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Ict verandert sinds enkele decennia de samenleving in
een steeds hoger tempo en gaat daar nog decennia mee
door. Als het onderwijs geen museum wil worden, dan zal
het van deze ontwikkelingen gebruik moeten maken. Dit
stelt dr. Peter van ’t Riet, keynote speaker tijdens de IPON
2010. Vives sprak hem in aanloop van de beurs.
Een voorbeeld: digitale toetsen. De uitvoering van
deze toetsen bespaart tijd, maar in de voorbereiding is vaak wat meer tijd nodig. Als je ze eenmaal
klaar hebt, heb je er praktisch geen omkijken
meer naar. Tijdwinst op den duur dus, en niet in
het begin. “Dat is nu juist de bottleneck”, legt dr.
Peter van ’t Riet, lector ict en onderwijsinnovatie bij
de Christelijke Hogeschool Windesheim, uit. “Dat
werkt voor docenten namelijk niet motiverend.”
Toch zijn die docenten een van de belangrijkste
factoren als het gaat om het toepassen van ictontwikkelingen in het onderwijs. Daarbij: we kunnen
niet anders meer. Van ’t Riet: “Thuis zijn we allemaal
volop met elektronische apparaten en internet
bezig. Dan kun je je toch niet voorstellen dat we op
school uit boekjes blijven leren. Dat kan gewoon
niet meer.”
Generatie-, opleidings- en organisatieprobleem
Natuurlijk, er zijn en worden allerlei pogingen
gedaan om ict in het onderwijs te integreren, maar
dat kan volgens Van ’t Riet op veel grotere schaal.
“Het aantal docenten dat er intensief gebruik van
maakt, is nog niet zo groot. Ik denk dat er nog veel
onderwijs op de traditionele manier wordt ingericht
en gegeven. Dat is deels een generatieprobleem:
de oudere generatie is er minder vertrouwd mee.
Maar het is zeker ook een opleidings- en een
organisatieprobleem. Lerarenopleidingen zouden
er veel meer aandacht aan moeten besteden. In
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de organisatie van scholen zelf zal ook het nodige
moeten veranderen. Tot nu toe is onderwijs vaak
toch een zaak van individuele docenten geweest. Er
moet veel meer worden samengewerkt. Het heeft
geen zin om in je eentje te gaan zitten uitzoeken en
ontwikkelen. Dat moet je in groepen doen, in teams
van docenten. Dat kunnen verschillende vakgebieden zijn, maar het kan ook vakoverstijgend.”
Scholen die denken dat ze het probleem oplossen
door alleen een ict-coördinator aan te stellen, slaan
volgens Van ’t Riet de plank aardig mis. “Dan zie
je het probleem te klein, te beperkt. Er moet veel
meer gebeuren: vanuit management en vakgroepen
moet beleid worden gemaakt.”

“De rol van de docent
is essentieel”
Ict-bewuster
Van ’t Riet ziet regelmatig de valkuilen waar men
in valt: “Vaak zie je dat er wel technisch wordt
ingestoken en apparatuur wordt neergezet, maar
wat je ermee kunt, wat je er méér mee kunt, daar
wordt vaak niet voldoende over nagedacht. Ik
heb ze gezien: klassen met een prachtig digitaal

schoolbord aan de wand, en de docent die zijn
white-board ervoor had gezet en met een viltstift
les stond te geven. Dan ben je met gemiste kansen
bezig, lijkt me.”

Les kan dus ook plaats gaan vinden buiten school,
op allerlei plekken: de eerste experimenten zijn nu
al aan de gang. De techniek is nog primitief, maar
dat wordt straks allemaal consumentenelektronica.”

Ict-bewuster, dat moeten we zijn. Van ’t Riet: “Het
gaat niet alleen maar om vaardigheden, om weten
wat je ermee kunt. Dat is natuurlijk belangrijk,
maar alles weten kun je toch niet. Het is vooral
een houding. Je moet je ervan bewust zijn dat er
voor de dingen die je doet, tegenwoordig nieuwere technieken zijn. Technieken die nog meer
mogelijkheden bieden. Het gaan opzoeken van die
mogelijkheden, die grenzen, het ontwikkelen en
innoveren: dat is een houding die vandaag de dag
iedere professional in zijn beroep moet hebben. En
docenten dus ook.”
Scholen moeten meer organiseren: “Op het
moment dat je besluit om bijvoorbeeld een digibord aan te schaffen, moet je ook beseffen dat
er een probleem achteraan komt. Met alleen een
digibord ben je er nog niet. Er moet content,
leermateriaal, worden verzameld, ingekocht of
ontwikkeld. Daarbij moet de deskundigheid van
docenten sterk worden bevorderd om er mee te
leren werken. Dat kan door bijscholing, maar ook
binnen de school valt dat te organiseren: er zijn
altijd pioniers bereid om hun collega’s wegwijs te
maken,” aldus Van ’t Riet.

Op het gebied van mobiele apparaten [zoals
iPhones] liggen volgens Van ’t Riet in het onderwijs
zeker nog kansen: “Daar is de afgelopen tijd niet
zoveel mee gebeurd, en ik zie daar mogelijkheden.
Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van stages,
als we ons even beperken tot beroepsopleidingen.
Je kunt leerlingen veel sneller en actueler begeleiden. Waarom ze eerst een week laten stuntelen,
voordat ze een evaluatiegesprek hebben? Ze
moeten op meerdere momenten in staat zijn om de
hulp van begeleiders in te roepen: op momenten
dat ze er echt behoefte aan hebben.” Ook hier is de
rol van de docent essentieel, besluit Van ’t Riet: “Als
de docent er niet in meegaat, verandert er niets.” ■

Toekomst
Van ’t Riet denkt dat er over vijf jaar veel meer digitale content is om het onderwijs mee in te richten
en te arrangeren. “Uitgevers moeten wel meer
digitaal materiaal ontwikkelen: het papieren boek
is op zijn retour. Het is over vijf jaar echt nog niet
verdwenen, integendeel, maar het aandeel digitaal
lezen zal vele malen groter zijn dan nu. En hoewel
de e-readers van nu nog primitieve apparaten zijn,
worden het kleine computers, die iedereen op zijn
tafel heeft staan. Die kant gaat het absoluut op.”
Van ’t Riet verwacht ook dat er veel meer mogelijkheden ontstaan door draadloze verbindingen. “Wat
precies, dat is moeilijk te voorspellen, maar het
betekent wel dat het uitwisselen van informatie vele
malen makkelijker gaat worden. Ik denk dat een van
de ontwikkelingen zal zijn, dat je met leerlingen veel
meer naar buiten kunt. Met die kleine apparaten,
zoals iPads en iPhones, kun je straks door je natuurlijke omgeving lopen en allerlei informatie krijgen
over wat er om je heen te zien is en te beleven valt.

Dr. Peter van ‘t Riet [1948] studeerde wiskunde en psychologie aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam. In de jaren zeventig was hij
wiskundeleraar aan het Comenius College te
Hilversum en wetenschappelijk medewerker
didactiek van de wiskundefaculteit aan de
Technische Universiteit Delft. In de jaren tachtig
was hij verbonden als hoofddocent wiskunde
en opleidingscoördinator exacte vakken aan
de Christelijke Lerarenopleiding Zwolle. In
de jaren negentig werkte hij als organisatieadviseur en dienstdirecteur bij de Christelijke
Hogeschool Windesheim in Zwolle, waar hij van
2003 tot 2006 instellingsdirecteur strategisch
informatiebeleid was. Momenteel is Van ‘t Riet
bij Windesheim lector ict en onderwijsinnovatie. Hij spreekt op de IPON op donderdag 11
maart.
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