderwijs', zegt Wiezer. 'Alles moet erop gerìcht
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