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1.  Samenvatting 

Informatie zoeken op internet. Online solliciteren, E-mailen, chatten en twitteren, leren op de 

computer, huiswerk maken, games en ga zo nog maar even door. ICT speelt op steeds meer plekken 

een belangrijke rol in onze maatschappij en zo ook op school. Cursisten moeten worden voorbereid 

op het functioneren in een digitale maatschappij. Het onderwijs en de kinderopvang  kunnen niet 

meer om het gebruik van ICT heen. Het gebruiken van ICT is zowel leerdoel als leermiddel. Deze 21-

eeuwse trend vergt heel wat van de leerling, cursist maar ook wat van de leraar. Wat een leraar van 

zijn leerlingen verwacht, moet hij minimaal zelf beheersen (Voogt, Fisser, & Tondeur, 2010). Dit 

onderzoek geeft antwoord op de vraag: “Welke ICT vaardigheden  hebben cursisten van de 

opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistenten van het Nova College nodig om ICT en 

sociale media professioneel manier te kunnen gebruiken in het toekomstige werkveld”.  

   

Het onderzoek begint met het uitwerken van het theoretisch kader met aansluitend praktijkonderzoek. 

Het onderzoek is exploratief en zowel kwantitatief als kwalitatief. Bij het praktijkonderzoek zijn de 

volgende partijen betrokken: 

 De cursisten van de opleiding pedagogisch werk en onderwijsassistenten,  

 Stage-instellingen uit de kinderopvang en het basisonderwijs 

 Docenten van de opleiding pedagogisch werk en onderwijsassistenten van het Nova College.  

 

Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat docenten/begeleiders het volgende aan kennis en 

vaardigheden nodig hebben om te kunnen werken met ICT en sociale media: “De leraar/begeleider 

heeft kennis van digitale leermaterialen en middelen en de technische en pedagogisch-didactische 

mogelijkheden en beperkingen daarvan. Hij kan doelmatig gebruik maken van beschikbare digitale 

leermaterialen en -middelen en erkent dat ICT en sociale media kunnen bijdragen aan betere 

onderwijsopbrengsten”. 

Het praktijkonderzoek geeft ondermeer antwoord op de vraag over welke ICT vaardigheden 

cursisten, docenten en praktijkopleiders beschikken. Cursisten geven aan zichzelf ICT vaardig te 

vinden. De docenten van de opleiding geven in het afgenomen interview iets anders aan. Volgens de 

docenten beheersen de cursisten de programma’s die ze gebruiken op de computer onvoldoende.  

De cursisten zijn volgens de  docenten wel vaardig op het gebied van sociale media maar zijn zich te 

weinig bewust van de gedragscodes die daar bijhoren. Respondenten uit de praktijk geven aan dat 

de cursisten nog onvoldoende ICT-vaardig zijn en zij zelf ook. De docenten van het Nova College 

geven ook aan onvoldoende ICT-vaardig te zijn.  Alle betrokken partijen bij dit onderzoek geven aan 

onvoldoende in staat zijn om de kinderen/cursisten te begeleiden als ze  werken met ICT en sociale 

media. Uit de literatuur blijkt dat juist de begeleiding die kinderen/cursisten ontvangen er voor zorgt of 

een kind kan leren of kan ontspannen met behulp van ICT en social media. De aanbevelingen die 

voortvloeien uit het onderzoek zijn dat de ICT-vaardigheden een plaats moeten krijgen binnen het 

curriculum van de opleiding van de onderwijsassistent en de pedagogisch medewerker. Dit is nu nog 

niet het geval. De ICT vaardigheden kunnen het beste aangeboden worden aan onze cursisten in 

een leerlijn ICT vaardigheden. Het is de taak van de opleiding om cursisten voor te bereiden op het 

zo goed mogelijk in het toekomstig werkveld te kunnen functioneren. ICT en social media maken deel 

uit van het toekomstige werkveld en vragen specifieke vaardigheden van onze cursisten. Daarnaast 

is het van belang dat de docenten van de opleiding zelf ook ICT vaardig zijn om de cursisten de juiste 

begeleiding op dit gebeid te kunnen geven. Ook moet dit alles in de praktijk zichtbaar worden zodat 

onze cursisten kunnen leren in een betekenisvolle situatie. 
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Inleiding 

De unitdirecteur van de afdeling Welzijn van het Nova College heeft gevraagd om onderzoek te doen 

naar de ICT-vaardigheden die de cursisten van de opleiding Pedagogisch Werk en 

onderwijsassistenten nodig hebben in hun toekomstige werkveld. Mijn unitdirecteur is van mening dat 

de kinderen in het basisonderwijs en de kinderopvang veelvuldig gebruik maken van ICT en sociale 

media en hij vraagt zich af of wij als opleiding nog genoeg aansluiten met ons lesaanbod op de 

praktijk, vooral gericht op het gebruik van ICT en sociale media. 

Deze vraag spreekt mij erg aan. Informatie zoeken op internet, online solliciteren, e-mailen, chatten 

en twitteren, facebook, (serious) gaming en zo nog meer. ICT speelt op steeds meer plekken een 

belangrijke rol, in onze maatschappij en dus ook op school. Leerlingen moeten worden voorbereid op 

het functioneren in een digitale maatschappij. Het onderwijs kan daarom niet meer om het gebruiken 

van ICT heen. Het werken met ICT is zowel leerdoel als leermiddel. Deze 21-eeuwse trend vraagt 

wat van de leerling, maar ook wat van de leraar en begeleiders. Welke kennis en vaardigheden heeft 

een leraar/begeleider daarvoor nodig?   

Lopen wij als Nova College al achter de feiten aan? Bezitten onze cursisten deze vaardigheden van 

nature? Beschikken onze docenten en begeleiders zelf over de juiste ICT vaardigheden om onze 

cursisten te kunnen begeleiden? Wat een leraar van zijn leerlingen verwacht, moet hij minimaal zelf 

beheersen (Voogt, Fisser, & Tondeur, 2010)  

Kortom wat moeten de opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistenten de cursist aanbieden 

om straks in het werkveld ICT en sociale media functioneel in te kunnen zetten. 
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1. Geschiedenis en probleemstelling 

1.1  Aanleiding tot het onderzoek 

Bij de opleiding Pedagogisch Werk en onderwijsassistenten worden cursisten opgeleid tot 

pedagogisch werkers niveau 3 en 4 en onderwijsassistenten niveau 4. Na het behalen van het 

diploma gaan de cursisten werken in de kinderopvang en het basisonderwijs. 

Het toekomstig werkveld  van onze cursisten zet de computer in om kinderen te laten leren. Je kan 

denken aan educatieve games maar ook aan leermiddelen die digitaal worden aangeboden. De 

meeste kinderen die door onze cursisten begeleid gaan worden zijn al actief met sociale media.  

(Brouwer, 2011) 

Het is de taak van onze cursisten om de kinderen waar ze mee gaan werken te begeleiden, 

ondersteunen en te motiveren zodat deze kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Onze 

cursisten moeten in hun toekomstig werkveld de kinderen ook op het gebied van ICT en sociale 

media ondersteunen en begeleiden. 

Binnen de opleiding pedagogisch werk en onderwijsassistenten van het Nova College wordt op dit 

moment geen aandacht besteed het gebruik van ICT en sociale media in de kinderopvang en het 

basisonderwijs.  

Het probleem waar we nu tegenaan lopen is dat het werkveld van onze cursisten gebruik maakt van 

ICT en sociale media en dat wij onze cursisten niet voorbereiden om ICT en sociale media 

professioneel in te zetten in het toekomstige werkveld. 

1.2 Onderzoek en het Nova College 

Nova College en ICT 

Bij de ontwikkeling van het nieuwe onderwijs neemt de digitalisering een prominente plaats in. Er 

worden bij het Nova College trainingen ICT aangeboden aan de werknemers door de Nova Academie 

(interne scholing voor werknemers). Ook worden er kenniscafés georganiseerd waar ICT 

onderwerpen aan bod komen. Het college van bestuur, wil het gebruik van ICT actief stimuleren.   

Voor de cursist houdt dit in dat er digitale lesmethodes zijn voor de vakken Nederlands, rekenen en 

leren, loopbaan en burgerschap. Vanaf 2010 is de cursist verplicht een laptop aan te schaffen. 

Binnen de opleiding onderwijsassistent is er een pilot gestart met het digitaal portfolio.  

De docent heeft een laptop in bruikleen gekregen, na deelname aan een verplichte training, zodat hij 

gebruik kan maken van de digitale omgeving van het Nova College. Alle lokalen beschikken over 

beamers.  

Vanuit de overheid is de aandacht voor professionalisering van het leraarschap toegenomen. 

(LeerKracht, 2007) In het actieplan MBO “Focus op Vakmanschap 2011-2015”, wordt dit verder 

uitgewerkt in een Professioneel Statuut. Er wordt extra geïnvesteerd in professionalisering om 

kwaliteit te verhogen. Veel van de collega’s volgen een professionaliseringstraject in het kader van de 

functiemix. Voor de doorstroom van de LB naar de LC salarisschaal is scholing een vereiste. Zo ook 

van salarisschaal LC naar LD. Het management van de unit welzijn heeft de inzet van ICT en sociale 

media in het onderwijs, als uitgangspunt genomen voor het professionaliseringstraject naar LD 

functies. Verder is er op de Portal van het Nova College een digitale leerlijn beschikbaar over ICT-

vaardigheden. 
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Op het Nova College zijn de voorwaarden aanwezig om cursisten voor te bereiden op hun rol in een 

beroepspraktijk waarin digitale hulpmiddelen en belangrijke rol spelen. Echter in het curriculum van 

de opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistenten is niets terug te vinden over ICT 

vaardigheden. In dit onderzoek staat de vraag centraal of het noodzakelijk is om, naar aanleiding van 

de vraag vanuit het werkveld op het gebied van ICT-vaardigheden, een aanvulling in het curriculum 

op te nemen om de cursisten ICT-vaardig te maken om als professional aan de slag te kunnen gaan. 

Ook is er de vraag of de docenten van de opleiding, ook al is er voldoende aanbod, ICT vaardig 

genoeg zijn om de cursisten op dit gebied de juiste begeleiding te bieden. 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in wat onze cursisten van de opleiding Pedagogisch 

Werk en Onderwijsassistenten nodig hebben om straks in hun toekomstige werkveld  ICT en sociale 

media professioneel in te kunnen zetten. Wat is er nodig om kinderen te begeleiden bij het werken 

met ICT en sociale media? Als wij weten wat onze cursisten nodig hebben dan kunnen wij als 

opleiding een plan maken om te voorzien in deze behoefte. 
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2. Theoretisch kader met conceptueel model 

Een aantal begrippen staan centraal binnen dit onderzoek. Deze begrippen worden in dit theoretisch 

kader uitgelegd. Verder zal vanuit de literatuur duidelijk worden over welke ICT vaardigheden onze 

cursisten moeten beschikken om als professional aan de slag te gaan in het toekomstige werkveld. 

2.1 ICT en sociale media in onze samenleving 

ICT is duidelijk aanwezig in de maatschappij van vandaag, het internet is niet meer weg te denken. 

Het internet is onmisbaar voor het functioneren van onze samenleving. In 2012 is ongeveer een 

derde van de wereldbevolking verbonden via het internet (Internet World Stats, 2012). Sociale media 

zijn erg populair. Onderstaand figuur laat het gebruik van de grote sociale media platforms in 

Nederland zien 

 

Figuur 1: gebruik van sociale media in Nederland (newcom research & consultancy, 2012) 
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Ook kinderen maken gebruik van sociale media. Stichting Mijn Kind Online heeft in maart 2012 het 

onderzoek 'Hey, What's app? uitgevoerd onder ruim 2600 jongeren in de leeftijd van 8- tot en met 18 

jaar. Daaruit blijkt dat Hyves het populairst is. 79% van de jongeren heeft een profiel op Hyves. 

Facebook volgt op de tweede plek met 49%. Van de ondervraagden heeft 34% een profiel op Twitter. 

24% heeft een profiel op alle drie sociale netwerksites. 13% van de ondervraagden heeft op geen 

enkel platform een profiel. In het onderzoek werden ook profielen meegeteld die wel zijn aangemaakt 

maar haast niet worden gebruikt. In figuur 2 wordt dit in een grafiek weergegeven 

Op welke sociale media heb jij een profiel? 

 

Figuur 2: Gebruik sociale media van 8- tot 18-jarigen met een mobiele telefoon.  

(stichting Mijn kind online, 2012) 

Wat de afgelopen jaren ook steeds meer gebruikt wordt zijn apps: een mobiele applicatie of kortweg 

app is een kleine applicatie die draait op een smartphone of een tablet. Met behulp van een app is 

het mogelijk om eenvoudig extra functies aan een mobiel apparaat toe te voegen. Een mobiele 

telefoon was in eerste instantie vooral bedoeld om mee te bellen en sms'en, maar smartphones en 

tablets zijn met behulp van applicaties uit te breiden tot multifunctionele communicatieapparatuur.  

Ook kinderen maken gebruik van de mobiele telefoon en de tablet. Op  8-jarige leeftijd heeft een 

kwart van de kinderen een mobiele telefoon. Als ze 12 jaar zijn en naar de middelbare school gaan 

zijn alle kinderen in bezit van een mobiele telefoon. 80 procent van de 17-jarige kinderen heeft een 

smartphone ( Stichting Mijn kind online, 2012). In 2011 worden er in Nederland 1,7 miljoen tablets 

gebruikt, dit is 14% van de Nederlandse internettende bevolking. Uit onderzoek komt naar voren dat 

nog eens 1,7 miljoen Nederlanders overwegen in de nabije toekomst een tablet aan te schaffen of dit 

inmiddels al gedaan hebben. ( Intomart GFK, 2012). In huishoudens waar een tablet aanwezig is 

gebruikt 70 procent van de kinderen onder de 12 jaar de tablet vaak. De tablet wordt door ouders 

ingezet en  door kinderen gebruikt als speelkameraad, babysitter en ook als leraar. ( Nielsen, 2012) 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Applicatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tablet-pc
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sms
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2.2 ICT en sociale media op de basisschool 

In het basisonderwijs maakt 91 procent van de leraren gebruik van de computer in de klas. De 

computer wordt nu ongeveer 7 uur per week gebruikt. De leerkrachten uit dit onderzoek geven aan 

dat dit meer uren moeten zijn. Het optimaal aantal uren ligt op 9 in het basisonderwijs volgens dit 

onderzoek. (Heemskerk, Meijer, Eck, Volman, & Karssen, (2012) 

 

Figuur 3: gebruik computers in de klas  (kennisnet, 2012) 

Binnen het basisonderwijs wordt ICT ingezet bij verschillende activiteiten. Er wordt veel gebruik 

gemaakt van het internet. Het internet wordt gebruikt voor het opzoeken van informatie als ook voor 

het samenwerken. Ook het leerlingvolgsysteem wordt vaak ingezet. Leraren gebruiken vaak sofware 

die hoort bij een leerboek of methode en specifieke software om leerstof te oefenen. ( Kennisnet, 

2012) 
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Figuur 4: gebruikte software in het basisonderwijs aantal  keer per week. 

(kennisnet, 2012) 

Het basisonderwijs maakt veel gebruikt van digitale schoolborden. Een basisschool heeft gemiddeld 

tien leslokalen. In acht van deze lokalen hangt een digitaal schoolbord. Een digitaal schoolbord is een  

elektronische versie van het schoolbord. Op het digitale schoolbord kan een leerkracht een klassikale 

uitleg functioneel ondersteunen met beeld, geluid en video. ( Kennisnet, 2012) 

 

Binnen het basisonderwijs worden ook games ingezet om te leren. Games zijn competitieve, 

gesitueerde, interactieve (leer-)omgevingen gebaseerd op een set van regels en/of een onderliggend 

model, waarin, met in acht name van een aantal beperkingen, onder onzekere omstandigheden, een 

uitdagend doel nagestreefd wordt (Leemkuil & Jong,de, 2004).  

Scholen hebben in de praktijk grofweg te maken met twee soorten games. Ten eerste zijn er de 

commerciële spellen. Deze kunnen soms ook voor onderwijsdoeleinden ingezet worden en staan in 

de wetenschappelijke literatuur bekend als Commercial-Off-The-Shelf (COTS games) (Prensky, 

2001;  Eck,van, 2006). Ook in Nederland is al wat exploratief onderzoek naar COTS-games verricht 

(Verheul & Van Dijk, 2009). Games worden soms ook onder computer simulaties gerekend.  Ten  

tweede zijn er zijn games die speciaal voor het onderwijs ontwikkeld zijn, dit worden ook wel serious 

games genoemd.(Rooij,van, 2010; Verheul, 2009; Claessens, Poppel van, & Luttels, 2011)  
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Oefenprogramma´s op de computer maken steeds meer gebruik van motivatieprincipes als spanning 

en competitie zoals die ook in (commerciële) games toegepast worden. En dit werkt. Kinderen die 

rekenen oefenen op een spelcomputer, rekenen sneller en beter (Luyten, 2011) Door middel van het 

volgende voorbeeld wordt duidelijk wat hier mee wordt bedoelt. 

De rekentuin is een goed voorbeeld van een oefenprogramma. De rekentuin is een adaptieve 

webapplicatie voor het oefenen en meten van rekenvaardigheden in het Primair en Voortgezet 

onderwijs. In de Rekentuin kunnen spelers een tuintje met plantjes onderhouden door regelmatig 

rekenspelletjes te spelen. Ieder plantje in de tuin staat voor een rekendomein en een bijbehorend 

rekenspelletje. Het plantje groeit afhankelijk van het succes. Wanneer de spelletjes goed geoefend 

worden, verschijnen er vanzelf weer nieuwe plantjes van nieuwe rekendomeinen. 

  

figuur 5: beeldplaatjes rekentuin 

Spelers moeten hun tuin wel onderhouden, want de plantjes verdorren en er verschijnt een gieter als 

er niet regelmatig gespeeld wordt. Met het spelen van de rekenspelletjes kunnen spelers ook muntjes 

verdienen. De muntjes kunnen ze inruilen voor prijzen in hun virtuele prijzenkast. Aan de groeiende 

tuin en toename van het aantal plantjes ziet een speler zijn verbetering. De muntjes en prijzenkast 

zijn een beloning voor het oefenen. De rekentuin is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam. 

(De rekentuin, 2013) 

Mediawijsheid 

Het onderwijs heeft de opdracht gekregen aandacht te besteden aan mediawijsheid. Hoe het 

onderwijs dat doet mag het zelf weten. De naam mediawijsheid is voor het eerst genoemd in 2005 

door de Raad voor Cultuur. Stichting mijn kind online verwijst  in hun onderzoek naar een publicatie 

van De Raad van Cultuur. Deze geeft in de publicatie aan dat het bij mediawijsheid om drie 

belangrijke activiteiten gaat: 

 

 Functioneren: mediawijsheid is nodig om optimaal te kunnen functioneren in de hedendaagse 

maatschappij. 

 Participeren: mediawijsheid is nodig om goed te kunnen participeren in het maatschappelijke 

proces. 

 Produceren: mediawijsheid is nodig omdat de nieuwe media (met name het internet) 

uitnodigen tot het produceren (en publiceren) van content door niet- professionals.  

 

( ministerie OCW 2011) 

 

http://www.rekentuin.nl/files/2010/08/garden-dom-4-color1.png
http://www.rekentuin.nl/files/2010/08/cijfers1.png
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Kinderen moeten mediawijs gemaakt worden om ervoor te zorgen dat ze met behulp van media 

zichzelf kunnen uiten en kunnen meedoen in de samenleving. Mediawijsheid heeft vooral te maken 

met participatie. Het onderwijs  heeft hierin een belangrijke taak. De raad voor Cultuur deed daartoe 

twee voorstellen: 

 Inpassing van mediawijsheid in het burgerschaponderwijs - de Raad van Cultuur stelt dat 

mediawijsheid goed past bij de verplichting van scholen om in hun curriculum aandacht te 

besteden aan actief burgerschap en sociale integratie; 

 Het aanstellen van mediacoaches op school – een mediacoach is iemand die het mediabeleid 

van een school op zich neemt, en daarbij vakdocenten faciliteert en begeleidt, mediaprojecten 

en ouderavonden organiseert en contact houdt met buitenschoolse partijen. 

( ministerie OCW 2011). 

Kinderen komen niet alleen thuis in aanraking met internet maar ook op school. Het verschil in 

internetgebruik op school en thuis is groot. Op school hangt het meestal samen met verplichting, 

controle en informatie vergaren, terwijl het thuisgebruik zich juist kenmerkt door vrijheid, ontspanning, 

spelen en communiceren. Scholen worstelen daardoor met nieuwe uitdagingen en hebben vragen 

als: mogen de leerlingen op school MSN’en, en websites zoals Hyves, Twitter,Youtube of Spelen.nl 

bezoeken? De leerlingen willen dat uiteraard graag, maar als ze op dezelfde computer ook 

opdrachten moeten maken, dan is de verleiding om telkens even hun Hyves-profiel te checken of een 

spelletje te spelen wel erg groot. Steeds meer scholen hanteren dan ook zwarte lijsten met verboden 

websites, en gedragsregels voor internet-gebruik of gebruik van de mobiele telefoon. Kortom,ook de 

school raakt steeds nauwer verbonden met ICT en andere media, waardoor 

medeverantwoordelijkheid voor de media-opvoeding van kinderen onontkoombaar is geworden. Op 

zijn minst dienen kinderen op school de benodigde mediavaardigheden te leren om hun opdrachten 

te kunnen maken, zoals informatie zoeken en beoordelen en gebruik maken van bepaalde 

computerprogramma’s. 

Taak van het onderwijs: het intensief begeleiden van kinderen bij het inzetten van media voor het 

eigen welzijn en persoonlijke ontwikkeling, als onderdeel van diens vorming tot volwaardig 

democratisch burger van de 21e eeuw. 

( stichting mijn kind online, 2010) 
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2.3 ICT en sociale media in de kinderopvang 

 

 

 
Figuur 6: kind gebruikt computer 

Multimediale prentenboeken, puzzelapps, online kleurplaten, interactieve katten die spinnen wanneer 

je ze aait. De digitale mediamarkt voor kleine kinderen groeit hard en het aanbod zal de komende 

jaren alleen maar verder toenemen. 

Stichting Mijn kind online heeft in 2011 een rapport uitgebracht over peuter en kleuters op internet. 

(Stichting Mijn kind online,2011)  In het rapport doet Mijn kind online aanbevelingen voor opvoeders 

en onderwijzers en professionals in de kinderopvang.  Het onderzoek van Mijn Kind Online is 

uitgevoerd door deskundigen op het gebied van jeugd en media en is het meest uitgebreide in 

Nederland naar het mediagebruik van peuters en kleuters. Het bestond uit een representatieve groep 

van 575 ouders en observaties van 35 kinderen op een school en een kinderdagverblijf. Hieronder 

staan een aantal uitkomsten van dit rapport. 

Van de peuters en kleuters is 78 procent al online. Ze brengen zo’n 22 minuten per dag door op 

desktop computer, laptop of iPad. Dat is bijna net zo veel als de tijd die ze aan papieren boekjes 

besteden. 90 procent van de ouders laat de kinderen met deze digitale media spelen. Een 

Nederlands kind  is nu gemiddeld 3,9 jaar wanneer het voor het eerst online gaat. Kinderen van 

hoogopgeleide ouders blijken al op jonge leeftijd gebruikt te maken van digitale media. Vijf procent 

van de jonge internetgebruikers was jonger dan een jaar toen ze voor het eerst gebruik maakte van 

het internet. De spelcomputer wordt het meest gebruikt door jonge kinderen. De helft van de 

driejarigen gebruikt een spelcomputer zoals een Wii of een Playstation, van de zesjarigen is dat vier 

op de vijf. De touchscreens, zoals die van de iPhone en iPad, zijn bij peuters en kleuters populair.   

Bij een muisgestuurde computer  hebben ze vaak hulp nodig van volwassenen om het apparaat te 



Analyseverslag Meesterschap MBO, Manon Osterop2013 Pagina 14 
 

besturen, op smartphones en tablets kunnen ze dit zelf. Ze vinden surfen met hun vinger leuker en 

gemakkelijker en begrijpen de gebruikte symbolen beter. Op apps reageren zij heel enthousiast. Bij 

apps kun je vrijwel alles aanraken en manipuleren; zo laten digitale voorleesboeken zich gebruiken 

als een boek, film en computergame tegelijk. Dat sluit goed aan op de natuurlijke nieuwsgierigheid 

van jonge kinderen.  Veel ouders laten hun peuter of kleuter met digitale media spelen omdat het kind 

dat leuk vindt, en omdat hij of zij er iets van kan leren. Ook vinden de ouders het belangrijk dat hun 

kind zo alvast met digitale media leert omgaan. Jong geleerd is oud gedaan, zo redeneren deze 

ouders. Deze  ouders brengen zelf zakelijk en privé veel tijd door op de computer. Ook blijken ouders 

digitale media te gebruiken als zoethoudertje, bijvoorbeeld wanneer een kind even moet wachten. 

(stichting mijn kind online 2011) 

 

Figuur 7: Gebruik van diverse soorten digitale media door drie-, vier-, vijf- en zesjarigen (in 

procenten).  

( Stichting Mijn Kind Online 2011) 

De kinderopvang zorgt voor opvang van kinderen in de leeftijd van  0 tot ongeveer 12 jaar. Uit 

bovenstaande  stukken hebben we kunnen lezen dat ICT en sociale media voor het grootste deel van 

deze groep kinderen deel uit maakt van het dagelijks leven. De kinderopvang is minder actief bezig 

met de inzet van ICT en sociale media dan het basisonderwijs maar het is wel duidelijk in 

ontwikkeling (Nikken,2012) . 

 

Binnen de kinderopvang wordt op dit moment nog niet overal  ICT en sociale media ingezet voor de 

kinderen. Bij de naschoolse opvang kom je meestal wel een spelcomputer zoals de Wii tegen waar 

kinderen mee mogen spelen. Binnen de kinderopvang wordt ook youtube gebruikt om kinderen 

filmpjes over bepaalde onderwerpen te laten zien. Verder wordt het digitale prentenboek gebruikt. Er 

is nog geen groot onderzoek gedaan naar de inzet van ICT en sociale media binnen de 

kinderopvang. Wel wordt er aangeven in de onderzoeken naar het gebruikt van ICT en sociale media 

door kinderen dat deze een wezenlijk onderdeel uit maken van het leven van kinderen.  

Deze kinderen maken gebruik van de kinderopvang. De kinderopvang kan niet meer om het gebruik 

van ICT en sociale media door kinderen heen. Het onderwerp mediaopvoeding is een veel  
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besproken onderwerp waar opvoedprofessionals en dus ook de pedagogisch medewerkers een 

bijdrage aan moeten leveren. Onder opvoedingsondersteuning bij mediaopvoeding verstaan we de 

(professionele) ondersteuning van ouders bij mediaopvoeding zodat hun kinderen in de vrije tijd 

bewust, prettig en veilig om kunnen gaan met de media. Opvoedingsondersteuning voor media sluit 

aan op en maakt deel uit van ondersteuning van andere opvoed- en opgroeiaspecten. 

(nikken, 2012) 

2.4 Bijdrage ICT en sociale media bij de ontwikkeling en het leren van kinderen. 

Wetenschappelijk onderzoek naar de inzet van ICT  tijdens het leren wijst uit dat de juiste inzet van 

ICT er voor zorgt dat: 

• de motivatie toeneemt: leerlingen en leraren vinden het leren leuker en houden langer hun aandacht 

vast; 

• de leerprestaties verbeteren: de geboekte resultaten (bijvoorbeeld cijfers, scores op CITO-toets) 

komen op een hoger niveau; 

• het leerproces efficiënter wordt: leerlingen leren sneller en leraren kunnen tijd besparen bij het 

voorbereiden van lessen (bijvoorbeeld gebruik van digitaal lesmateriaal) of bij het automatisch 

toetsen. 

 

 

Figuur 8: effectgebruik ICT bij het leren 

( kennisnet, 2012) 

 

 

 

Wat erg belangrijk is om te noemen is dat de leraar de belangrijkste succesfactor is. Niet ICT 

verhoogt het leerrendement maar de leraar die een bepaalde toepassing goed inzet. 

( kennisnet, 2012) 
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Verschillende onderzoeken laten zien dat ICT de leraar kan helpen bij het beter overdragen van 

kennis. Tijdens het geven van een instructie geeft ICT de leraar de mogelijkheid tekst, beeld en audio 

te combineren. Dit noemen we multimediaal leermateriaal. Dit kan een leerling via het digitale 

schoolbord, computer of tablet tot zich nemen. Het op deze manier kennis overdragen, verhoogt de 

motivatie van leerlingen en zorgt er voor dat ze complexe begrippen sneller begrijpen. Dit wordt het 

multimedia principe genoemd. (Ginkel van, 2009;). Een leerling kan ook zelf op zoek gaan al dan niet 

geïnitieerd door de leraar naar instructie over een bepaald onderwerp. Of deze vorm van instructie bij 

draagt aan de verhoging van het leerrendement hangt sterk af van de kwaliteit van het beschikbare 

materiaal; de inhoud moet correct zijn, de vorm aanspreken en het didactisch concept moet passend 

zijn. (Nieuwenhuis, Ries, & Neut, van der, 2012) 

Om kinderen te laten leren is het erg belangrijk dat kennis goed blijft hangen en dat ze deze kennis 

meteen kunnen opvragen uit het wekgeheugen. De leeractiviteit die daarbij past is gestructureerd 

oefenen (automatiseren). Dit heeft vooral met herhalen en toepassen te maken. Je kan dan denken 

aan het uit het hoofd leren van woordjes of feiten, grammatica regels toepassen, rekenregels en het 

oefenen van vaardigheden. Het gebruik van goede digitale oefenprogramma’s kan de leraar hierbij 

ondersteunen. De inzet van digitale oefenprogramma’s verhoogt de motivatie en taakgerichtheid en 

vergroot het zelfvertrouwen van de leerling. Je kan onderwijs op maat bieden. De leerling krijgt direct 

feedback op hetgeen hij doet. Aan de hand van de resultaten past het programma de oefeningen 

aan. Onderzoek laat zien dat leerlingen zelfstandig met zulke programma’s uit de voeten kunnen 

(Meijer, Eck,van, & Heemskerk, 2009). Doordat kinderen zelf aan het oefenen zijn kan de leraar 

andere kinderen ondersteunen. Leerlingen met specifieke leerbehoefte of beperkingen kunnen veel 

hebben  aan digitale oefenprogramma’s. (Scheltinga, Gijsel,& Netten, 2012). Wat vooral belangrijk is 

dat kinderen op de computer op eigen tempo en niveau kunnen oefenen. Bijvoorbeeld kinderen die 

dyslectisch zijn, kunnen teksten door de computer laten voorlezen. De leerlingen blijven 

gemotiveerder om te lezen en het programma draagt bij aan hun zelfvertrouwen (Luyten, 2011). 
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Tabel 1: Voorbeelden van gebruiksmogelijkheden van ICT binnen het woordenschatonderwijs. 

 

 

(Corstiaensen, 2007) 

Het spelenderwijs oefenen heeft positieve effecten op de motivatie. Ook commerciële producten 

kunnen een rol spelen in het onderwijs, zo leidde het inzetten van een Nintendo DSi tot betere 

leerprestatie bij het rekenen (Luyten, 2011). Het inzetten van serious games past uitstekend bij het 

nieuwe leren. Een veel geciteerde definitie is dat het nieuwe leren verwijst naar "new learning 

outcomes, new kinds of learning processes, and new instructional methods both wanted by society 

and currently stressed in psychological and educational theory" (Simons,Linden ,van der & Duffy, 

2000, p.7). Voor wat betreft de leeropbrengsten van het nieuwe leren geldt dat ze: "duurzaam, 

flexibel, functioneel geïntegreerd en betekenisvol, generaliseerbaar en toegepast zijn; en (ook) 
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betrekking hebben op leer- denk-, samenwerk-, en regulatievaardigheden (de zogenoemde 'hogere-

orde' of 'metacognitieve' vaardigheden)” (ICT-Literacy Panel 2002, p. 173). Het nieuwe leren bestaat 

niet alleen uit het inzetten van ICT om te leren, maar ICT kan wel gezien worden als een belangrijk 

middel om het nieuwe leren te ondersteunen.(Kanselaar, Jong, de, Andriessen & Goodyear, 2000) 

Games  worden gebruikt binnen het basisonderwijs omdat ze aansluiten bij de theorieën over 

constructivistisch leren, gesitueerd leren en collaboratief leren. In deze theorieën wordt benadrukt dat 

het opdoen van kennis een actief sociaal proces is waarin betekenis wordt gegeven  aan ervaringen 

die worden opgedaan bij het oplossen van gesitueerde realistische problemen (Bransford, Brown, & 

Cocking, 2003).  

Computersimulaties kunnen er voor zorgen dat het onderzoekend leren gestimuleerd wordt. Kinderen 

leren de wereld om zich heen door op een actieve manier te ontdekken en te onderzoeken. Kinderen 

kunnen op de computer op een veilige manier experimenteren met een bepaald onderwerp. Er zijn 

verschillende computersimulaties die de realiteit goed nabootsen. Ook kan je denken aan een sensor 

die leerlingen kunnen gebruiken om allerlei zaken te meten (Luyten, 2011). Of de inzet van mobiele 

telefoons als kinderen buiten het schoolgebouw zijn. Het gaat er om dat kinderen niet passieve 

kennisverwervers zijn maar dat ze zelf analyseren, logisch redeneren en problemen oplossen (Abbit 

& Orphus,2008).  

Behalve nieuwe vormen van leren maakt ICT ook nieuwe manieren van toetsen mogelijk. Digitale 

toetsen blijken een betrouwbare vervanger van de papieren toetsen en bieden tijdwinst en 

gebruiksgemak (Luyten,2011). Doordat de antwoorden digitaal opgeslagen worden is het mogelijk om 

kinderen onderwijs op maat aan te bieden. Je kan kinderen datgene laten oefenen dat ze nog niet 

goed beheersen. Sociale media kunnen worden ingezet om de contacten tussen leraar en leerling te 

bevorderen,maar ook om communicatie tussen leerlingen onderling effectief te laten verlopen. Het 

aantal contactmomenten kan zo toenemen, wat een positief effect kan hebben op de motivatie en de 

leerprestatie (Nieuwenhuis, Ries,de  & Neut,van der, 2012) 

 

Figuur 9: media ontwikkeling van het kind 0 tot 6 jaar. ( stichting mijn Kind online, 2012) 
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Voorbeelden van sociale media die je kan inzetten zijn weergeven in onderstaand schema. 

Tabel 2: inzet sociale media op school 

(Ontleend aan: webwijs, 2011) 

 

2.5 Pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten, ICT en sociale media 

Ouders verwachten van school en de kinderopvang dat deze een actieve rol nemen in de digitale en 

de online opvoeding van hun kinderen. Ouders weten dat kinderen voor schoolopdrachten met de 

computer en met internet moeten werken. Ouders verwachten dat kinderen hierbij door school 

begeleid worden. Ze moeten leren op een verantwoorde manier informatie moeten zoeken, 

beoordelen en verwerken. Ook vinden ouders het belangrijk dat school de kinderen vakkundig 

begeleid bij het online leven van de kinderen. Verder verwachten ze een heldere visie van de 

instelling op kinderen en internet. Ouders willen ondersteund worden door de professionals bij de 

digitale opvoeding van hun kind. Professionals hebben een taak in het vergroten van het 

mediabewustzijn van ouders. Ouders moeten inzien dat de media alom aanwezig zijn en dat media 

positieve en negatieve invloeden kan hebben op zowel ouders als kinderen zelf. ( Stichting mijn kind 

online, 2011) 

Professionals moeten ouders kunnen ondersteunen bij: 

- zichtbaar maken wat thema’s zijn in de opvoeding die te maken hebben met media; 

- bewustwording van het belang van mediaopvoeding en de rol ouders daarin; 

- bewustwording van eigen huidig mediagebruik en invloed daarvan op hun kinderen; 

- bewustmaken van invloed van media door middel van voorlichting op verschillende niveaus 

- inzicht krijgen in de effecten van media op kinderen; 

- observeren / in de gaten houden wat er thuis gebeurt / bewustzijn creëren; 

Het doel is ouders mediabewust maken. Niet alleen reageren op vragen maar ook preventief het 

thema onder de aandacht brengen en ouders actief bevragen. 

(Nikken, P. & Addink, A., 2011) 

Welke soorten social 

media zijn er? 
Social Netwerk Weblog (Blog) Microblogging Video-sharing Wiki’s 

Wat kun je ermee? 

Social netwerken hebben 

alsbelangrijkste functies 

het aanmaken van een 

profiel, het toevoegen van 

vrienden en het delen van 

informatie. 

Weblogs (afgekort ‘blogs’) 

zijn oorspronkelijk ontstaan 

als online dagboeken met 

persoonlijke belevenissen 

van de schrijver. 

Microblogging stelt de 

gebruiker in staat om korte 

teksten of een enkele foto 

(met titel of onderschrift) te 

publiceren. 

Video-sharing maakt het mogelijk om 

video’s op het internet te plaatsen en 

te bekijken. Daarnaast kun je ook 

reageren op video’s. 

In een Wiki werk je gezamenlijk 

met anderen (wereldwijd of in je 

eigen taal) aan artikelen over elk 

mogelijk te bedenken onderwerp. 

Het ‘sociale’ aspect van Wiki’s is 

het delen van  kennis en het tot 

je nemen van diezelfde kennis. 

Hoe kan een school dit 

gebruiken? 

D.m.v. Facebook en 

Hyves kan een school: - 

zich profileren en 

presenteren  

richting ouders en 

leerlingen; 

- laten zien wat er 

allemaal gebeurt  

op school; 

- ouders en leerlingen 

informeren; 

- nieuwe leerlingen 

werven; 

- in contact blijven met 

oud-leerlingen. 

Docenten en leerlingen 

kunnen de website van de 

school (of de eigen pagina 

van de klas) voorzien van 

persoonlijke belevenissen. 

Een weblogfunctie kan 

eenvoudig worden 

toegepast op de meeste 

websites van scholen. 

Door gebruik te maken van 

Twitter kan een school snel 

ouders, leerlingen en 

docenten informeren. Ook 

kan dit het contact tussen 

ouders en school 

vergemakkelijken. 

Het delen van video’s kan via 

Facebook, Hyves, Twitter, YouTube of 

de website van de school 

plaatsvinden. Naast het delen van 

leuke, interessante of educatieve  

video’s kunnen docenten ook hun 

eigen lesstof en uitleg opnemen en 

delen. Op deze manier kunnen 

leerlingen de uitleg nog eens 

terugkijken. Daarnaast kunnen snelle 

leerlingen zelfstandig aan de slag met 

nieuwe lesstof. 

Docenten in het basisonderwijs 

kunnen gebruik maken van 

WikiKids. Voor het voortgezet 

onderwijs kan Wikipedia worden 

gebruikt. Leerlingen leren om 

artikelen te maken die passen in 

een encyclopedie. Voor het 

basisonderwijs zijn hiervoor 

verschillende kant-en-klare 

lessen beschikbaar. 
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Ook de overheid verwacht dat de kinderopvang en het basisonderwijs een actieve bijdrage leveren 

aan mediawijsheid van kinderen ( OCW, 2011) 

Naast het feit dat de pedagogisch medewerkers en de onderwijsassistenten een belangrijk rol spelen 

in de digitale opvoeding van kinderen moeten ze ICT en sociale media ook functioneel kunnen 

inzetten in de praktijk om de ontwikkeling van het kind te ondersteunen en het leerrendement te 

vergroten. Wat al eerder genoemd is en wat erg belangrijk is om je te realiseren is dat de leraar de 

belangrijkste succesfactor is. Niet de ICT verhoogt het leerrendement maar de leraar die een 

bepaalde toepassing goed inzet. ( Kennisnet, 2012). Deze uitspraak kan je ook voor de pedagogisch 

medewerkers doortrekken als het gaat bij het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Voor 

leraar kan je ook de onderwijsassistent invullen. 

Kennisnet heeft onderzoek gedaan naar de ICT-vaardigheden die nodig zijn om ICT effectief in te 

zetten. Dit heeft geresulteerd in het kader ICT-bekwaamheidseisen. De volgende alinea’s zijn op 

deze bron gebaseerd. 

 

 

Figuur 10: ICT-bekwaamheidseisen ( kennisnet, 2012) 
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Bij deze kerntaken geldt dat als je ICT en sociale media wilt inzetten je tenminste een aantal digitale 

basisvaardigheden bezit. Deze basisvaardigheden zijn gebaseerd op de digitale basisvaardigheden 

die voor de gehele beroepsbevolking van Nederland gelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze kerntaken geldt dat als je ICT en sociale media wilt inzetten je tenminste een aantal digitale 

basisvaardigheden bezit. Deze basisvaardigheden zijn gebaseerd op de digitale basisvaardigheden 

die voor de gehele beroepsbevolking van Nederland gelden. 

Dit betekent dat de professionals: 

 apparaten, software en toepassingen kunnen gebruiken in de onderwijscontext: beamer, 

digitaal schoolbord, digitale video/audio apparatuur.  

 bestanden kunnen beheren;  

 kunnen werken met de standaard kantoortoepassingen, zoals een tekstverwerker en 

 presentatiesoftware kunnen gebruiken 

 kunnen werken met de onderwijs specifieke toepassingen, die op hun school van toepassing 

zijn,zoals een; digitale leeromgeving en leerlingvolgsysteem;  

 foto’s, video’s en audio digitaal kunnen maken. 

 kunnen omgaan met digitale communicatiemiddelen. 

 kunnen participeren in sociale netwerken. 

 hun weg kunnen vinden op internet: gebruiken van een internetbrowser en toepassen van een 

zoekmachine op internet (vinden, beoordelen en verwerken van informatie).  

 

(The EU Kids Online survey,2011)

Tekst in kader ontleend van Kennisnet,  vier in balansmonitor, 2012. 

Pedagogisch-didactisch handelen  

Leraren ondersteunen hun onderwijs met ICT-hulpmiddelen. Zij zijn in staat te beoordelen wanneer ICT een 

meerwaarde heeft en passen hun kennis en vaardigheden op het gebied van leerinhoud, pedagogiek, didactiek en 

technologie in samenhang toe.  

Zij kunnen daarbij:  

 rekening houden met de impact die de digitale wereld heeft op het opgroeiende kind.  

 de verbinding leggen tussen leerdoel, werkvorm en de inzet van ICT-hulpmiddelen  

 uitleggen welke meerwaarde ict heeft in het aanbieden van hun onderwijs.  

Werken in de schoolcontext  

Leraren organiseren en verantwoorden hun werk met behulp van ICT-middelen. Zij gebruiken de ICT-systemen 

waarvoor hun school gekozen heeft. Voor het organiseren van hun eigen werk, voor het communiceren met 

leerlingen, collega’s en ouders en voor het verantwoorden van hun eigen handelen.  

Zij kunnen daarbij:  

   • administratieve zaken digitaal vastleggen, beheren en delen.  

 • voortgang van leerlingen digitaal zichtbaar maken en volgen.  

• digitaal communiceren. 

Professionele ontwikkeling  

Leraren onderhouden en ontwikkelen hun eigen vakbekwaamheid met behulp van ICT -hulpmiddelen. Zij kunnen de 

meest actuele informatie online vinden en weten hoe zij ICT kunnen inzetten om vakbekwaam te blijven.  

Zij kunnen daarbij:  

 voor hun vakgebied relevante digitale bronnen vinden en raadplegen.  

 de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied volgen en kennis en ervaringen uitwisselen via digitale platforms 
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2.6 ICT en sociale media in de opleiding 

Uit de verschillende onderzoeken komt duidelijk naar  voren dat  de ICT vaardigheden van 

de professionals erg belangrijk zijn. Wat een leraar van zijn leerlingen verwacht, moet hij 

minimaal zelf beheersen (Voogt, 2010). 

Lerarenopleidingen hun studenten goed voorbereiden op onderwijs met ICT. Voor de 

zittende leraren moeten er voldoende mogelijkheden zijn tot na- en bijscholing (Kennisnet, 

2012)). Ook voor de pedagogisch medewerker is het van belang dat ze ICT bekwaam 

worden. Of er nou wel of niet internet wordt aangeboden, professionals die werken met 

kinderen zouden op de hoogte moeten zijn van wat kinderen doen met en op internet. Die 

basiskennis (wat doen jonge kinderen op internet, wat is verantwoord?) hebben ze nodig om 

de kinderen te begeleiden als ze op internet kunnen, of om er met ze over in gesprek te 

kunnen gaan. Maar óók om ouders te kunnen adviseren als die vragen hebben. Een 

moderne kinderopvang kan niet meer zonder deze expertise. Als je deze kennis niet bezit is 

het belangrijk je hierop te scholen ( Stichting mijn kind online) .Voor de docentenopleiding 

PABO  wordt op dit moment gekeken om de ICT bekwaamheidseisen op te nemen in het 

curriculum.  Kennisnet geeft ook aan dat het belangrijk is om leraren te scholen  en noemen  

de leergang ‘Iedere docent ICT-competent’ door het Centrum voor Nascholing (CNA). Zij 

hebben de ontwikkelingen van het Kader voor ICT-bekwaamheid van leraren op de voet 

gevolgd en hebben het gebruikt als uitgangspunt voor hun programma. (kennisnet, 2013) 

Hetgeen hierboven gevraagd wordt, geldt ook voor de docenten die les geven aan de 

opleiding onderwijsassistent en pedagogisch medewerker. 
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2.7 Conceptueel model  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Figuur 11: Conceptueel model 

 

Dit figuur laat zie  dat de technologische ontwikkelingen invloed hebben op het werkveld, de 

opleiding en de cursist. Over welke ICT vaardigheden beschikken de partijen en welke ICT 

vaardigheden zouden de partijen moeten beschikken. Ook staan het werkveld, de cursist en 

de opleiding in verbinding met elkaar. Wat wordt er vanuit de verschillende partijen gevraagd 

op het gebied van ICT en wat kunnen we aanbieden en gebruiken? 

 

 

 

 

 

 

 

Technologische ontwikkelingen 

( ICT vaardigheden) 

Docenten Nova College 

Pedagogische werk en 

onderwijsassistenten  

Werkveld 

Kinderopvang 

Basisonderwijs 

Cursist  

Pedagogisch werk 

Onderwijsassistenten 
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2.8 Onderzoeksvraag 

Uit de theorie is duidelijk geworden dat als je ICT en sociale media op een professionele 

manier in wilt zetten binnen de kinderopvang en het basisonderwijs; de leraar,de 

onderwijsassistent en de pedagogisch medewerker ICT bekwaam moeten zijn.  

Dit leidt tot de volgende centrale vraag: 

Wat moet de opleiding pedagogisch werk en onderwijsassistenten van het Nova College de 

cursisten aanbieden zodat de cursisten ICT en sociale media effectief in kunnen zetten in het 

toekomstige werkveld. 

 

Hieruit voortkomende deelvragen zijn 

 Op wat voor manier maken de kinderopvang en het basisonderwijs gebruik van ICT 

en sociale media ? 

 Welke ICT vaardigheden zijn er nodig om kinderen binnen de kinderopvang en het 

basisonderwijs te kunnen begeleiden bij ICT zoals (serious) gaming, educatieve 

programma’s op de computer en sociale media? 

 Zijn de cursisten pedagogisch werk en onderwijsassistenten ICT vaardig? 

 

 Zijn de docenten van de opleiding pedagogisch werk en onderwijsassistenten ICT 

vaardig? 

 

 Wat verwachten de cursisten pedagogisch werk en onderwijsassistenten op dit 

moment van de opleiding van het Nova College als het gaat om het aanbieden van 

ICT vaardigheden? 

 Wat verwacht de praktijk, kinderopvang het basisonderwijs bij de cursisten van de 

pedagogische werk en onderwijsassistenten opleiding van het Nova College als het 

gaat om de ICT vaardigheden. 

 Weet het werkveld kinderopvang en basisonderwijs welke ICT vaardigheden er nodig 

zijn om kinderen te begeleiden? 

 Weet de docent van de opleiding pedagogisch werk en onderwijsassistenten welke 

ICT vaardigheden er nodig zijn om cursisten te begeleiden? 

 Weten cursisten van de opleiding pedagogisch werk en onderwijsassistenten welke 

ICT vaardigheden er nodig zijn om kinderen te begeleiden? 

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wil ik een interventie ontwikkelen en 

deze toetsen in de lespraktijk van de pedagogische werker en onderwijsassistent. 
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2.9 Variabelenschema 

 

Figuur 12: Variabelenschema  
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3 Onderzoeksopzet 

3.1 Typering van het onderzoek 

Dit  onderzoek is een exploratief praktijkonderzoek.  

Drie belangrijke kenmerken van praktijkgericht onderzoek zijn: 

 Het onderzoek betreft vragen en problemen van beroepsbeoefenaren 

 Het gaat om toepasbaar onderzoek.  

 Het onderzoek levert een bijdrage aan verbetering van de beroepspraktijk 

Dit onderzoek richt zich op de opleiding en het werkveld van de Onderwijsassistent en de 

Pedagogisch Medewerker. Migchelbrink (2008) spreekt van praktijkgericht onderzoek als er 

met een specifiek oogmerk, specifieke kennis wordt verzameld over een specifiek domein. 

Dat geldt voor dit onderzoek, het onderzoekt welke ICT-vaardigheden nodig zijn binnen de 

kinderopvang en het basisonderwijs. Praktijk onderzoek is contextafhankelijk. Met dit praktijk 

onderzoek kun je geen uitspraken doen die verder reiken dan de onderzoekscontext 

waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd (Donk, van der & Lanen,van, 2009). Bij dit 

onderzoek worden dan ook geen resultaten weergeven die gelden voor de hele sector 

kinderopvang of de hele sector basisonderwijs. De resultaten hebben direct betrekking op de 

opleiding Pedagogisch Werk en Onderwijsassistenten van het Nova College te Hoofddorp. 

 

Door bij dit onderzoek gebruik te maken van triangulatie komt er een betrouwbaar beeld van 

de werkelijkheid naar voren. Er is sprake van triangulatie omdat in het onderzoek het 

werkveld,  de docenten en de cursisten bevraagd worden over de toepassing van ICT en de 

ICT vaardigheden binnen het werkveld. De uitslagen van de verschillende doelgroepen 

worden met elkaar vergeleken. Dit om een breed beeld te krijgen over het gebruik van ICT 

en sociale media en welke  vaardigheden  er nodig  zijn om hier mee te kunnen werken 

binnen het werkveld van de  onderwijsassistent en de pedagogisch medewerker 

Voor het verzamelen van data is er gebruik gemaakt van kwantitatief  onderzoek. Bij 

kwantitatief onderzoek werkt men met standaardinstrumenten (Baarda & De Goede, 2006).  

De standaard instrumenten zijn de vragenlijsten die naar de cursisten zijn gegaan en 

vragenlijsten voor het werkveld.  

Het interview met de docenten is gehouden aan de hand van een interviewleidraad. Dit is 

kwalitatief onderzoek. Bij kwalitatief onderzoek gaat het meestal om het genereren van 

ideeën en hypothesen (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009). Dit is gebeurt bij het 

interview met docenten. 

Naast de enquêtes en het interview heeft er ook literatuuronderzoek plaatsgevonden. 
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3.2 Instrumenten  

 

Het praktijkonderzoek bestaat uit twee verschillende enquêtes en een interview met 

docenten. 

Er is een enquête ontwikkeld voor het werkveld (bijlage 1). De categorieën die gebruikt zijn 

om de vragenlijst samen te stellen omvatten alle relevante onderwerpen die uit de theorie 

naar voren komen. Uit het variabelen schema zijn de categorieën voor de enquête gehaald. 

  

De volgende categorieën zijn gebruikt voor de vragen uit de enquête. 

 Inzet ICT en sociale media in het werk. 

Voorbeeldvraag hierbij is: Binnen onze instelling worden ICT en sociale media 

toepassing  door de begeleiders en/of leerkrachten ingezet voor de volgende 

werkzaamheden: 

( meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 Werk voorbereiding ס

 lesvoorbereiding ס

 Bestellingen ס

 Planning ס

 Dagvulling voor de kinderen ס

 Les geven ס

 Kinderbegeleiding ס

 Overleg met collega’s ס

 Toetsen ס

 Portfolio’s ס

 Vergadering ס

  :Wij gebruiken ICT en sociale media  (ook) voor de volgende werkzaamheden ס

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Binnen deze categorie worden 5 multiple choice vragen gebruikt met een vijfpuntsschaal en 

4 multiple response items. 

 

 ICT vaardigheden vakdidactisch binnen het werk. 

Voorbeeldvraag hierbij is: Als begeleider/leerkracht  binnen de 

kinderopvang/basisonderwijs is het belangrijk dat je de verbinding kan leggen tussen 

leerdoelen, werkvorm en de inzet van ICT hulpmiddelen . 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

Binnen deze categorie worden 5 multiple choice vragen gebruikt met een vijfpuntsschaal. 
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 ICT vaardigheden pedagogisch binnen het werk. 

Voorbeeldvraag hierbij is: Het is een taak van ons om  kinderen te begeleiden bij het 

gebruik van sociale media. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

Binnen deze categorie worden 5 multiple choice vragen gebruikt met een vijfpuntsschaal. 

 

 

 Eigen ICT vaardigheden. 

Voorbeeldvraag hierbij is: Geef aan welke programma’s  en hardware u vlot kunt 

gebruiken (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Word of een ander tekstverwerkingsprogramma ס

 Outlook of een ander e-mail programma ס

 Excel ס

 Internet ס

 Google of een ander zoekprogramma ס

 Chatprogramma ס

 Smartboard/digiboard ס

 Computer/laptop ס

 Tablet ס

 Game console als; Wii, DS, Playstation, PSP etc ס

 .Oefenprogramma’s op de computer voor taal, rekenen etc ס

 ELO ס

 Informatie zoeken op de computer ס

 Samen met andere kinderen aan een opdracht werken ס

 Oefentoets maken ס

 Contact hebben met andere kinderen met gebruik van sociale media. Denk aan ס

hyves, facebook, platforms etc. 

 Website bouwen en bijhouden ס

 Huiswerk ס

 Grafische programma’s bv foto’s bewerken ס

 .Presentaties met gebruik van  power point, prezzi etc ס

  :Ik kan ook nog vlot gebruik maken ander ICT en sociale media namelijk ס

 

Binnen deze categorie worden 3 multiple choice vragen gebruikt met een vijfpuntsschaal en 

1  multiple response item. 
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 ICT vaardigheden aangeboden vanuit de opleiding. 

Voorbeeldvraag hierbij is: Vindt u dat onze cursisten van de opleiding pedagogisch werk/ 

onderwijsassistenten van het Nova College voldoende worden voorbereid op het werken 

met ICT toepassingen en sociale media in hun toekomstige werkveld? 

 

o Helemaal oneens 

o Oneens 

o Niet oneens, niet eens 

o Eens 

o Helemaal eens 

Binnen deze categorie worden 2 multiple choice vragen gebruikt met een vijfpuntsschaal en 

2 openvragen. 

 

De enquête bestaat uit 28 vragen.  

 

Er is een enquête ontwikkeld voor de cursisten van de opleiding pedagogisch werk en 

onderwijsassistenten ( bijlage 2). De enquête onder cursisten is uitgezet onder de cursisten 

pedagogische werk en onderwijsassistenten Nova College - locatie Hoofddorp, tweede en 

derde leerjaar. Uit het variabelen schema zijn de  categorieën voor de enquête gehaald.  

De volgende categorieën zijn gebruikt voor de vragen uit de enquête. 

Inzet ICT en sociale media binnen de stage 

Voorbeeldvraag hierbij is: Als pedagogisch werker / onderwijsassistent krijg ik binnen 

mijn werkveld te maken met inzet van ICT. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

Binnen deze categorie worden 5 multiple choice vragen gebruikt met een vijfpuntsschaal en 

4 multiple response items. 

 

 ICT vaardigheden vakdidactisch binnen de stage 

Voorbeeldvraag hierbij is: Als begeleider binnen de kinderopvang/basisonderwijs is het 

belangrijk dat ik de verbinding kan leggen tussen leerdoelen, werkvorm en de inzet van 

ICT hulpmiddelen. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

Binnen deze categorie worden 5 multiple choice vragen gebruikt met een vijfpuntsschaal  
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 ICT vaardigheden pedagogisch binnen de stage 

Voorbeeldvraag hierbij is: Als begeleider binnen de kinderopvang/basisonderwijs is het 

belangrijk dat ik de kinderen kan begeleiden als ze werken met ICT en sociale media. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

Binnen deze categorie worden 6 multiple choice vragen gebruikt met een vijfpuntsscha 

 

 Eigen ICT vaardigheden 

Voorbeeldvraag hierbij is: Geef aan welke programma’s  en hardware jij vlot kunt 

gebruiken 

 (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Word of een ander tekstverwerkingsprogramma ס

 Outlook of een ander e-mail programma ס

 Excel ס

 Internet ס

 Google of een ander zoekprogramma ס

 Chatprogramma ס

 Smartboard/digiboard ס

 Computer/laptop ס

 Tablet ס

 Game console als; Wii, DS, Playstation, PSP etc ס

 .Oefenprogramma’s op de computer voor taal, rekenen etc ס

 ELO ס

 Informatie zoeken op de computer ס

 Samen met andere kinderen aan een opdracht werken ס

 Oefentoets maken ס

 Contact hebben met andere kinderen met gebruik van sociale media. Denk aan ס

hyves, facebook, platforms etc. 

 Website bouwen en bijhouden ס

 Huiswerk ס

 Grafische programma’s bv foto’s bewerken ס

 .Presentaties met gebruik van  power point, prezzi etc ס

Ik kan ook nog vlot gebruik maken ander ICT en sociale media namelijk: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Binnen deze categorie worden 14 multiple choice vragen gebruikt met een vijfpuntsschaal en 

1 multiple response item. 
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 ICT vaardigheden aangeboden vanuit de opleiding 

Voorbeeldvraag hierbij is; Vind je dat je door je opleiding voldoende wordt voorbereid op 

het werken met ICT toepassingen en sociale media in je toekomstige werkveld? 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

Binnen deze categorie wordt 1 multiple choice vraag gebruikt met een vijfpuntsschaal en 1 

multiple response item. 

 

De enquête bestaat uit 42 vragen. 

 

Een aantal docenten van de opleiding pedagogisch werk en onderwijsassistenten zijn 

geïnterviewd aan de hand van een topiclijst (bijlage 3). De topics die ik heb gebruikt komen 

uit het variabelenschema. Het doel van het interview is om te inventariseren welke 

ontwikkelingen de docenten zien in het werkveld van de cursist met betrekking tot gebruik 

van ICT en sociale media en of wij als opleiding iets zouden moeten doen om onze cursisten 

hierop voor te bereiden. Welke kennis en vaardigheden zijn volgens de docenten belangrijk 

om te kunnen werken met ICT en sociale media binnen het werkveld en welke vaardigheden 

zijn er nodig om kinderen te kunnen begeleiden op dit gebied. Verder komt ook aan de orde 

wat de visie van de docent is op het gebied van de reeds aanwezig kennis en vaardigheden 

bij de cursisten. Verder wordt er gevraagd naar de eigen ICT vaardigheden van de docent. In 

het laatste gedeelte van het interview wordt er met elkaar nagedacht over de rol die wij als 

opleiding hebben in het aanleren van ICT vaardigheden aan onze cursisten. 

Aan het einde van het interview moeten een aantal zaken duidelijk worden:  

 De ervaringen van de docenten van de opleidingen als het gaat om het gebruik van 

ICT en sociale media in het werkveld van de cursist.  

 Het in kaart brengen van de vaardigheden die de docenten denken dat de cursisten 

nodig hebben om kinderen te begeleiden bij ICT en sociale media.  

 Op wat voor manier kijken de docenten naar de ICT vaardigheden van onze 

cursisten. 

 De eigen ICT vaardigheden van de docenten. 

 Wat  moeten wij als opleiding  doen om onze cursisten voor te bereiden op het 

werken met ICT en sociale media in het werkveld van de cursist. 
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3.3 Populatie 

De enquête voor het onderzoek is uitgezet in het stagewerkveld van de pedagogisch werker 

en de onderwijsassistent jaar 2 en 3 van het Nova College in Hoofddorp. Er zijn in het totaal 

89 enquêtes meegegeven en 68 ingevulde enquêtes zijn retour gekomen. 21 enquêtes zijn 

niet retour gekomen.   

 

Tabel 3  

Respons enquête werkveld locatie Hoofddorp 

Opleiding Uitgedeeld Retour Niet retour Retour (%) 

Pedagogisch werk 62 49 13 79% 

Onderwijs-assistenten 27 19 8 70% 

Totaal 89 68 21 76% 

 

Voor het onderzoek onder de cursisten is gekozen voor de BOL cursisten van jaar 2 en 3 

omdat zij al geruime tijd stagelopen in het werkveld. Het gaat hier om 37 

onderwijsassistenten in opleiding en om 84 cursisten pedagogisch werk niveau 3 en 4.  

Tabel 4  

respons enquête cursisten  

Type cursist Aantal 

cursisten  

Aantal 

respondenten 

Ingevulde 

enquêtes (%) 

BOL  jaar 2 onderwijsassistent 19 16 84% 

BOL  jaar 2 pedagogisch medewerker 43 38 88% 

BOL  jaar 3 onderwijsassistent 18 15 83% 

BOL  jaar 3 pedagogisch medewerker 41 37 90% 

Totaal 121 106 88% 

 

7 docenten van de opleiding Pedagogisch werk en onderwijsassistenten heb ik benaderd om 

mee te werken aan een interview. Ik heb voor deze 7 docenten gekozen omdat ze behoren 

tot het kernteam. Docenten die in het kernteam zitten denken mee over de inhoudt van onze 

opleiding. Ook zijn deze docenten allemaal studieloopbaan begeleider. Wij vergaderen elke 

dinsdagochtend met elkaar. Het is voor mij op deze manier mogelijk alle docenten bij elkaar 

te krijgen voor dit interview. De 7 docenten hebben meegewerkt aan het interview. 

 3.4 Data verzameling, data verwerking, data analyse 

De enquêtes voor het werkveld zijn met de cursisten meegegeven en een deel is door mijzelf 

meegenomen. In week 39 en 40 2012 zijn er 78 enquêtes uitgedeeld aan cursisten om mee 

te nemen naar de stage. In week 39 t/m 42 zijn er 11 enquêtes door mijzelf meegenomen 

naar de stageplek van mijn cursisten. De ingevulde enquêtes zijn verwerkt in Excel.  

Onder de cursisten van de opleidingen Pedagogisch Werk en onderwijsassistenten heb ik 

een enquête in laten vullen. Ik ben zelf groepen in gegaan en een aantal van mijn collega’s 

hebben tijdens de les de enquête uitgedeeld en meteen weer ingevuld ingenomen. De 

enquête begon met een uitleg over het onderzoek en hoe de enquête ingevuld moest 

worden. De data heb ik in Excel verwerkt.  
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Bij een aantal docenten van de opleiding onderwijsassistenten pedagogisch medewerker is 

er een interview afgenomen. Het interview is met de 7 docenten tegelijk afgenomen zodat er 

dialoog ontstond en er met elkaar nagedacht kon worden over het onderwerp. Het interview 

is opgenomen op een datarecorder en vervolgens samengevat uitgetypt. Het verslag van het 

interview is ter goedkeuring naar de collega’s die geïnterviewd zijn opgestuurd. De collega’s 

hebben allen de goedkeuring gegeven. Het interview met collega’s is in week 49 afgenomen. 

Het interview is afgenomen aan de hand van een topiclijst. (interview leidraad) 

 3.5 Verantwoording validiteit en betrouwbaarheid 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het werkveld, bij de docenten en bij de cursisten van 

de opleiding pedagogisch werk en onderwijsassistenten. De vragenlijst is gebaseerd op een 

verkenning van de literatuur. In het onderzoek worden een heel aantal dezelfde vragen 

gesteld aan zowel het werkveld, de cursist als aan de docenten. Deze vragen kunnen met 

elkaar vergeleken worden. Op deze manier wordt er gebruik gemaakt van triangulatie om het 

onderzoek een zo hoog mogelijke validiteit te geven. Voorbeeld vragen hiervan zijn; de vraag 

of je als pedagogisch werker / onderwijsassistent binnen het werkveld te maken kan krijgen 

met inzet van sociale media? Deze vraag is zowel aan het werkveld, de cursisten als aan de 

docenten gesteld. Ook de vraag; Als begeleider binnen de  kinderopvang  en of het 

basisonderwijs is het belangrijk dat je de kinderen kan ondersteunen met ICT-hulpmiddelen? 

Is hier een voorbeeld van. 

Het onderzoek geeft zoals het uitgevoerd is betrouwbare informatie over de ICT 

vaardigheden van onze cursisten. Het onderwerp ICT is erg aan veranderingen onderhevig. 

De ICT vaardigheden zijn daarentegen veel minder onderhevig aan veranderingen. Als je 

ICT vaardig bent kan je op de juiste manier werken met gebruik van ICT ook als de ICT 

middelen veranderen. Je kan dit onderzoek nogmaals uitvoeren en de verwachting is dat de 

antwoorden nagenoeg hetzelfde zullen zijn als het gaat om de ICT vaardigheden. Als het 

gaat om het gebruik van ICT dat kan wel in de loop van de tijd veranderen. Dit is een 

kenmerk van een betrouwbaar onderzoek. Wat wel zo is en wat al eerder vermeld is dat ik 

geen uitspraken doen die verder reiken dan de onderzoekscontext waarbinnen dit onderzoek 

is uitgevoerd. 

De geïnterviewde docenten hebben een kopie van de samenvatting van het interview 

ontvangen. Bij deze member check zijn de gegevens en interpretaties voorgelegd aan 

betrokkenen om vast te stellen of de reconstructie van het interview correct is weergeven.  

De docenten hebben allen hun akkoord gegeven. De docenten die geïnterviewd zijn, zijn 

allen werkzaam bij de opleiding pedagogisch werk en of de opleiding onderwijsassistent. De 

geïnterviewde docenten zijn allen al enkele jaren werkzaam bij deze opleiding en een aantal 

hebben ruime werkervaring binnen de kinderopvang of het basisonderwijs. De geïnterviewde 

collega’s zijn deskundig genoeg om betrouwbare antwoorden te kunnen geven op de 

gestelde vragen. 

Dit alles bij elkaar maakt het dat dit onderzoek valide en betrouwbaar is. 
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4 Resultaten van het onderzoek 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij het werkveld, de docenten en de cursisten. Per 

onderzoekseenheid worden de resultaten weergeven. De triangulatie en het in verband 

brengen van de onderzoeksresultaten met elkaar zal in het hoofdstuk conclusies weergeven 

worden. In dit hoofdstuk geef ik per onderzoeksgroep de resultaten weer. 

4.1 Resultaten vanuit het werkveld 

68  respondenten vanuit het werkveld hebben de vragenlijst ingevuld terug gegeven. De 

resultaten worden in dit hoofdstuk weergeven. 

Van de 68 respondenten zijn er 19 door het basisonderwijs ingevuld en 49 door het werkveld 

kinderopvang. Van deze 49 respondenten vanuit de kinderopvang zijn er 13 ingevuld bij de 

naschoolse opvang en 36 door instellingen die reguliere opvang verzorgen voor kinderen 

van 0 tot 4 jaar.  

Tabel 5:  

respondenten werkveld 

 Aantal Percentage 

Basisonderwijs 19 28% 

Naschoolse opvang 13 19% 

Kinderopvang 0-4 jaar 36 53% 

Totaal 68 100% 

 

 

ICT inzet binnen de werkvelden:  

Geen van de basisscholen geeft aan nooit of zelden ICT te gebruiken. Dat geldt ook voor de 

naschoolse opvang. Van de basisscholen gebruikt 90% vaak of altijd ICT bij de 

werkzaamheden. In de naschoolse opvang ligt dat percentage lager  (46%)  en in de 

kinderopvang nog lager (28%). 

 
Tabel 6:  

Inzet ICT  

Respondent N Nooit Zelden Regelmatig Vaak Altijd 

Basisonderwijs 19 0 (0%) 0 (0%) 2 (11%) 10 (53 %) 7 (37%) 

Naschoolse opvang 13 0 (0%) 1 (8%) 6 (46%) 4 (31%) 2 (15%) 

Kinderopvang 36 2 (6%) 12 (33%) 12 (33%) 8 (22%) 2 (6%) 

 

In de tabel 7 is te zien of er ICT en/of sociale media toepassing gebruikt worden door de 

respondenten bij het uitvoeren van de genoemde werkzaamheden. Wat opvalt is dat de 

respondenten uit het basisonderwijs allemaal ( 100%) aangeven ICT en/of sociale media te 

gebruiken bij de werk en lesvoorbereiding. Bij de kinderopvang wordt er door een klein 

aantal ( 15% en 11%) van de respondenten gebruik gemaakt van ICT en/of sociale media bij 

de lesvoorbereiding. Bij het lesgeven wordt door 95 % van de respondenten uit het 

basisonderwijs gebruik gemaakt van ICT en/of sociale media. Bij de kinderopvang ligt dit 

percentage op 15% en 11%. 
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Tabel 7:  Binnen onze instelling worden ICT en sociale media toepassing  door de begeleiders en/of leerkrachten 

ingezet voor de volgende werkzaamheden.  

ICT  en sociale media inzet 

voor werkzaamheid 

basisonderwijs Kinderopvang 

Naschoolse opvang 

Kinderopvang 

0-4 jaar 

Werkvoorbereiding 19 (100%)   9 (69%) 22 (61%) 

Lesvoorbereiding 19 (100%)   2 (15%)   4 (11%) 

Bestellingen 11 (58%) 11 (85%) 28 (78%) 

Planning 15 (79%) 11 (85%) 25 (69%) 

Dagvulling voor de kinderen 17 (89%) 10 (77%) 26 (72%) 

Les geven 18 (95%)   2 (15%)   4 (11%) 

Kinderbegeleiding 15 (79%)   9 (69%) 21 (58%) 

Overleg met collega’s 16 (84%) 10 (77%) 24 (67%) 

Portfolio’s   4 (21%)   2 (15%)   2 (6%) 

Vergaderingen 16 (84%) 10(77%) 27 (75%) 

Anders   0 (0%)   0(0%)   0 (0%) 

 

Uit tabel 8 wordt duidelijk welke ICT en sociale media toepassing ingezet voor leren en 

ontspanning van kinderen. Binnen het basisonderwijs word internet door 100% van de 

respondenten ingezet bij het leren en ontspannen van kinderen. Bij de naschoolse 

kinderopvang ligt dit percentage lager. ( 61%) Bij de kinderopvang 0-4 jaar ligt het 

percentage inzet van internet voor het leren en ontspannen van kinderen nog lager. (6%). De 

computer wordt door het basisonderwijs voor 100% ingezet. In de naschoolse opvang is dit 

percentage 85% en binnen de kinderopvang 0-4 jaar is de inzet van computers voor leren en 

ontspanning 6%. De game console wordt bij het basisonderwijs door 11% van de 

respondenten ingezet bij het leren en ontspannen. Bij de naschoolse opvang ligt dit 

percentage hoger, 61% van de respondenten geeft aan de game console in te zetten bij het 

leren en voor de ontspanning van kinderen. Bij de kinderopvang 0-4 ligt het percentage op 

22%.  
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Tabel 8:  ICT en sociale media toepassing ingezet voor leren en ontspanning van kinderen volgens de 

respondenten. 

ICT  en sociale media inzet voor leren 
en ontspanning van kinderen. 

basisonderwijs Kinderopvang 
Naschoolse opvang 

Kinderopvang  
0-4 jaar 

Word of een ander 
tekstverwerkingsprogramma 

17 (89%)   4 (31%)   2 (6%) 

Outlook of een ander Email 
programma 

15 (79%)   5 (38%)   2 (6%) 

Excel 15 (79%)   1 (8%)   1 (3%) 

Internet 19 (100%)   8 (61%) 10 (28%) 

Google of een ander zoekprogramma 18 (95%)   9 (69%)   2 (6%) 

Chatprogramma 11 (57%)   7 (54%)   1 (3%) 

Smartboard/digiboard 17 (89%)   5 (38%)   2 (6%) 

Computer/laptop 19 (100%) 11 (85%) 11 (31%) 

Tablet   8 (42%)   4 (31%)   4 (11%) 

Game console als; WII, DS, Playstion, 
PSP etc 

  2 (11%)   8 (61%)   8 (22%) 

Oefenprogramma’s op de computer 
voor taal, rekenen etc. 

19 (100%)   7 (54%)   2 (6%) 

ELO   2 (11%)   0 (0%)   1 (3%) 

Informatie zoeken op de computer 18 (95%) 10 (77%)   5 (14%) 

Samen met andere kinderen aan een 
opdracht werken 

16 (84%)   6 (46%)   2 (6%) 

Oefentoets maken 14(74%)   2 ( 15%)   1 (3%) 

Contact hebben met andere kinderen 
met gebruik van social media. Denk 
aan hyves, facebook, platforms etc. 

  7 (38%)   7 (54%)   1 (3%) 

Website bouwen en bijhouden   3 (16%)   1 (8%)   1 (3%) 

Huiswerk 17 (89%)   7 (54%)   1 (3%) 

Grafische programma’s bv foto’s 
bewerken 

11 (58%)   2 (15%)   2 (6%) 

Presentaties met gebruik van  
powerpoint, prezzi etc. 

12 (63%)   6 (46%)   1(3%) 

 

 

Een meerderheid van de respondenten uit de verschillende werkvelden geeft aan dat je als 

medewerker van de organisatie moet kunnen werken met ICT.  

 
Tabel 9: Binnen onze organisatie moet ik als medewerker kunnen werken met ICT 

Respondent N Helemaal 
oneens 

Oneens Niet oneens, 
niet eens 

Eens Helemaal 
eens 

 

Basisonderwijs 19 0 (0%) 1(5%) 2 (11%) 8(21%) 8(63%)  
Naschoolse 
opvang 

13 0 (0%) 2 (15%) 2 (15%) 4 (31%) 5 (38%)  

Kinderopvang 0-4 
jaar 

36 2 (6%) 3 (8%)  4 (11%) 19 (53 %) 8 (22%)  
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Binnen het basisonderwijs (84%) en de naschoolse opvang (69%) vindt de meerderheid dat 

het belangrijk is om kinderen te ondersteunen als ze werken met behulp van ICT. Binnen de 

kinderopvang heeft de meerderheid (53%) geen mening over dit onderwerp. 

 
Tabel 10: Het is belangrijk dat je kinderen kan ondersteunen met ICT hulpmiddelen 

Respondent N Helemaal 

oneens 

Oneens Niet oneens, 

niet eens 

Eens Helemaal 

eens 

 

Basisonderwijs 19 0 (0%) 1(5%) 2 (11%) 4(21%) 12(63%)  

Naschoolse 

opvang 

13 0 (0%) 0 (0%) 4 (30%) 4 (31%) 5 (38%)  

Kinderopvang 0-

4 jaar 

36 2 (6%) 8 (22%)  19 (53%) 4 (11 %) 3 (8%)  

 

Begeleiding van kinderen 

De respondenten hebben een aantal stellingen gekregen over het  begeleiden van kinderen 

bij het gebruik van ICT en sociale media.   

Een minderheid van de respondenten uit de verschillende werkvelden zijn het oneens met de 

stellingen dat het nodig is kinderen te begeleiden als ze bezig zijn met het maken van 

huiswerk of werken met educatieve games op de computer. Binnen het basisonderwijs geeft 

63% van de respondenten aan het helemaal eens te zijn met de stelling stellingen dat het 

nodig is kinderen te begeleiden als ze bezig zijn met het maken van huiswerk of werken met 

educatieve games op de computer. 

Tabel11:  Het is nodig kinderen te begeleiden als ze bezig zijn met huiswerk of educatieve games op de computer 

Respondent N Helemaal 

oneens 

Oneens Niet oneens, 

niet eens 

Eens Helemaal 

eens 

 

Basisonderwijs 19 0 (0%) 1(5%) 2 (11%) 4(21%) 12(63%)  

Naschoolse 

opvang 

13 0 (0%) 1 (8%) 4 (30%) 5 (38%) 5 (38%)  

Kinderopvang 0-

4 jaar 

36 2 (6%) 8 (22%)  10 (27%) 13 (36%) 3 (8%)  

 

 

Een meerderheid van de respondenten  uit de drie verschillende werkvelden geeft aan dat 

het niet nodig is om kinderen te begeleiden als ze aan gamen zijn. 

Tabel 12: Het is nodig om kinderen  te begeleiden als ze bezig zijn met games op computer/wii/ds etc . 

Respondent N Helemaal 

oneens 

Oneens Niet oneens, 

niet eens 

Eens Helemaal 

eens 

 

Basisonderwijs 19 4 (21%) 6(32%) 3(16%) 3(16%) 3(16%)  

Naschoolse 

opvang 

13 2(15%) 5 (38%) 3 (23%) 2 (15%) 1 (8%)  

Kinderopvang  

0-4 jaar 

36 10 (28%) 12 (33%)  10 (28%) 3 (8 %) 1(3%)  
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Een meerderheid de respondenten uit het basisonderwijs (74%) en de naschoolse 

kinderopvang (61%) geeft aan dat het een taak van hen is om kinderen te begeleiden bij het 

gebruik van sociale media. Bij de kinderopvang 0- 4 jaar ziet 18% als hun taak om kinderen 

te begeleiden bij het gebruik van sociale media. 

Tabel 13: Het is een taak van respondenten om kinderen te begeleiden bij het gebruik van sociale media . 

Respondent N Helemaal 

oneens 

Oneens Niet oneens, 

niet eens 

Eens Helemaal 

eens 

 

Basisonderwijs 19 0 (0%) 1(5%) 4(21%) 8(42%) 6(32%)  

Naschoolse 

opvang 

13 2 (15%) 1(8%) 2(15%) 5 (38%) 3 (23%)  

Kinderopvang  

0-4 jaar 

36 8 (22%) 2(6%)  19 (53%) 4 (11%) 3 (8%)  

 

 

Een meerderheid van de respondenten uit de drie verschillende werkvelden geeft aan niet te 

weten welke vaardigheden er nodig zijn om kinderen te begeleiden op het gebied van ICT en 

sociale media.  

Tabel 14: wij als instelling weten welke vaardigheden er nodig zijn om kinderen te begeleiden bij ICT en sociale 

media 

Respondent N Helemaal 

oneens 

Oneens Niet oneens, 

niet eens 

Eens Helemaal 

eens 

 

Basisonderwijs 19 4(21%) 6(32%) 3(16%) 3(16%) 3(16%)  

Naschoolse 

opvang 

13 2 (15%) 6 (46%) 2 (15%) 2 (15%) 1 (8%)  

Kinderopvang 0-

4 jaar 

36 10 (28%) 12(33%)  10 (28%) 4 (11 %) 0(0%)  

 

 

Door 48% van de respondenten uit het basisonderwijs wordt aangeven dat de cursisten van 

de opleiding pedagogisch werk/ onderwijsassistenten van het Nova College onvoldoende 

worden voorbereid op het werken met ICT toepassingen en sociale media in hun 

toekomstige werkveld. Bij de naschoolse kinderopvang geeft 61% aan dat de cursisten van 

het Nova College onvoldoende worden voorbereid op het werken met ICT toepassingen en 

sociale media in hun toekomstige werkveld. Bij de kinderopvang heeft 53% hier geen mening 

over. 

Tabel 15: bereid het nova college cursisten van de opleiding PW/OA voldoende voor op het  

werken met ICT en sociale Media in het toekomstige werkveld? 

Respondent N Helemaal 

oneens 

Oneens Niet oneens, 

niet eens 

Eens Helemaal 

eens 

 

Basisonderwijs 19 2 (11%) 7(37%) 3 (16%) 4(22%) 3(16%)  

Naschoolse 

opvang 

13 2(15%) 6(46%) 2(15%) 2 (15%) 1 (11%)  

Kinderopvang 0-

4 jaar 

36 8 (22%) 8 (22%)  19 (53%) 1(3 %) 0 (0%)  
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De respondenten kunnen in de enquête aangeven wat ze nog missen bij de opleiding 

pedagogisch werk/ onderwijsassistenten om in het toekomstige werkveld op de juiste manier 

te kunnen werken met ICT en sociale media en kinderen te kunnen begeleiden op dit gebied. 

Hieronder volgt een opsomming van de antwoorden die gegeven zijn door de respondenten. 

 Les in ICT. (21 keer) 

 Les in sociale media. (18 keer) 

 Actiever bezig zijn met ICT bij de eigen opleiding. (11 keer) 

 Cursisten beter begeleiden op het gebied van sociale media.( 7 keer) 

 Regels uitlegen wat wel en niet kan met sociale media. ( 3 keer) 

 Uitleg van de ICT-vaardigheden. ( 2 keer) 

 Gerichte opdrachten meegeven die met ICT en sociale media te maken hebben naar 

de stage plek. ( 1keer) 

 Er achter komen wat cursisten nou wel en niet kunnen met de computer. ( 1 keer) 

 Docenten moeten zelf eerst weten hoe je de computer goed kan gebruiken. (1 keer) 

 Helemaal niets; kinderen horen niet te werken met de computer of met sociale media 

(antroposofisch kinderdagverblijf). ( 1 keer) 

Samenvatting enquêteresultaten uit het werkveld. 

Er zijn 68 ingevulde enquêtes retour gekomen vanuit de verschillende werkvelden; 19 

respondenten vanuit het basisonderwijs, 13 respondenten uit de naschoolse opvang en 36 

respondenten uit de kinderopvang 0-4 jaar. Het gebruik van ICT en sociale media verschilt 

tussen de verschillende werkvelden. Na het verwerken van de  gegevens uit de enquête is  

te zien dat ICT en sociale media bij een groot deel van alle werkvelden gebruikt wordt om de 

werkzaamheden uit te voeren. De inzet van ICT en sociale media  voor de kinderen om mee 

te werken, leren en/of ontspannen verschilt per werkveld. Vooral binnen het werkveld van het 

basisonderwijs wordt ICT en sociale media bijna door alle respondenten volop ingezet bij het 

leerproces van kinderen. Bij de naschoolse opvang worden ICT en sociale media ingezet 

maar duidelijk minder dan bij het basisonderwijs. Het accent ligt hier meer op ontspannen en 

huiswerk maken. Bij het werkveld van de kinderopvang 0-4 worden ICT en sociale media  

nauwelijks ingezet voor het leren of ontspannen van de kinderen. Het grootste deel van de 

respondenten vinden het wel belangrijk dat als je in het werkveld gaat werken dat het dan 

belangrijk is om met ICT en sociale media te kunnen werken. Ook vindt het merendeel van 

de respondenten het belangrijk dat je als begeleider/leerkracht binnen de 

kinderopvang/basisonderwijs je de kinderen kan ondersteunen met ICT–hulpmiddelen. Als 

het gaat om het begeleiden van kinderen als ze bezig zijn met de computer dan valt het op 

dat een meerderheid van de respondenten deze begeleiding niet nodig vinden als kinderen 

aan het  gamen zijn. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat deze begeleiding 

wel nodig is als kinderen bezig zijn met het leren op de computer en vindt het belangrijk om 

kinderen begeleiding te bieden als ze bezig zijn met sociale media. Een grote meerderheid 

van de respondenten geeft aan te vinden dat de instelling waar ze werkzaam zijn niet weet 

welke competenties en vaardigheden er nodig zijn om kinderen te begeleiden bij ICT en 

sociale media (ICT vaardigheden). Verder vinden de meeste respondenten dat de 

opleidingen pedagogisch werk en onderwijsassistenten van het Nova College de cursisten 

niet voldoende voorbereid om straks in het werkveld te kunnen werken met ICT en sociale 

media. Vanuit de aanbevelingen die gedaan worden door de respondenten om onze 
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cursisten beter voor te bereiden op het werken met ICT en sociale media en de begeleiding 

van kinderen hierbij, blijkt dat de meeste vinden dat les op dit gebied wenselijk zou zijn.  

4.2  Resultaten van uit de cursisten 

106 cursisten  van de opleiding pedagogisch werk en onderwijsassistenten hebben de 

vragenlijst ingevuld terug gegeven. De resultaten worden in dit hoofdstuk weergeven. 

Van de 106 respondenten volgen er 31 de opleiding onderwijsassistenten en 75 volgen de 

opleiding pedagogisch werk . De respondenten volgen een bol opleiding en zitten in jaar 2 of 

jaar 3 van de opleiding die ze volgen.  

Tabel 20: cursisten respondenten 

 Onderwijsassistenten Pedagogisch 

werk 

Totaal 

Aantal respondenten 31 (29% ) 75 (71%) 106 (100%) 

 

 

Een meerderheid van de respondenten die stage lopen in de kinderopvang en het 

basisonderwijs geeft aan ICT regelmatig, vaak of altijd in te zetten bij de werkzaamheden op 

de stage. 
Tabel 21 :  

Inzet ICT stage  

Respondent N Nooit Zelden Regelmatig Vaak  Altijd  

Basisonderwijs 31 0 (0%) 0 (0%) 4 (13%) 17 (55 %) 10 (32%)  

Kinderopvang 75 1 (1%) 7 (9%) 41(55%) 17(23%) 9(12%)  
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In de volgende  tabel is af te lezen welke ICT en sociale media er ingezet wordt bij het leren 

of voor de ontspanning van kinderen. Van de respondenten die stage lopen in het 

basisonderwijs geeft 90% aan dat tekstverwerkingsprogramma’s ingezet worden bij het 

leren/ontspanning van kinderen. Bij de respondenten die stage lopen in de kinderopvang ligt 

dit op 15%. Van de respondenten die stage lopen in het basisonderwijs geeft 90% aan dat 

internet ingezet worden bij het leren/ontspanning van kinderen. Bij de respondenten die 

stage lopen in de kinderopvang is dit 32%. De computer wordt voor leren/ontspanning van 

kinderen volgens 90% van de respondenten die stage lopen binnen het basisonderwijs 

ingezet . Volgens de respondenten die stage lopen binnen de kinderopvang ligt het gebruik 

van de computer voor leren/ontspanning op 33%. 

Tabel 22: 

Binnen mijn stage instelling worden de volgende ICT en sociale media toepassing ingezet voor leren en 

ontspanning van kinderen.  

ICT  en sociale media inzet voor leren 

en ontspanning van kinderen. 

Basisonderwijs kinderopvang 

Word of een ander 

tekstverwerkingsprogramma 

28 (90%) 11 (15%) 

Outlook of een ander e-mail programma 20(65%) 10 (13%) 

Excel 21 (68%)   5 (7%) 

Internet 28 (90%) 24 (32%) 

Google of een ander zoekprogramma 29 (94%)   6 (8%) 

Chatprogramma 19 (61%)   3 (4%) 

Smartboard/digiboard 24 (77%)   5 (7%) 

Computer/laptop 28 (90%) 25 (33%) 

Tablet 11 (35%) 12 (16%) 

Game console als; WII, DS, Playstion, 

PSP etc 

  8 (26%) 20 (27%) 

Oefenprogramma’s op de computer 

voor taal, rekenen etc. 

28 (90%) 10 (13%) 

ELO   4 (13%)   2 (3%) 

Informatie zoeken op de computer 28 (90%) 12 (16%) 

Samen met andere kinderen aan een 

opdracht werken 

24 (77%)   7 (9%) 

Oefentoets maken 22(71%)   8 ( 11%) 

Contact hebben met andere kinderen 

met gebruik van sociale media. Denk 

aan hyves, facebook, platforms etc. 

17(55%) 12 (16%) 

Website bouwen en bijhouden   4 (13%)   2 (3%) 

Huiswerk 22 (71%)   9 (12%) 

Grafische programma’s bv foto’s 

bewerken 

21 (68%)   6 (8%) 

Presentaties met gebruik van  

powerpoint, prezzi etc. 

22 (71%)   7 (9%) 
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Een meerderheid van de respondenten ( basisonderwijs 81 %, kinderopvang 67%) die stage 

lopen binnen het basisonderwijs en de kinderopvang geeft aan dat je binnen de 

kinderopvang/ basisonderwijs moet kunnen werken met ICT. 

Tabel 24 :kunnen werken met ICT  binnen het werkveld 

Respondent N Helemaal 

oneens 

Oneens Niet oneens niet 

eens 

Eens Helemaal 

eens 

 

Basisonderwijs 31 0 (0%) 1(3%) 5 (16%) 12 (39 %) 13 (42%)  

Kinderopvang 75 1 (1%) 6 (8%) 18 (24%) 38 (51%) 12 (16%)  

 

Een meerderheid van de respondenten ( basisonderwijs 68%, kinderopvang 53%) die stage 

lopen binnen het basisonderwijs en de kinderopvang geeft aan dat je binnen de 

kinderopvang/ basisonderwijs moet kunnen werken met sociale media. 

Tabel 25: 

kunnen werken met sociale media  binnen het werkveld 

Respondent N Helemaal 

oneens 

Oneens Niet oneens 

niet eens 

Eens Helemaal 

eens 

 

Basisonderwijs 31 0 (0%) 2 (6%) 8 (26%) 14 (45%) 7 (23%)  

Kinderopvang 75 4 (5%) 10 (13%) 21 (28%) 31(41%) 9 (12%)  

 

De stelling en vragen hebben vanaf nu een meer algemeen karakter. De resultaten van de 

respondenten die stage lopen in de kinderopvang en het basisonderwijs worden niet  in 

aparte tabellen weergeven daar ze over het begeleiden van kinderen in zijn algemeenheid 

gaan.  

Van de cursisten geeft een meerderheid aan (62%) het niet eens te zijn met de stelling dat er 

alleen kennis over programma’s nodig is om kinderen te kunnen begeleiden bij het gebruik 

van ICT en sociale media. 

Tabel 26:  

Om kinderen te begeleiden met het gebruik van ICT en sociale media heb ik alleen kennis over de programma’s 

nodig 

Respondent N Helemaal 

oneens 

Oneens Niet 

oneens niet 

eens 

Eens Helemaal 

eens 

 

Onderwijsassistenten en 

pedagogisch 

medewerkers 

106  38 (36%) 28 (26%) 19 (18%) 14 (13%) 7 (6,6%)  
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Een meerderheid van de cursisten (61%) geeft aan dat het belangrijk is kinderen te 

begeleiden als deze werken met ICT en sociale media. Verder geeft een meerderheid van de 

cursisten (57%) aan dat het belangrijk is om kinderen te begeleiden als ze huiswerk maken 

of bezig zijn met educatieve games op de computer. Op de stelling of ze kinderen ook 

daadwerkelijk kunnen begeleiden als de kinderen gebruik maken van ICT programma’s dan 

geeft een meerderheid van de cursisten (55%) aan dit niet te kunnen. Op vraag of ze 

kinderen kunnen begeleiden als deze gebruik  maken van sociale media geeft de 

meerderheid van de cursisten aan (55%) dit niet te kunnen. 38% van de cursisten geeft aan 

het niet de taak van hen te zien om kinderen te begeleiden bij het gebruik van sociale media. 

26% van de cursisten geeft  aan het hier niet mee eens maar ook niet oneens te zijn. 35% 

van de cursisten geeft aan het wel als een taak van het te zien om kinderen op het gebied 

van sociale media te begeleiden. 

Tabel 27:  

Als begeleider binnen de kinderopvang/basisonderwijs is het belangrijk dat ik de kinderen kan begeleiden als ze 

werken met en ik ze begeleiden als ze: 
vraag N Helemaal 

oneens 

Oneens Niet 

oneens 

niet eens 

Eens Helemaal 

eens 

Als begeleider binnen de 

kinderopvang/basisonderwijs 

is het belangrijk dat ik de 

kinderen kan begeleiden als 

ze werken met ICT en 

sociale media. 

 

106  8 (8%) 12 (11%) 21 (20%) 31 (29%) 34 (32%) 

Als kinderen bezig zijn 

huiswerk of educatieve 

games op de computer dan 

vind ik dat ze hierbij 

begeleiding van mij nodig 

hebben. 

 

106  10 (9%) 15 (14%) 21 (20%) 38 (36%) 22 (21%) 

Als kinderen bezig zijn met 

games op computer/wii/ds 

etc dan vind ik dat ze hierbij 

begeleiding van mij nodig 

hebben. 

 

106  14 (13%) 21 (20%) 31 (29%) 28 (26%) 12 (11%) 

Het is een taak van mij 

kinderen te begeleiden bij 

het gebruik van sociale 

media 

106  22(21%) 18(17%) 28(26%) 27(25%) 11(10%) 

Ik kan kinderen begeleiden 

als ze gebruik maken van 

ICT programma’s. 

 

106  31 (29%) 28 (26%) 21 (20%) 17(16%) 9 (8%) 

Ik kan kinderen begeleiden 

als ze gebruik maken van 

sociale media. 

106  37 (35%) 21 (20%) 24 (23%) 16 (15%) 8 (8%) 
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In tabel 34 valt af te lezen hoeveel procent van de cursisten zelf vindt dat ze een programma 
of hardware vlot kunnen gebruiken. Bij alle onderdelen vindt een meerderheid van de 
cursisten dat ze deze ICT en sociale media vlot kunnen gebruiken. Bij het item maken van 
een oefentoets geeft  73% van de cursisten aan dit vlot te kunnen maken. 73% is in deze 
tabel de laagste score die geven is door de cursisten. 

Tabel 34:  Geef aan welke programma’s  en hardware jij vlot kunt gebruiken 

ICT  en sociale media  N= 106 

Outlook of een ander e-mail programma 105 (99%) 

Internet 105 (99%) 

Google of een ander zoekprogramma 105 (99%) 

Word of een ander 
tekstverwerkingsprogramma 

104 (98%) 

Contact hebben met andere met gebruik 
van sociale media. Denk aan hyves, 
facebook, platforms etc. 

104 (98%) 

Computer/laptop 103 (97%) 

Informatie zoeken op de computer 102 (96%) 

Huiswerk   99 (93%) 

Oefenprogramma’s op de computer voor 
taal, rekenen etc. 

  98 (92%) 

Excel   97 (92%) 

Presentaties met gebruik van  powerpoint, 
prezzi etc. 

  97 (92%) 

Samen met andere aan een opdracht 
werken 

  91 (86%) 

Game console als; WII, DS, Playstion, 
PSP etc 

  88 (83%) 

Tablet   87 (82%) 

Chatprogramma   86 (81%) 

Smartboard/digiboard   84 (79%) 

ELO   84 (79%) 

Grafische programma’s bv foto’s bewerken   84 (79%) 

Website bouwen en bijhouden   78 (74%) 

Oefentoets maken   77 ( 73%) 
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Het volgende gedeelte van het onderzoek richt zich op het gebruik van ICT en sociale media 
in het werkveld van de cursisten. De cursisten geven aan bij deze stellingen in hoeverre ze 
ICT en sociale media kunnen gebruiken en/of inzetten in het toekomstige werkveld. 

Het merendeel van de cursisten geeft aan (56%) een presentatie te kunnen geven met het 
gebruik van ICT hulpmiddelen. Op de stelling of de cursist een digibord/smartboard kan 
gebruiken geeft 67% van de cursisten aan dit niet te kunnen. 47%van de cursisten geeft aan 
ICT programma’s niet effectief in te kunnen zetten in het toekomstige werkveld 31% heeft 
hier geen mening (31%) over. Een meerderheid van de cursisten (61%) aan geeft sociale 
media in het toekomstige werkveld niet effectief te kunnen gebruiken.10 % van de cursisten 
geeft aan dit wel te kunnen. Als het gaat om het effectief inzetten van gaming binnen het 
toekomstige werkveld  geeft 67% van de cursisten aan dit niet te kunnen. 18% van de 
cursisten geeft aan gaming wel effectief in te kunnen zetten in het toekomstige werkveld. 
48% van de cursisten geeft aan ICT hulpmiddelen niet effectief in te kunnen zetten in het 
toekomstige werkveld. Op de stelling of de cursist weet welke vaardigheden er nodig zijn om 
kinderen te begeleiden als deze werken met ICT en sociale media dan geeft de meerderheid 
van de cursisten aan (61%) niet te weten welke vaardigheden er nodig zijn om dit te doen.  

Tabel 35:  

Ik kan : 
vraag N Helemaal 

oneens 

Oneens Niet 

oneens niet 

eens 

Eens Helemaal 

eens 

Ik kan een presentatie 

geven met gebruik van 

ICT hulpmiddelen. 

 

106  14 (13%) 15 (14%) 18 (17%) 16 (15%) 43 (41%) 

Ik kan een 

digibord/smartboard 

gebruiken in mijn 

toekomstige werkveld 

 

106  48 (45%) 23 (22%) 9 (8%) 21 (20%) 5 (5%) 

ik kan ICT programma’s 

effectief inzetten in mijn 

toekomstige werkveld 

106  32 (30%) 18 (17%) 33 (31%) 14 (13%) 9 (8%) 

ik kan sociale media 

effectief inzetten in mijn 

toekomstige werkveld 

106  48 (45%) 17 (16%) 31 (29%) 7 (7%) 3 (3%) 

Ik kan gaming effectief 

inzetten in mijn 

toekomstige werkveld 

106  43 (41%) 28 (26%) 16 (15%) 11 (10%) 8 (8%) 

ik kan ICT hulpmiddelen 

effectief inzetten om mijn 

werkzaamheden in mijn 

toekomstige werkveld uit 

te kunnen voeren. 

 

106  23 (22%) 28 (26%) 32 (30%) 14 (13%) 9 (8%) 

ik weet welke 

vaardigheden er nodig 

zijn om kinderen te 

begeleiden als ze werken 

met ICT en sociale media 

106 38 (36%) 27 (25%)  31 (29%) 7 (7%) 3 (3%) 
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Een meerderheid van de cursisten (66%) geeft aan niet voldoende voorbereid wordt door de 

opleiding die ze volgen om in het toekomstige werkveld  te kunnen werken met ICT 

toepassingen en sociale media  

Tabel 42: ik word door mijn opleiding voldoende voorbereid op het werken met ICT toepassingen en sociale 

media in het toekomstige werkveld? 

Respondent  N Ja Nee Weet niet 

Onderwijsassistenten en 

pedagogisch medewerkers  

106 22 (21%) 70 (66%)  14 (13%) 

 

Hier onder volgt een opsomming van de antwoorden die cursisten hebben geven op de open 

vraag: “wat hebben jullie nodig of wat mist er in de huidige opleiding om in je toekomstige  

werkveld te kunnen werken met ICT of sociale media.”Als cursisten hetzelfde antwoord 

hebben geven dan is het antwoord één keer in de opsomming opgenomen wel is daarachter 

gezet hoe vaak dit antwoord is gegeven. 

 Lessen op dit gebied ( 46 keer) 

 Uitleg over het digibord ( 24 keer) 

 Weten hoe we kinderen moeten begeleiden ( 24 keer) 

 Het in onze eigen les tegen komen ( 21 keer) 

 Niets ( 17 keer) 

 Uitleggen hoe we het moeten doen (14 keer) 

 Leren op stage met opdrachten ( 7 keer) 

 Regels wat wel en niet mag met sociale media ( 6 keer) 

 ICT vaardigheden ( 4 keer) 

 Docenten die het kunnen uitleggen ( 2 keer)  

 Uitleg over computerprogramma’s ( 2 keer) 

 Discussie over dit onderwerp ( 1 keer) 

 Boeken hierover ( 1 keer) 

 

17 cursisten hebben bij de algemene opmerkingen aangegeven de vragen van de vragenlijst 

soms moeilijk te kunnen begrijpen omdat er woorden in staan die ze niet snappen. Zeven 

cursisten geven aan dat ze de vragen meer bij het basisonderwijs vinden passen dan bij de 

kinderopvang. Verder geven veertien cursisten aan dat ze het veel vragen vinden om 

antwoord op te geven. Twee cursisten geven aan  het een stomme vragenlijst te vinden. Er 

zijn ook zestien cursisten die aangeven het erg fijn te vinden dat er onderzoek wordt gedaan 

naar dit onderwerp. 
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Samenvatting 

Van de cursisten uit beide werkvelden, basisonderwijs en kinderopvang,  geeft een 

meerderheid van de respondenten aan ICT regelmatig, vaak of altijd in te zetten bij de 

werkzaamheden op de stage. Binnen het werkveld van de onderwijsassistent, het 

basisonderwijs, worden ICT en sociale media  vaak ingezet bij het leren en/of voor de 

ontspanning van kinderen. In het werkveld van de pedagogisch medewerker, de 

kinderopvang, wordt er minder vaak dan in het werkveld van onderwijsassistent gebruik 

gemaakt van ICT en sociale media voor het leren en voor de ontspanning van kinderen. Op 

de stellingen of je binnen de kinderopvang/ basisonderwijs moet kunnen werken met ICT en 

sociale media zijn de cursisten van de beide opleidingen het eens met elkaar. Een 

meerderheid van de respondenten geeft aan het eens of helemaal eens te zijn met de 

stellingen. Een meerderheid van de cursisten (61%) geeft aan dat het belangrijk is kinderen  

te begeleiden bij het werken met ICT en sociale media. Op de stelling of ze kinderen ook 

daadwerkelijk kunnen begeleiden als de kinderen gebruik maken van ICT programma’s dan 

geeft een meerderheid van de cursisten (55%) aan dit niet te kunnen.  

Op de vraag of ze kinderen kunnen begeleiden als deze bezig zijn gebruik te maken van 

sociale media dan geeft ook de meerderheid van de cursisten aan (55%) dit niet te kunnen.  

Als kinderen aan het gamen zijn dan geeft 57% van de cursisten aan kinderen niet te kunnen 

begeleiden als ze hier mee bezig zijn. Een meerderheid van de cursisten geeft aan (61%) 

niet te weten welke vaardigheden er nodig zijn om kinderen te begeleiden als deze werken 

met ICT en sociale media. 

Een grote meerderheid van de cursisten geeft aan programma’s of hardware uit vlot te 

kunnen gebruiken. De vragen die hier op volgen gaan over de inzet van deze programma’s 

en hardware in het toekomstige werkveld. Op deze vragen geeft de meerderheid van de 

cursisten aan dit niet effectief te kunnen gebruiken in het toekomstige werkveld. Een 

voorbeeld hierbij is de vraag over het gebruik van het digiboard. 84 (79%) cursisten geven 

aan het digiboard vlot te kunnen gebruiken. Op de stelling of de cursist een 

digibord/smartboard kan gebruiken in het toekomstige werkveld geeft 67% van de cursisten 

aan dit niet te kunnen. 25% van de cursisten zegt het wel te kunnen gebruiken in de 

toekomstige werkveld.  

Een meerderheid van de cursisten geeft  aan (66%) niet voldoende voorbereid  te worden 

door de opleiding die ze volgen om in het toekomstige werkveld  te kunnen werken met ICT 

toepassingen en sociale media. Door de cursisten wordt 46 keer aangeven dat lessen op 

gebied van ICT en sociale media nodig is om wel voldoende voorbereid te zijn om te kunnen 

werken met ICT en sociale media in het toekomstige werkveld. 
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4.3 Resultaten vanuit de docenten 

Een aantal docenten van de opleiding onderwijsassistent en pedagogisch medewerker heeft 

meegewerkt aan het interview. Het gaat om 7 collega’s waarbij gezamenlijk het interview is 

afgenomen. Het interview is afgenomen aan de hand van een  topiclijst. Van dit interview is 

een verslag gemaakt. Het verslag van het interview is ter goedkeuring naar de collega’s die 

geïnterviewd zijn, opgestuurd. De collega’s hebben allen de goedkeuring gegeven. Het 

interview is op een recorder opgenomen. Hier is de samenvatting van het interview te lezen 

aan de hand van de vragen die gesteld zijn. De topiclijst is te vinden in  bijlage 3. 

Voorafgaand aan het interview is er een korte inleiding geven over het onderwerp van het 

interview.   

Samenvatting interview 

Gebruik van ICT en sociale media tijdens de stage van de cursist 

De eerste reactie van een docent is dat ze de inzet van ICT en of sociale media niet tegen 

komt in de praktijk van de cursist. Tijdens een stagebezoek zie je maar een heel klein 

gedeelte van de praktijk van de cursist. Dan komt je geen gebruik van ICT of sociale media 

in het werkveld tegen. Niet iedereen is het met deze docent eens. Een andere docent geef 

aan het juist wel in de praktijk tegen te komen en geeft hierbij het volgende voorbeeld: “Er 

was een situatie ontstaan tussen twee leerlingen van de stageplek op facebook. De cursist 

pedagogisch werk moest deze situatie tussen de kinderen oplossen.” Er wordt meteen 

aangeven dat om deze situatie op te lossen er zowel ICT kennis als pedagogische kennis 

nodig is voor de cursist. Ook wordt er opgemerkt dat  het ook belangrijk is om de regels en 

de protocollen en de pedagogische visie van de stageplek te kennen. Dit geldt voor de 

kinderopvang en de basisscholen. Dit wordt door alle collega’s onderkend. 

 

Zijn er nog andere zaken op het gebied van ICT en sociale media waarvan je je kan 

voorstellen dat  jullie cursisten daar op stage mee te maken zouden kunnen krijgen? 

 

Door de docenten wordt in eerste instantie aangeven dat je hier vooral binnen het 

basisonderwijs mee te maken kan krijgen. De kinderen binnen het basisonderwijs werken 

veelal achter de computer en ook bij de werkzaamheden van de docent wordt vaak de 

computer gebruikt. Sociale media spelen vooral een rol bij de wat oudere basisschool 

kinderen. Dit kom je niet tegen op de kinderopvang. Meteen geeft een collega aan het hier 

niet mee eens te zijn en dat juist ook bij de naschoolse opvang ICT gebruik en sociale media 

een grote rol spelen. De naschoolse opvang valt natuurlijk onder kinderopvang. Dan geeft 

een docent aan dat juist ook op de kinderopvang van 0 tot 4 jaar met ICT te maken krijgt. Het 

voorbeeld van het digitale prentenboek wordt genoemd. Deze docent verteld dat ze laatst 

met haar studieloopbaan (SLB) groep heeft gehad over het digitale prentenboek. Dat kan je 

zo afspelen: “een prachtige stem leest voor en de leukste plaatjes verschijnen op het 

scherm, daar kan je als voorlezer niet tegen op”. Het is dan wel zaak om er bij te zijn en de 

boel te begeleiden. Deze docent krijgt bijval van een docent die naast haar baan bij het Nova 

College ook stagecoördinator is op een kinderdagverblijf (KDV). Naast prentenboeken 

gebruiken de leidsters op het KDV ook you tube veelvuldig: “als een kind fan van iets is dan 

is het erg leuk om dat er even bij te zoeken op you tube en dat dan af te spelen”. Er worden 

meteen door andere docenten nog meer voorbeelden genoemd van het door jonge kinderen 
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gebruiken van ICT. Vooral het gebruik thuis van de Ipad, Iphone etcetera, is opvallend. 

Kinderen vanaf 0 jaar maken hier al gebruik van. Ouders gebruiken dit om kinderen bezig te 

houden. 

Volgens de docenten is dat echt van deze tijd en zouden onze cursisten hier ook mee om 

moeten kunnen gaan. Ze moeten blijven aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Het 

is wel zaak voor de cursist om vooral het pedagogisch aspect hierbij niet uit het oog te 

verliezen. Ook wordt er opgemerkt dat het een taak is van de pedagogisch medewerker om 

opvoedingsvragen van ouders te beantwoorden. Deze kunnen ook zeker gaan over het 

gebruik van ICT bij jonge kinderen. Een collega geeft aan dat op heel veel groepen binnen 

de kinderopvang een laptop staat. Hier wordt de planning op gemaakt. Verschoonschema’s 

staan hier op. Verslagen worden op de laptop gemaakt, de overdracht gaat via de laptop. Er 

wordt opgemerkt dat er kinderdagverblijven zijn die 2 maal per dag foto’s doorsturen van de 

kinderen naar hun ouders met een berichtje er bij. 

Na even met elkaar gesproken te hebben is iedereen het er nu over eens dat je zeker in het 

werkveld met ICT en sociale media te maken zal gaan krijgen, zowel bij de kinderopvang als 

bij het basisonderwijs. 

 

Vaardigheden die nodig  zijn om kinderen te begeleiden bij het gebruik van ICT en 

sociale media 

 

De docenten zijn het unaniem eens met elkaar dat de cursisten bepaalde vaardigheden 

nodig hebben om cursisten te kunnen begeleiden op het gebied van ICT en sociale media. 

Maar welke vaardigheden dit zijn, daar verschillen ze van mening over. Er wordt genoemd 

dat cursisten vooral een bewuste houding moeten ontwikkelen ten opzichte van het gebruik 

van ICT en sociale media. Cursisten moeten zich ervan bewust zijn wanneer en hoe ze ICT 

en sociale media moeten gebruiken. Het voorbeeld wordt genoemd dat op een 

antroposofisch kinderdagverblijf helemaal geen computers gebruikt mogen worden door de 

kinderen.  

Een ander geeft aan dat we lessen moeten geven over het gebruik van sociale media en 

ICT. Daar moeten zowel de pedagogisch kant als de technische kant naar voren komen. Er 

vindt discussie plaats tussen de docenten. Een aantal zijn er zelf nog helemaal niet over uit 

wat ze nou vinden van het gebruik van ICT en sociale media door kinderen. Er geeft een 

docent aan dat het belangrijk is dat we eerst zelf een visie moeten ontwikkelen hierop. Een 

andere collega geeft aan dat die visie er al is: “Ja, we moeten het gebruiken, kijk naar hier. Al 

onze cursisten moeten met een laptop werken. We gebruiken zelf filmpjes enzovoort  in de 

les om de leerstof te ondersteunen. Hoe leuk zou het zijn dat als cursisten op een 

kinderdagverblijf  met een thema bezig zijn, noem de herfst, dat ze dan naast alle gewone 

activiteiten ook een filmpje laten zien met een boom die verkleurt.” De docenten noemen 

hierbij ook dat er didactische vaardigheden nodig zijn om met een thema bezig te zijn. Je 

moet als begeleider kunnen aansluiten bij de verschillende leerstijlen die de kinderen 

hebben. Een groot deel van de docenten is het met elkaar eens dat wij onze cursisten op dit 

gebied iets aan moeten bieden omdat onze cursisten zeker vaardigheden nodig hebben om 

kinderen goed te kunnen begeleiden op het gebied van ICT en sociale media. Wat volgens 

de docenten nog meer nodig is om de cursisten aan te leren is een kritisch houding naar 

hetgeen er te vinden is op internet. ICT en sociale media maken deel uit van de leefwereld 

van het kind en het is de taak van de cursist de kinderen hierbij te begeleiden. Het is onze 

taak onze cursisten hierop voor te bereiden. 
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ICT vaardigheden cursist 

 

De docenten zijn het unaniem eens met elkaar; onze cursisten zijn niet ICT-vaardig. De 

docenten geven aan dat ze zien dat cursisten zelf denken dat ze dit wel zijn, maar ze zijn het 

volgens de docenten niet. De docenten zijn het met elkaar eens dat een zoekopdracht op 

internet al voor problemen kan zorgen. Cursisten zijn niet in staat de kern te halen uit de 

opdracht waar informatie over gezocht moet worden met behulp van het internet. Er wordt 

door de cursisten met verkeerde zoektermen gezocht. De informatie die cursisten vinden 

wordt klakkeloos overgenomen en in het verslag geplakt zonder dat er naar gekeken wordt. 

Ook het maken van een verslag in een groepje met behulp van de computer gaat moeizaam.  

Ze kijken niet kritisch naar het product dat ze maken. Het is knip en plak werk. Hierdoor 

gebruiken ze verschillende lettertypen,  komt een tekst vaker voor in hetzelfde verslag en 

weten ze van elkaar niet wat erin staat. Ook weten ze niet dat ze op verschillende manieren 

naar informatie kunnen zoeken.  

Verder wordt er genoemd dat de cursisten programma’s als excel, word en power point ook 

niet voldoende beheersen om dit op de juiste manier te gebruiken. Cursisten zetten nu hele 

teksten op de powerpoint en gaan dit voorlezen. Het is belangrijk dat de cursisten de 

powerpoint leren gebruiken als ondersteuning bij het verhaal dat ze vertellen. De docenten 

zijn het met elkaar eens dat cursisten wel meer vaardig zijn in het gebruik van sociale media. 

Maar dan vooral, zo zeggen de docenten, om deze voor zichzelf te gebruiken. De cursisten 

weten niet welke regels er achter zitten. Hoe je sociale media op een professionele manier 

moet inzetten daar zijn de cursisten zich niet van bewust. Ook van veiligheidsregels bij het 

gebruik van sociale media zijn de cursisten zich niet bewust. Wel wordt er opgemerkt dat 

cursisten gaandeweg de opleiding steeds meer weten wat ze wel niet kunnen plaatsen op 

facebook. De docenten zijn het wel meteen met elkaar eens dat dit toch ook nog een 

leerpunt is voor de cursisten. Er wordt aangeven dat de cursist zich niet bewust is wat de 

gevolgen voor ze kunnen zijn als ze dingen via sociale media naar buiten brengen.  Het blijkt 

dat de docenten nog meer kennis en inzicht missen als het gaat over communicatie via de 

computer en/of sociale media. Cursisten kunnen geen zakelijk Email schrijven.  Een docent 

geeft het volgende voorbeeld:” Ik kreeg een Email van een cursist dat start met Eeyyy ik wil ff 

wat vrage.” De docenten geven aan dat cursisten niet weten wat je wel en wat je niet naar je 

docent kan schrijven of naar de stageplek. Een andere docent noemt als voorbeeld dat 

cursisten de stage een what’s app sturen om zich ziek te melden. Dit kan niet, een aantal 

zaken loopt via een vastgestelde procedure. De cursisten communiceren  via Email of 

sociale media naar de docenten of naar de stage op dezelfde manier als dat ze dat naar 

vrienden doen. Ze weten niet goed dat dit niet kan. Er moet hen geleerd worden hoe ze op 

een professionele manier gebruik moeten maken van ICT en sociale media.  

Het beeld dat we hebben van cursisten is dat ze allemaal heel erg handig zijn met het 

gebruik van ICT. Maar dit is niet zo. Vaak moeten wij ze helpen om bepaalde ICT 

programma’s te gebruiken.  Ter illustratie een voorbeeld dat werd geven door een docent: 

“laatst moesten cursisten bij mij presenteren met gebruik van de computer. De cursist moest 

een linkje openen en wist niet hoe dit moest. Ik heb haar moeten helpen om dit voor elkaar te 

krijgen.” 
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ICT vaardigheden docenten 

 

De docenten voelen zich niet bekwaam genoeg om ICT en sociale media op de juiste manier 

in te zetten. De docenten geven aan dat ze het wel voor de les kunnen gebruiken,  

bijvoorbeeld een power point inzetten gaat prima. Maar een prezi maken is al een stuk 

lastiger. Een docent geeft aan niet te weten wat dit is. Het begeleiden van cursisten op dit 

gebied is dan ook erg lastig, geven de docenten aan. Vooral het technische aspect staat erg 

ver van de docenten af. De pedagogische aspecten en correct gebruik van deze media daar 

voelt een groot deel van de docenten zich wel competent genoeg voor. Een aantal docenten 

hebben zich in kader van het LB/LC traject opgegeven voor de leergang ICT. Een aantal 

docenten geeft aan dat de jongere docenten volgens hen wel bekwaam genoeg is om ICT en 

sociale media in te zetten en de cursist op dit gebied te begeleiden. Een docent die tot deze 

doelgroep behoort, ontkent dit: “mijn interesse ligt helemaal niet op dit gebied en ik gebruik 

het niet veel. Ik weet wel een aantal zaken maar er valt voor mij nog ontzettend veel te leren 

op dit gebied. Ik heb laatst een prezi gemaakt om mee te gaan met de tijd maar dit werd de 

simpelste die je kan maken. Mijn cursisten zijn hier veel beter in.” Wel wordt aangeven dat 

een aantal stagiaires van de opleiding wel meer bekwaam zijn op het gebied van ICT en 

sociale media. Deze kennis wordt dan niet gedeeld. Docenten kijken er wel naar en vinden 

het  erg nuttig en mooi, maar het blijft te ver van ze af staan. Een docent geeft aan dat ze 

zelf ook duidelijke grenzen heeft ten aanzien van het gebruik van sociale media met 

cursisten. “ik kies er heel bewust voor om niet te what’s appen met mijn cursisten, dat is voor 

mij een grens. Ik gebruik what’s app in mijn privé. Dit wil ik zo houden.” Een andere collega 

die wel what’s app gebruikt met zijn cursisten geeft aan dat het voor hem juist wel heel 

prettig werkt. Hij kan snel informatie uitwisselen met de cursisten, ze zien het meteen en hij 

geeft aan dat de cursisten er absoluut geen misbruik van maken. De collega geeft aan het 

geen probleem te vinden om zijn privé telefoon te gebruiken. Volgens hem lopen privé en 

werk door elkaar en dit is voor hem prima. Zijn ervaring is dat cursisten er geen misbruik van 

maken. 

De docenten zijn het met elkaar eens dat ze ICT nog veel effectiever in de les zouden 

kunnen inzetten. Een aantal geeft aan dat ze denken het wel te kunnen maar dat het aan tijd 

ontbreekt om er mee bezig te zijn. Een andere collega geeft aan dat het bij het docentschap 

hoort dat je achter loopt op het gebied van ICT en sociale media. Ze geeft hierbij het 

volgende voorbeeld: “ vroeger toen ik zelf op school zat waren de docenten altijd aan het 

klungelen met snoertjes en dat soort dingen om apparatuur aan te sluiten. Nou dat gebeurt 

bij mij nu ook! Hoe vaak cursisten niet tegen mij moeten zeggen rechtsonder daar moet je 

het aansluiten, het is een vorm van desinteresse, denk ik.” Er wordt door een collega 

opgemerkt dat andere docenten wel op de juiste manier gebruik maken van ICT en sociale 

media. De docenten zijn het met elkaar eens dat de docenten die wel op de juiste manier 

ICT en sociale media kunnen gebruiken, hier ook echt interesse voor hebben. Het gebrek 

aan tijd is ook echt een grote factor die het bemoeilijkt om ICT en sociale media op de juiste 

manier in te zetten. De interesse is er dan wel maar het kost tijd om het allemaal goed onder 

de knie te krijgen. Er wordt door een docent opgemerkt dat het zo is dat je ook zonder ICT 

nog prima les kan geven. Hier is niet iedereen het mee eens.  De vraag die meteen gesteld 

wordt is: ‘Kan je inderdaad nog een prima les geven zonder gebruik van ICT? Daar zou ik 

het wel eens over willen hebben.” 
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Plek ICT en sociale media  binnen ons onderwijs. 

Er wordt opgemerkt door de docenten dat ze denken dat er heel veel behoefte aan is om ICT 

een plek binnen de opleiding te geven. Vroeger maakte het onderdeel uit van de opleiding nu 

niet meer. Het idee om een leerlijn mediawijsheid  te ontwikkelen voor cursisten wordt 

meteen naar voren gebracht door een docent. Dit idee wordt door de aanwezige docenten 

onderschreven. Het zou een plek binnen de opleiding moeten krijgen omdat het deel uit 

maakt van onze maatschappij en een belangrijk rol speelt in het toekomstige werkveld van 

de cursist. Het is van belang om de leerlijn meteen in het eerste jaar te geven zodat ze er 

niet alleen wat aan hebben op de stage maar ook voor de eigen opleiding die ze nu volgen.  

Suggesties wat  er in deze leerlijn aangeboden zouden kunnen worden zijn de volgende: 

 Programma kennis : word, excel, power point, prezzi etc. 

 Typediploma 

 Sociale media, wat heb je wat doe je er mee 

 Omgangsvormen 

 Regelgeving omtrent dit onderwerp 

 Etiquette omtrent dit onderwerp 

 Hoe gebruik het in mijn werkveld? 

 Omgangsvormen 

 Didactische vaardigheden 

 Op wat voor manier kan in kinderen begeleiden bij het gebruik van ICT en 

sociale media 

 Pedagogiek 

Wat wel vereist is bij deze lessen en dan vooral de lessen die over programmabeheersing 

gaan, is dat er goed gekeken wordt naar het niveau van de cursist. Laat ze geen dingen 

doen die ze al voldoende beheersen. De suggestie die hierbij wordt gedaan is de cursist de 

mogelijkheid te geven  op verschillende onderdelen een toets te maken en bij een voldoende 

dan hoeft dit onderdeel niet verder gevolgd te worden. Dit omdat cursisten wel eens ver uit 

elkaar kunnen liggen met de kennis en vaardigheden bij dit onderwerp. 

Wat  erg belangrijk is, is dat het niet bij alleen informatie geven blijft, maar dat cursisten er 

daadwerkelijk mee aan de slag moeten kunnen gaan. Binnen onze opleiding maar ook bij de 

stageplek. Ze moeten kunnen zien hoe ICT gebruikt wordt en hoe ze ICT  kunnen toepassen  

in het toekomstige werkveld. Ook binnen de lessen die de cursisten bij ons volgen moet ICT 

en sociale media een plek krijgen. Bij verschillende vakken zou je het gebruik van ICT en 

sociale media kunnen integreren. Er wordt door een collega opgemerkt dat wat je nu 

aanbiedt aan kennis over bepaalde programma’s al weer oud is en niet meer gebruikt wordt 

tegen de tijd dat de cursist de opleiding verlaat. Dat we daar niet te veel aandacht aan 

moeten schenken. Een andere college spreekt dit tegen. Als cursisten weten hoe ze 

bepaalde programma’s moeten gebruiken, dan zien ze hoe de ICT en sociale media op een 

professionele manier ingezet worden. Ze raken er in geïnteresseerd en gaan dan zelf weer 

actief op zoek naar de werking van andere programma’s. Het is dus wel degelijk nodig om 

kennis te hebben over programma’s. Na deze uitleg zijn de docenten het met elkaar eens dat 

het aanbieden van  technische kennis over programma’s en apparatuur ook zinvol en 

noodzakelijk is. 

Iedereen wordt bedankt voor de deelname. Het interview is gestopt. 
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Samenvattend 

De docenten zijn het er over eens dat ICT en sociale media deel uit maken van het 

werkveld van onze cursisten en dat het daarom ook een plaats zou moeten hebben binnen 

onze opleiding. Naast de vaardigheden die cursisten nodig hebben om kinderen binnen het 

toekomstige werkveld te begeleiden op het gebied van ICT en sociale media is het ook 

belangrijk dat er aandacht is voor de eigen ICT vaardigheden van de cursisten. De 

cursisten hebben zelf nog veel moeite om ICT en sociale media op de juiste manier binnen 

de opleiding te gebruiken. Het is belangrijk dat de cursisten weten wat ze op het gebeid van 

ICT en sociale media tegen kunnen komen op de stage en hier dan mee om kunnen gaan.  

Om de cursisten voor te bereiden op het werken met ICT en sociale media is het van 

belang dat de opleiding de cursisten deze vaardigheden aanleert. Dit kan heel goed in een 

leerlijn mediawijsheid. Hierin moeten dan een heel aantal zaken die te maken hebben met 

ICT en sociale media een plek krijgen. Zie hiervoor het lijstje op blz.  

Het is dan wel van belang dat het geleerde ook in praktijk gebracht kan worden en dat de 

cursisten ICT en sociale media gebruik tegen komen binnen de eigen opleiding. De docenten 

zelf geven aan ook nog veel te kunnen leren op het gebied van ICT vaardigheden. Een 

aantal docenten gaat hiervoor de leergang ICT  bij het Centrum van Nascholing volgen in het 

kader van het LB/LC traject. Wat verder noodzakelijk is om ICT en sociale media als docent 

te kunnen gebruiken is interesse op dit gebied van ICT en sociale media en vooral tijd om er 

mee bezig te zijn.  
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5 Conclusie en discussie 

5.1 Conclusies van het onderzoek 

In de conclusie wordt antwoord gegeven op de centrale vraag van dit onderzoek. Om 

antwoord te kunnen geven op de centrale vraag van dit onderzoek worden eerst alle 

deelvragen beantwoord.  

Centrale vraag van dit onderzoek 

Wat moet de opleiding pedagogisch werk en onderwijsassistenten van het Nova College de 

cursisten aanbieden zodat de cursisten ICT en sociale media effectief in kunnen zetten in het 

toekomstige werkveld? 

 

Op wat voor manier maken de kinderopvang en het basisonderwijs gebruik van ICT  

en sociale media ? 

Het basisonderwijs 

Vertegenwoordigers uit het werkveld, cursisten en docenten zijn het erover eens dat ICT en 

sociale media in het basisonderwijs vooral worden ingezet worden bij de lessen die geven 

worden. Tijdens de les gebruikt de docent het smartboard vaak. Onderwerpen worden 

verduidelijkt met filmpjes, interactieve oefeningen, digitaal huiswerk. Verder geven de 

partijen aan dat de leerlingen werken met de computer om lesstof tot zich te nemen. Dit leren 

met gebruik van programma’s die op de computer staan gebeurt zowel thuis als op school. 

Kinderen werken veelal zelfstandig als ze met de computer werken. De vertegenwoordigers 

uit het werkveld geven verder aan dat ICT en sociale media veelvuldig  gebruikt worden voor 

het werk buiten de lessen; voorbereiding, vergadering, leerlingvolgsysteem, administratie, 

bestellingen en overleg. Uit de resultaten van de cursisten komt de inzet van ICT en sociale 

media bij de uit te voeren werkzaamheden buiten de les minder sterk naar voren. Dit zou te 

verklaren kunnen zijn doordat de cursisten vooral tijdens de lessen aanwezig zijn op de 

stage en hierdoor minder zich hebben op de werkzaamheden die daarbuiten plaats vinden. 

 

kinderopvang  

Vertegenwoordigers uit het werkveld, cursisten en docenten zijn het erover eens dat ICT en 

sociale media  vooral gebruikt worden voor de uit te voeren werkzaamheden buiten het werk 

op de groep. De werkzaamheden die daar bij horen zijn; bestellingen, voorbereiding, 

vergaderingen, kind-volgsysteem en overleg met collega’s. Ook zijn het er over eens dat ICT 

en sociale media op de groep gebruikt worden voor het leren en vermaken van kinderen 

maar dat dit nog geen prominente plek heeft binnen het dagprogramma van de kinderen. Uit 

de resultaten is te lezen dat op de naschoolse opvang de gameconsole ingezet wordt voor 

de ontspanning van kinderen. Verder geven alle partijen aan dat de kinderen in uit de 

naschoolse opvang gebruik maken van internet. De docenten geven aan dat er volgens hen 

veel mogelijkheden zijn voor de inzet van ICT en sociale media in het werkveld 

kinderopvang. Vooral bij het contact onderhouden met de ouders spelen zien zij dat ICT en 

sociale media een grote rol kunnen spelen. Vanuit de resultaten vanuit het werkveld en de 

cursisten komt dit minder sterk naar voren. Dit zou te verklaren kunnen zijn omdat hier in de 

enquête niet expliciet naar gevraagd wordt. 
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Welke ICT vaardigheden zijn er nodig om kinderen binnen de kinderopvang en het 

basisonderwijs te kunnen begeleiden bij ICT zoals (serious) gaming, educatieve 

programma’s op de computer en sociale media? 

Uit de antwoorden van de vertegenwoordigers vanuit het werkveld en de cursisten niet te 

beantwoorden. Bij beide groepen geeft het merendeel aan( 66% werkveld en 61% van de 

cursisten) niet te weten welke ICT vaardigheden er nodig zijn om kinderen te begeleiden. De 

docenten van de opleiding noemen wel vaardigheden die nodig zijn om kinderen te 

begeleiden als deze werken met behulp van ICT en /of sociale media. De vaardigheden die 

er genoemd worden zijn; pedagogische vaardigheden, sociale vaardigheden, didactische 

vaardigheden. Verder is een kritisch houding naar het gebruik van ICT en sociale media 

belangrijk. Wat ook nodig is volgens de docenten is technische kennis van ICT. Daarmee 

bedoelen docenten dat je weet hoe apparatuur werkt en dat je met de programma’s om kan 

gaan. De theorie laat wel duidelijk zien welke ICT vaardigheden er nodig zijn om kinderen te 

kunnen begeleiden met gebruik van ICT en sociale media. In de discussie zal ik dit 

meenemen. 

 

Zijn de cursisten pedagogisch werk en onderwijsassistenten ICT vaardig? 

 

Vertegenwoordigers uit het werkveld, cursisten en docenten zijn het erover eens dat de 

cursisten vaardigheden bezitten om zelf gebruikt te maken van ICT en sociale media. Ze zijn 

het ook eens met elkaar dat de cursisten onvoldoende ICT vaardigheden bezitten om ICT en 

sociale media professioneel in te zetten in het toekomstige werkveld. Over hoe competent de 

cursisten zijn op het gebied van ICT vaardigheden verschillen de docenten en de cursisten 

met elkaar van mening. De cursisten geven aan  ICT en sociale media vlot te kunnen 

gebruiken. Er zijn geen programma’s of hardware aangeven in het onderzoek waar een 

groter deel van de cursisten niet vlot mee om kan gaan. De docenten hebben hier een 

andere mening over. Deze geven aan dat cursisten niet in staat zijn om ICT en sociale media 

op de juiste manier te gebruiken. Vanuit de resultaten uit het onderzoek kan je opmaken dat 

dit komt omdat docenten ICT vaardig zijn anders interpreteren dan de cursisten. De 

docenten zien ICT vaardig zijn als iets inclusiefs. Je moet weten hoe het programma werkt 

en je moet het op de juiste manier kunnen toepassen. De cursisten geven vooral aan dat ze 

weten hoe het programma werkt. Ze geven echter aan ICT en sociale media niet 

professioneel in te kunnen zetten in het werkveld.   

aangeven in het onderzoek waar een groter deel van de cursisten niet vlot mee om kan 

gaan.  

 

Zijn de docenten van de opleiding pedagogisch werk en onderwijsassistenten ICT 

vaardig? 

De docenten zijn onvoldoende ICT vaardig.  

De docenten voelen zich niet bekwaam genoeg om ICT en sociale media op de juiste manier 

in te zetten. De docenten geven aan dat ze het wel voor de les kunnen gebruiken bv een 

power point inzetten gaat prima. Maar een prezzi maken is al een stuk lastiger. Een docent 

geeft aan niet te weten wat dit is. Het begeleiden van cursisten op dit gebied is dan ook erg 

lastig om te doen geven de docenten aan. Vooral het technische aspect staat erg ver van de 

docenten af. De pedagogische aspecten en correct gebruik van deze media daar voelt een 

groot deel van de docenten zich wel competent genoeg voor. Ook op didactisch gebied 
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weten docenten genoeg. Cursisten van de opleiding geven impliciet aan de docenten van de 

opleiding niet vaardig genoeg te vinden op het gebeid van ICT. Ze doen dit door aan te 

geven dat ze vinden dat er nu te weinig terug komt op dit gebied in de lessen die ze volgen. 

21 keer wordt het advies gegeven om meer ICT en sociale media toepassingen in de les 

tegen te komen. Een meerderheid van de cursisten geeft aan  (66%)niet voldoende te 

worden voorbereid door de opleiding die ze volgen om in het toekomstige werkveld  te 

kunnen werken met ICT toepassingen en sociale media. 

 

Weet het werkveld kinderopvang en basisonderwijs welke ICT vaardigheden er nodig 

zijn om kinderen te begeleiden? 

Het werkveld weet onvoldoende welke ICT vaardigheden er nodig zijn op kinderen te 

ondersteunen als deze werken met ICT en sociale media. 

Het merendeel van de respondenten uit het werkveld geeft aan ( 66% )niet te weten welke 

ICT vaardigheden er nodig zijn om kinderen te begeleiden. Wel geven beide 

werkveldgroepen aan dat het belangrijk is om kinderen te begeleiden als ze bezig zijn met  

huiswerk of educatieve games op de computer te maken. (57 %)  Ook als kinderen gebruik 

maken van sociale media dan vindt een meerderheid van de respondenten uit het werkveld 

dat de kinderen hierbij begeleid moeten worden. Echter als kinderen aan het gamen zijn dan 

vindt de meerderheid van de respondenten uit het werkveld het niet nodig om kinderen te 

begeleiden op dit gebied. 

 

Weet de docent van de opleiding pedagogisch werk en onderwijsassistenten welke 

ICT vaardigheden er nodig zijn om cursisten te begeleiden? 

De docenten van de opleiding pedagogisch werk en onderwijsassistenten hebben voor een 

groot deel zicht op de ICT vaardigheden die nodig zijn om cursisten op de juiste manier te 

begeleiden. Dat wil niet zeggen dat ze dit ook in praktijk kunnen brengen in de lessen die de 

cursisten volgen. 

De docenten zijn het met elkaar eens dat ze ICT nog veel effectiever in de les zouden 

kunnen inzetten.  

 

Weten cursisten van de opleiding pedagogisch werk en onderwijsassistenten welke 

ICT vaardigheden er nodig zijn om kinderen te begeleiden op het gebeid van ICT en 

sociale media? 

De cursisten weten niet welke ICT vaardigheden er nodig zijn om kinderen te begeleiden op 

het gebeid van ICT en sociale media. 

Een meerderheid van de cursisten geeft aan (61%) niet te weten welke vaardigheden er 

nodig zijn om dit te doen. Een klein deel van de cursisten geeft aan (10%) wel te weten 

welke vaardigheden ze nodig hebben om kinderen te begeleiden bij het werken met ICT en 

sociale media. Ook de vertegenwoordigers uit het werkveld en de docenten geven aan dat 

de cursisten onvoldoende ICT vaardig zijn om kinderen te begeleiden als deze werken met 

ICT en sociale media. 

 

Wat verwachten de cursisten pedagogisch werk en onderwijsassistenten op dit 

moment van de opleiding van het Nova College als het gaat om het aanbieden van ICT 

vaardigheden? 

Een meerderheid van de cursisten geeft  aan (66%)niet voldoende voorbereid  te worden 

door de opleiding die ze volgen om in het toekomstige werkveld  te kunnen werken met ICT 
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toepassingen en sociale media. De cursisten geven aan dat ze verwachten dat de opleiding 

hen lessen op het gebied van ICT vaardigheden gaat geven. Ook verwachten ze dat ze het 

gebruik van ICT en sociale media in de lessen tegen komen die ze zelf volgen. 

 

Centrale vraag van dit onderzoek 

Wat  moet de opleiding pedagogisch werk en onderwijsassistenten van het Nova 

College de cursisten aanbieden zodat de cursisten ICT  en sociale media effectief in 

kunnen zetten in het toekomstige werkveld. 

 

Het onderzoek laat zien dat ICT en sociale media binnen de kinderopvang en het 

basisonderwijs ingezet wordt voor de ontspanning van kinderen. Zeker bij leren en huiswerk 

maken wordt er door het basisonderwijs volop gebruik gemaakt van de inzet van ICT en 

sociale media. De literatuur geeft aan dat ICT en sociale media zeker een belangrijke rol 

spelen in het leven van kinderen en dat dit ingezet wordt voor ontspanning en bij het leren 

van kinderen. De begeleiding die geboden wordt als kinderen werken met ICT en sociale 

media is van groot belang om het juiste leerrendement te behalen. De 

docent/leraar/begeleider vervult een sleutelrol om het onderwijs en de vrije tijd met ICT 

effectiever te maken. Zoals bij veel beroepen geldt ook voor de docent/leraar/begeleider dat 

ICT-gebruik onlosmakelijk verbonden is met zijn professionaliteit. Dit komt haast niet tot 

uitdrukking in de formele opleidingseisen en beroepscompetenties. Ook in de toekomst, waar 

ICT een steeds belangrijkere rol in zal nemen, blijft de leerkracht/begeleider belangrijk 

(Redecker, 2010). 

 

Het is de taak van de opleiding om cursisten zo goed mogelijk voor te bereiden om te 

kunnen werken in het toekomstige werkveld. De opleiding pedagogisch werk en 

onderwijsassistenten zal dan ook de ICT vaardigheden op moeten nemen in het curriculum. 

Wat zeker opgenomen moet worden in het curriculum zijn de; 

 

Digitale basisvaardigheden . 

Deze basisvaardigheden zijn voorwaarde om ICT effectief in te kunnen zetten in het 

onderwijs en zijn gebaseerd op de digitale basisvaardigheden die voor de gehele 

beroepsbevolking van Nederland gelden (Mediawijzer.net, 2012). Deze gelden ook voor de 

kinderopvang. Dit betekent dat zij apparaten, software en toepassingen kunnen gebruiken:  

 In de werkveldcontext: beamer, digitaal schoolbord, digitale video/audio apparatuur;  

 Bestanden kunnen beheren;  

 Kunnen werken met de standaard kantoortoepassingen, zoals een tekstverwerker en 

presentatiesoftware;  

 Kunnen werken met de werkveld specifieke toepassingen, die op hun instelling van 

toepassing zijn, zoals een digitale leeromgeving en kindvolgsysteem;  

 Foto’s, video’s en audio digitaal kunnen maken. 

 Kunnen omgaan met digitale communicatiemiddelen. 

 Kunnen participeren in sociale netwerken. 

 Hun weg kunnen vinden op internet: gebruiken van een internetbrowser en 

toepassen van een zoekmachine op internet (vinden, beoordelen en verwerken van 

informatie).  
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Pedagogisch-didactisch handelen 

 De pedagogische kant betreft vooral het rekening kunnen houden met de impact die 

de digitale wereld op het opgroeiende kind heeft. Denk hierbij aan het, in een met ICT 

verrijkte wereld, zorgen voor een veilige omgeving. Een veilige omgeving heeft niet 

alleen met aspecten als digitaal pesten te maken, maar betreft ook het bewustzijn 

van welke gegevens online zichtbaar zijn voor wie en hoe persoonlijke informatie kan 

worden beveiligd met bijvoorbeeld een wachtwoord. 

 Informatievaardigheden:Hoe vind je informatie en hoe beoordeel je deze op 

betrouwbaarheid en bruikbaarheid? Een digitale basisvaardigheid voor de begeleider 

zelf, maar een bekwaamheid om dit ook op kinderen over te brengen. 

 

De literatuur zegt dat het van groot belang is dat de docenten van de opleiding zelf ook over 

ICT vaardigheden moeten beschikken om de cursisten op de juiste manier op dit gebied te 

kunnen ondersteunen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat zowel de docenten als de 

cursisten vinden dat de docenten op dit moment nog onvoldoende ICT bekwaam zijn om aan 

deze vraag tegemoet te komen.  

 

5.2 Discussie 

Het gebruik van ICT en sociale media is in onze maatschappij  overal aanwezig. Er zijn nog 

weinig diensten en processen die niet werken met technologie.Het aantal mensen dat 

beschikt over een smartphone, tablet of laptop is explosief gestegen. Deze 

maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen hebben invloed op het onderwijs. De 

Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2013 (NOT) laat ook zien dat de inzet van ICT en 

sociale media binnen het basisonderwijs en het onderwijs in het algemeen sterk aan het 

toenemen is.( zie bijlage 4). De resultaten uit mijn onderzoek laten ook zien dat ICT en 

sociale media volop ingezet worden in het basisonderwijs.  

Uit verschillende onderzoeken komt duidelijk naar  voren dat  de ICT vaardigheden van de 

professionals erg belangrijk zijn. Nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek laat 

zien dat bij de juiste inzet ICT er voor zorgt dat de motivatie van leerlingen toeneemt, dat 

leerprestaties verbeteren en dat het leerproces efficiënter wordt. Wat erg belangrijk is om 

te noemen is dat de leraar de belangrijkste succesfactor is. Wat een leraar van zijn leerlingen 

verwacht, moet hij minimaal zelf beheersen (Voogt,2010). De partijen die meegewerkt 

hebben aan het onderzoek geven aan niet goed te weten welke competenties en 

vaardigheden er nodig zijn om ICT en sociale media effectief in te zetten tijdens het werk. De 

cursisten geven aan dat ze zichzelf ICT vaardig vinden maar geven ook aan niet te weten op 

wat voor manier ze kinderen moeten begeleiden op dit gebied. Ook de docenten van de 

opleiding hebben twijfels over de eigenvaardigheden en kennis om onze cursisten op de 

juiste manier te begeleiden als de cursisten werken met ICT en sociale media. Je kan dan de 

conclusie trekken dat het positieve effect  dat het gebruik van ICT en sociale media op de 

leerprestaties, de motivatie en het leerproces  kunnen hebben op dit moment niet tot zijn 

recht komt. 

In het theoretisch kader is te vinden aan welke ICT bekwaamheidseisen een leraar moet 

voldoen.  

  

Een groot onderzoek naar ICT en sociale media gebruik van jonge kinderen laat zien dat van 

de peuters en kleuters is 78 procent al online zijn. Ze brengen zo’n 22 minuten per dag door 
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op desktop computer, laptop of iPad. Dat is bijna net zo veel als de tijd die ze aan papieren 

boekjes besteden. Mijn onderzoek laat zien dat het gebruik van ICT en sociale media wel 

aanwezig zijn binnen de kinderopvang maar dat dit nog geen grote rol van betekenis speelt 

bij de daginvulling van de kinderen.   

Uit onderzoek blijkt dat 90 procent van de ouders kinderen met digitale media laat spelen. Er 

wordt in de literatuur aangeven dat professionals die zich bezig houden met de opvoeding 

van kinderen  een belangrijke rol moeten vervullen bij de digitale opvoeding van kinderen. 

Ouders willen ondersteund worden door de professionals bij de digitale opvoeding van hun 

kind. Uit het onderzoek blijkt dat de cursisten die  straks gaan werken in de kinderopvang 

onvoldoende ICT vaardig zijn om ouders op een professionele te adviseren bij de digitale 

opvoeding van hun kinderen.  

De pedagogisch medewerkers en de onderwijsassistenten spelen volgens de theorie een 

belangrijk rol in de digitale opvoeding van kinderen. De cursisten uit het onderzoek zien wel 

dat ICT en sociale media ingezet worden in het werkveld maar onderkennen niet dat zij een 

belangrijke rol spelen bij de digitale opvoeding van kinderen. Het gaat volgens de cursisten 

meer om het functioneel gebruik kunnen maken van ICT en sociale media in het werkveld. 

De docenten van de opleiding onderschrijven wel dat de onderwijsassistent en de 

pedagogisch medewerken en rol spel bij de digitale opvoeding van kinderen.  

 

Wat  opvalt bij de resultaten van dit onderzoek is dat de cursisten zich erg hoog inschatten 

als het gaat om de eigen ICT vaardigheden. De docenten uit het team zijn juist erg negatief 

over de ICT vaardigheden van de cursisten. Hoe komt dit? Geven de cursisten wenselijke 

antwoorden, hebben mijn cursisten zichzelf zo hoog ingeschat op de eigen ICT 

vaardigheden omdat ze weten dat ik er naar ga kijken en bang zijn dat ze niet aan 

bepaalde eisen van de opleiding voldoen? Het kan ook zo zijn dat de docenten en de 

cursisten het begrip ICT vaardig anders interpreteren. De cursist  gaat er naar mijn idee 

vanuit dat ze in hun privé gebruik kunnen maken van ICT en sociale media. De docent 

verwacht dat ze ICT en sociale media op een professionele manier kunnen gebruiken en 

koppelen hier de ICT vaardigheden aan. Ook de methode die gebruikt is voor het interview 

(groepsinterview) van de docenten kan er voor hebben gezorgd dat er een negatief beeld 

neergezet is over de ICT vaardigheden van de cursist. Het effect van elkaar bevestigen of 

zelf overbieden kan optreden als je op deze manier een interview uitvoert. 

Wat mij verder opvalt is dat uit de data die ik heb verkregen uit het onderzoek  een aantal 

aspecten mis die vanuit de literatuur als belangrijk worden gezien als het gaat om het 

succesvol inzetten van ICT en sociale media in het basisonderwijs. Het gaat om: 

 Coöperatief leren: Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die kinderen nodig 

hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Kinderen leren met en 

van elkaar. kinderen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier 

samen in kleine, veelal heterogeen samengestelde groepen. Op digitaal gebied 

kunnen kinderen veel van elkaar leren. Het is de taak van onze cursist dit proces op 

de juiste manier te kunnen begeleiden.  

 Materiaal om mee te werken: het kunnen maken van de juiste opdrachten om 

kinderen met ICT en sociale media te laten werken. De juiste middelen kunnen 

kiezen om in te zetten voor ontspanning en leren van kinderen. 
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 bewust zijn van de visie van de instelling waar cursisten  stage lopen en werken als 

het gaat om inzet van ICT en sociale media. 

(Haan, de, Kuiper &Pijpers, 2011) 

Het kan zijn dat ik mijn vragenlijst deze aspecten onvoldoende aan bod heb laten komen. 

Het kan ook zo zijn dat het door het werkveld en de cursisten niet als belangrijk gezien 

worden. Dit is een punt om verder naar te kijken. 

 

Als we kijken naar de resultaten vanuit de praktijk, de cursisten, waar en de resultaten van 

de  docenteninterviews, kan ik met enige zekerheid vaststellen dat er  een goed beeld is 

ontstaan van de huidige ICT en sociale media gebruik binnen het werkveld van de 

onderwijsassistent en de pedagogisch werker. Uit dit praktijkonderzoek is minder sterk naar 

voren gekomen welke vaardigheden en competenties de cursisten moeten leren om ICT en 

sociale media functioneel in te zetten binnen het werkveld. Dit komt omdat de groep 

aangeeft niet goed te weten welke vaardigheden er nodig zijn op gebied.( zie theoretisch 

kader) De theorie geeft wel antwoord op deze vraag. Zowel uit de theorie als vanuit het 

praktijkonderzoek komt duidelijk naar voren dat scholing op gebied van ICT en sociale media 

van groot belang is. Dit geld voor de (toekomstige) professionals als voor de docenten van 

de opleiding. 

 

Uit voorgaande blijkt hoe waardevol het is om onderzoek onder verschillende 

respondentgroepen te doen zodat triangulatie kan worden toegepast. Je krijgt een duidelijk 

beeld over hoe de praktijk op dit moment denkt en werkt met ICT en sociale media. De 

theorie geeft een waardevolle aanvulling als het gaat om de ICT vaardigheden die nodig zijn 

voor deze groep mensen.  
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6 Aanbevelingen met interventievoorstel 
 

6.1 Aanbevelingen aan de school 

 

De school adviseer ik met betrekking tot de cursisten dat; 

De cursisten voorbereid moeten worden op het functioneel inzetten van ICT en sociale 

media in het toekomstige werkveld. De school moet een curriculum ontwikkelen waarbij de 

kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn worden opgenomen. In de bestaande lessen 

moet er aandacht zijn voor de ICT vaardigheden. De kennis en vaardigheden moeten 

daarnaast aangeboden worden in een leerlijn.  

Binnen die leerlijn moet er aandacht zijn voor:  

 eigen ICT vaardigheden 

 gebruik ICT en sociale media in het werkveld 

 begeleiden van kinderen als deze werken met ICT en sociale media. 

 

De school adviseer ik met betrekking tot de docenten dat; 

De docenten voldoende geschoold worden zodat deze zelf ICT vaardig zijn. Als de docenten 

ICT vaardig zijn kan ICT en sociale media veel meer een plaats krijgen in de bestaande 

lessen. De docenten moeten zelf het voorbeeld geven aan de cursisten. Ook onze docenten 

moeten blijven aansluiten bij onze cursisten. Het is belangrijk dat de school de docenten 

motiveert en activeert om ICT en sociale media te kunnen gebruiken bij de werkzaamheden.   

 

De school adviseer ik met betrekking tot het werkveld dat; 

De school goed op de hoogte blijft van de vernieuwingen binnen het werkveld  en daarbij 

aansluiting blijft zoeken. Specifiek voor dit onderzoek gericht op ICT en sociale media 

gebruik binnen het werkveld. Dit kan door dit onderwerp op de agenda van het 

werkveldoverleg wat 2 keer per jaar plaats vindt te zetten. Verder is het voor de school van 

belang op de hoogte te blijven van de landelijke ontwikkelingen binnen het werkveld. Dit doet 

men door de media berichtgeving te volgen op dit gebied en de vakbeurzen en 

bijeenkomsten bij te wonen. Het gebied van ICT en sociale media is volop in ontwikkeling 

alleen door op de hoogte te zijn wat er gebeurt in het werkveld kan de school op de juiste 

manier inspelen op de vraag wat wij volgens het werkveld aan moeten bieden aan onze 

cursisten. 

 

Verder adviseer ik de school ook om een organisatie zoals kennisnet te volgen en om advies 

te vragen. Deze organisatie is specialist zijn op het gebied van ICT en het onderwijs. 

Op deze manier ben je als school altijd op de hoogte als het gaat om ontwikkelingen op ICT 

gebied en onderwijs.  
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6.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

 

Door bezig te zijn met dit onderzoek is mij duidelijk geworden hoeveel er mogelijk is op 

gebied van ICT en sociale media binnen het onderwijs. Het onderwerp waar op dit moment 

veel over te doen is. 

De nieuwe onderzoeksvragen die dit onderzoek bij mij oproepen zijn:  

 Kunnen wij met gebruik van ICT en sociale media het leerrendement, motivatie van 

de cursisten verhogen? 

 Kunnen de werkzaamheden van de docenten verlicht  worden door de inzet van ICT? 

 Op wat voor manier kunnen wij als opleiding op de hoogte blijven van de 

ontwikkelingen binnen het werkveld van de cursist zodat we aansluiting houden bij 

het werkveld? 

 

Op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) 2013 nam ICT en sociale media een grote 

plaats in op het programma. De mogelijkheden door inzet van ICT en sociale media binnen 

het onderwijs zijn er legio. Kijk als school wat je er van kan gebruiken om de 

werkzaamheden te verlichten en het onderwijsaanbod aantrekkelijker te maken.  

 

6.3 Aanbeveling voor een interventie 

 

De vraag die centraal staat bij dit onderzoek is: “Wat  moet de opleiding pedagogisch werk 

en onderwijsassistenten van het Nova College de cursisten aanbieden zodat de cursisten 

ICT  en sociale media effectief in kunnen zetten in het toekomstige werkveld.?” 

 

Ik wil een interventie ontwikkelen die er voor zorgt dat onze cursisten ICT en sociale media 

effectief in kunnen zetten in het toekomstige werkveld. Ik wil de interventie inzetten en deze 

toetsen in de lespraktijk van de opleiding Onderwijsassistenten en pedagogische werk. De 

interventie zal bestaan uit een leerlijn ICT en sociale media effectief inzetten in de 

kinderopvang en het basisonderwijs. De keuze valt op de leerlijn voor de cursisten omdat 

zowel de praktijk als de theorie aangeven dat scholing de gewenste manier is om deze 

vaardigheden aan te leren. Wij gaan bezig met het opnieuw inrichten van de opleiding omdat 

we over gaan op focus op vakmanschap. Ik zie dit als de uitgelezen kans om de ICT 

vaardigheden in het curriculum  op te nemen 

 

Bij het invullen van de leerlijn ga ik er vanuit dat de cursisten die hier aan deelnemen de ICT 

vaardighedenlijn van het Nova College hebben gevolgd. In deze leerlijn zijn een aantal 

basisvaardigheden op het gebeid van ICT en sociale media die een cursist moet bezitten om 

bij het Nova College les te kunnen volgen. 

 

1.Een account aan te maken voor toegang tot het netwerk van het Nova College en je Nova 

e-mail adres 

2.Je laptop aan te melden op het netwerk 

3.Nova e-mail te gebruiken 

4.Het gebruik van Nova Portal voor het bekijken van roosters, resultaten, nieuws en 

leermaterialen 

5.Accounts te activeren voor de verschillende digitale lesmethoden. 
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Waar ik ook vanuit ga is dat de cursisten die deze lessen gaan volgen de basisvaardigheden 

beheersen; 

 bestanden kunnen beheren;  

 kunnen werken met de standaard kantoortoepassingen, zoals een tekstverwerker en 

presentatiesoftware;  

 kunnen werken met de onderwijs specifieke toepassingen, die op hun school van 

toepassing zijn, zoals een digitale leeromgeving en leerlingvolgsysteem;  

 foto’s, video’s en audio digitaal kunnen maken. 

 kunnen omgaan met digitale communicatiemiddelen. 

 participeren in sociale netwerken. 

 hun weg kunnen vinden op internet: gebruiken van een internetbrowser en toepassen 

van een zoekmachine op internet (vinden, beoordelen en verwerken van informatie).  

 

Het meest effectief zou zijn als dit in een eerdere leerlijn getoetst wordt of dit zo is en de 

cursist ondersteuning op de onderdelen krijgt waar ze nog onvoldoende bekwaam zijn. 

 

Er van uitgaande dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan zal de leerlijn ICT en sociale 

media effectief in zetten in het basisonderwijs en de kinderopvang bestaan uit 8 lessen van 

1,5 uur en 2 maal een workshop van 4 uur. Eindproduct 3e jaars cursisten geven zelf 

workshop/les aan 1e jaars cursisten met gebruik van ICT en sociale media. Ze kunnen dit 

effectief inzetten en de eerste jaars cursisten op de juiste manier ondersteunen. 

 

Het is een leerlijn waarbij de; 

 belangrijkste kennis, vaardigheden en competenties die in dit onderzoek naar voren 

komen als uitgangspunt dienen.  

 waarbij zowel aandacht is voor theorie als praktijk. 

 De onderwerpen zullen gebaseerd zijn op de uitkomsten van zowel de theorie als het 

praktijkonderzoek. 

 

Hieronder staan de onderwerpen die gedurende deze acht lessen aan bod zullen komen. 

 Gebruik van ICT en sociale media door kinderen: feiten en cijfers 

 Inzet en opbrengst ICT en sociale media in het basisonderwijs en/of de 

kinderopvang. Nikken (2012) geeft aan dat als je ICT en sociale media wilt gebruiken 

in de praktijk  je moet weten wat je kan inzetten om leeropbrengsten te verhogen. Het 

gaat hier om welke ICT en programma’s gebruikt worden in de praktijk of gebruikt 

kunnen worden. Wetenschappelijk onderzoek naar de inzet van ICT  tijdens het leren 

zorgt ervoor dat: 

• de motivatie toeneemt: leerlingen en leraren vinden het leren leuker en houden 

langer hun aandacht vast; 

• de leerprestaties verbeteren: de geboekte resultaten (bijvoorbeeld cijfers, scores op 

CITO-toets) komen op een hoger niveau; 

• het leerproces efficiënter wordt: leerlingen leren sneller en leraren kunnen tijd 

besparen bij het voorbereiden van lessen (bijvoorbeeld gebruik van digitaal 

lesmateriaal) of bij het automatisch toetsen. 

 

(Kennisnet, 2012) 
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 ICT bekwaamheidseisen: Uit onderzoek blijkt dat de ICT-bekwaamheid van leraren 

van essentieel belang is bij het verbeteren van leeropbrengsten van leerlingen 

(Kennisnet, 2011). Om leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot burgers die 

kunnen samenwerken, probleem oplossen en effectief kunnen functioneren in de 

maatschappij kunnen leraren ICT als hulpmiddel gebruiken. ICT kan ondersteunen in 

verschillende facetten van het beroep van de leraar, onderwijsassistenten en 

pedagogisch medewerkers. We hebben het over de 3 kerntaken. Deze kerntaken 

sluiten aan bij de 3 beroepscontexten van de Onderwijscoöperatie (2012): 

A. Pedagogisch-didactisch handelen 

B. Werken in de schoolcontext 

C. Professionele ontwikkeling 

 

 Digitaal schoolbord,tablet en computer; Uit de theorie komt naar voren dat het van 

belang is te weten hoe deze hardware werkt. Uit het praktijk onderzoek is naar voren 

gekomen dat cursisten dit niet goed weten. Vooral aan het digitale schoolbord moet 

aandacht worden besteed. 

 

 Mediawijsheid: workshop van 4 uur. 

Het onderwijs en de kinderopvang heeft de opdracht gekregen aandacht te besteden 

aan mediawijsheid. Hoe ze dat doet mag het zelf weten. De naam mediawijsheid is 

voor het eerst genoemd in 2005 door de Raad voor Cultuur. De Raad van Cultuur 

geeft aan dat het bij mediawijsheid om drie belangrijke activiteiten gaat: 

Functioneren: mediawijsheid is nodig om optimaal te kunnen functioneren in de 

hedendaagse maatschappij; 

Participeren: mediawijsheid is nodig om goed te kunnen participeren in het 

maatschappelijke proces; 

Produceren: mediawijsheid is nodig omdat de nieuwe media( met name het internet) 

uitnodigen tot het produceren ( en publiceren) van content door niet- professionals.  

( ministerie OCW 2011) 

Kinderen moeten media wijsgemaakt worden om ervoor te zorgen dat ze met behulp 

van media zichzelf kunnen uiten en kunnen meedoen in de samenleving. 

Mediawijsheid heeft vooral te maken met participatie. 

Voor cursisten is het van belang dat ze weten hoe ze kinderen mediawijs kunnen 

maken. Verder moeten ze weten op wat voor manier ze kinderen moeten begeleiden 

bij als ze werken met sociale media. Hiervoor maak ik gebruik van de online 

workshop media wijsheid: “We leven in een informatiesamenleving waarin 

verschillende technologische en mobiele toepassingen zoals computers en telefoons 

elkaar snel opvolgen. Hierdoor wordt onze toegang tot informatie steeds 

gemakkelijker. Ook hebben we de mogelijkheden die informatie in één klik met elkaar 

te delen. In het onderwijs en moeten leerlingen leren hier op de juiste manier mee om 

te gaan.  In deze workshop zult u ontdekken wat mediawijsheid is en hoe u de 

leerlingen in uw klas kunt helpen om mediawijzer te worden. Ook pedagogisch 

medewerkers kunnen dit in de kinderopvang inzetten.” 
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 Inzet games en educatieve games: workshop van 4 uur. 

Oefenprogramma´s  op de computer maken steeds meer gebruik van 

motivatieprincipes als spanning en competitie zoals die ook in (commerciële) games 

toegepast worden. En dit werkt. Kinderen die rekenen oefenen op een spelcomputer, 

rekenen sneller en beter (Luyten, 2011). De cursisten geven in het praktijkonderzoek 

aan niet te weten op wat voor manier ze games en educatieve games in moeten 

zetten en wat voor begeleiding ze hier bij moeten geven. Uit de theorie komt naar 

voren dat de begeleiding hierbij van essentieel belang is. In de deze workshop krijgen 

de cursisten eerst uitleg over (educatieve) games. Maken kennis met deze games. 

Gaan de games uitproberen en oefen met elkaar in de begeleiding hierbij. 

 

 Ouderondersteuning: Professionals moeten ouders kunnen ondersteunen bij: 

- Zichtbaar maken wat thema’s zijn in de opvoeding die te maken hebben met media 

- Bijbrengen bewustwording van het belang van mediaopvoeding en rol ouders daarin 

- Bewustwording van eigen / huidig mediagebruik en invloed daarvan op hun kinderen 

- Bewustmaken van invloed van media door middel van voorlichting op verschillende 

niveaus 

(voorlichting massamedia) 

- Inzicht geven / hebben in de effecten van media op kinderen 

- Observeren / in de gaten houden wat er thuis gebeurt / bewustzijn creëren 

- Ouders mediabewust maken (niet normatief) 

- Niet alleen reageren op vragen, ook preventief het thema onder de aandacht brengen 

en ouders actief bevragen  

(Nikken, P. & Addink, A., 2011) 

Het is voor onze cursisten van belang dat ze op deze vragen van ouders op een 

professionele manier antwoord kunnen geven. 

 

 Begeleiden: Door alle kennis en vaardigheden die de cursisten opgedaan hebben bij 

de lessen en de workshop is het nu de bedoeling dat de cursisten het geleerde in 

praktijk brengen. De cursisten jaar 3 doen dit door een les/workshop van 1,5 te 

ontwikkelen voor de 1e jaars cursisten pw/oa. Het is de bedoeling dat ze ICT en 

sociale media effectief in kunnen zetten bij deze les/workshop en dat de 1e jaars 

cursisten de juiste begeleiding ontvangen van de 3e jaars cursisten als deze werken 

met ICT en sociale media. 

Uit onderzoek komt naar voren dat cursisten het beste leren als ze het geleerde in 

een betekenisvolle situatie toe kunnen passen. De theorie heeft duidelijk aangeven 

als je kinderen wilt begeleiden op dit gebeid je zelf ook vaardig moet zijn. 

 

 

.  
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7 evaluatie 

 

Na het lezen van de literatuur over ICT en sociale media binnen het onderwijs en de 

kinderopvang werd ik helemaal enthousiast. Wat een mogelijkheden zijn er als het gaat om 

de  inzet van ICT en sociale media in het werkveld maar ook in ons onderwijs. Ik zou ze 

allemaal meteen wel willen uitproberen! Maar wat een geluk dat je door het doen van dit 

onderzoek even pas op de plaats moet maken. Eerst goed kijken wat is nou nodig om 

kinderen en ook onze cursisten daadwerkelijk iets te leren of te laten ontspannen met 

gebruik van ICT en sociale media. Niet de technologie op zich laat kinderen iets leren, nee 

dat is nog steeds de docent en de begeleiding die kinderen ontvangen als ze werken met 

ICT en sociale media. Door het onderzoek zie je een onderwerp waar je mee bezig bent van 

een heel andere kant. Niet meteen iets inzetten en dan kijken of het werkt maar juist grondig 

onderzoek doen en dan kunnen onderbouwen waarom je denkt dat iets nodig is en werkt. 

Dat is wat ik geleerd heb van het doen van dit onderzoek.  

Het was ontzettend wennen voor mij om niet snel snel alles te moeten en kunnen doen. 

Tijdens het proces heb ik vaker gedacht:”waarom zo moeilijk allemaal?” maar nu ik de 

reflectie  aan het typen ben zie ik zeker de meerwaarde voor het onderwijs om een 

onderwerp goed te onderzoeken en het vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Je 

weet nu echt iets over een onderwerp en doet niet zomaar iets in het wilde weg.  

 

Binnen het team is het onderzoek goed ontvangen maar het was zeker geen speerpunt voor 

het team. Doordat er best nog wat zaken aan de opleidingen verbeterd kunnen worden stond 

ICT en sociale media niet hoog op de agenda voor mijn collega’s. Ook het feit dat ze zelf nog 

niet weten hoe ze zelf met ICT en sociale media om willen gaan maakt het een onderwerp 

wat veel discussie oproept. Door dit onderzoek zijn er wel veel collega’s enthousiast 

geworden naar dit onderwerp maar het staat nog niet op nr 1 in de prioriteiten lijst. Mede het 

feit dat we over gaan naar focus op vakmanschap en het lesprogramma daardoor om gaat 

over 1 jaar maakt dat de collega’s redelijk afwachtend zijn om iets met dit onderwerp te gaan 

doen. Ik zie echter focus op vakmanschap als de uitgelezen kans om de ICT vaardigheden in 

het curriculum  op te nemen. Door dit onderzoek, het theoretisch kader en de 

onderzoeksresultaten, kan ik verantwoorden waarom het noodzakelijk is de ICT 

vaardigheden op te nemen in het curriculum van de opleiding. Omdat het te verantwoorden 

is, zal het team, de opleiding, hier zeker wel voor open staan. 

 

Wat ik van het onderzoek geleerd heb is dat als je iets goed wilt doen het veel tijd en energie 

kost. Dat wat mijn prioriteit is, is nog niet de prioriteit van iemand anders en daar moet ik 

rekening mee houden. Ik kan wel erg enthousiast zijn naar de mogelijkheden die ICT en 

sociale media bieden maar dit hoeft voor een ander niet zo te zijn. Ik heb geleerd om ook 

naar de andere mening te luisteren en dit ook te onderzoeken en niet aan mijn eigen idee 

vast te houden. Wat ik de volgende keer anders zou willen doen is meer ruimte maken op 

mijn werk om met een onderzoek aan de slag te gaan. Het werk van alle dag heb ik steeds 

voor laten gaan waardoor ik het mijzelf erg moeilijk heb gemaakt. Mijn idee was :”het 

onderzoek hoort bij mijn opleiding en is voor mijzelf, dus als ik dat even laat liggen heb ik 

alleen mijzelf ermee. Als ik de schoolzaken laat liggen dan hebben hier veel meer mensen 

last van.” Ik heb geleerd dat dit onzin is. Om goed onderwijs te kunnen maken is onderzoek 

naar een onderwerp nodig. Dit kost tijd maar het maakt de opleiding beter. Het is niet alleen 
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voor mij maar juist voor de opleiding. Ik heb geleerd dat ik andere prioriteiten moet stellen. Ik 

zit nog in het proces maar ben mij er wel bewust van. Een verandering binnen een 

organisatie kost tijd, ons onderwijs is gewend problemen die nu spelen gisteren opgelost te 

hebben, dit moet veranderen. Onderzoek doen zal hier zeker bij helpen. Een verandering bij 

jezelf kost wellicht nog meer tijd. Iets wat je jaren gewend bent op een bepaalde manier te 

doen is bij je gaan horen en niet zomaar afgeleerd. Een echte ontdekking voor mij dat dit 

anders kan en moet. Dat heb ik echt geleerd door dit onderzoek. Geduld en bekijk de zaken 

vanuit verschillende kanten. Is hetgeen dat ik denk dat het is wel de oplossing? Wat zegt de 

theorie hierover? Dit zijn zaken die nu ook bij mij gaan horen en wil ik ook zeker vast 

houden. 

 

Het onderzoek heeft voor mijn opleiding zeker belangrijk informatie opgeleverd waar wij iets 

mee moeten doen. We kunnen binnen het onderwijs en het werkveld van onze cursisten niet 

meer om het gebruik van ICT en sociale media heen, het is het heden en de toekomst. De 

vaardigheden die nodig zijn om hier mee om te kunnen werken zijn duidelijker geworden en 

hier gaan we mee aan de slag. Het onderwerp is echter zo ruim dat het vraagt om vervolg 

onderzoek: Hoe kunnen wij als opleiding ICT en sociale media inzetten om ons onderwijs 

beter te maken? Heel graag zou ik hier mee verder gaan in een vervolg onderzoek. 

 

Manon Osterop  

Maart, 2013 
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9 Bijlagen 

 

Bijlage 1 vragenlijst werkveld 

 

ICT vaardigheden binnen de kinderopvang en het basisonderwijs 

Geachte mijnheer/mevrouw 

In opdracht van het Nova College ben ik bezig met een onderzoek naar de ICT vaardigheden  die 

nodig zijn binnen het basisonderwijs en de kinderopvang. 

Het Nova College wil met de opleiding  pedagogisch werk en onderwijsasissistenten aansluiten bij en 

meegaan met de ontwikkelingen binnen werkveld . Informatie zoeken op internet. Online solliciteren. 

Emailen, chatten en twitteren, smartboard, games, leren met edu games, spelen met de Wii en de DS 

en zo nog veel meer. ICT speelt op steeds meer plekken een belangrijke rol, in onze maatschappij en 

dus ook op school en binnen de kinderopvang. Kinderen moeten worden voorbereid op het 

functioneren in een digitale maatschappij. Het onderwijs en de kinderopvang kunnen daarom niet 

meer om het gebruiken van ICT heen. Het werken met ICT is zowel leerdoel als leermiddel en 

ontspanning. Deze 21-eeuwse trend vraagt wat van de kinderen, maar ook wat van de begeleiders. 

Welke kennis en vaardigheden heeft een begeleider daarvoor nodig?  

Mijn onderzoek richt zich op de cursisten Pedagogisch Werk en onderwijsassistenten, de stage-

instellingen en de  docenten van de opleiding  Pedagogisch Werk en onderwijsassistenten.  

In dit onderzoek wil ik mij richten op: 

 Het gebruik van ICT en sociale media – Op wat voor manier maken de kinderopvang en het 

basisonderwijs gebruik van ICT en sociale media.   

 ICT vaardigheden– Welke ICT vaardigheden zijn er nodig om kinderen binnen de 

kinderopvang en het basisonderwijs op de juiste manier met ICT en sociale media te 

begeleiden? 

 Nova College opleidingen pedagogisch werk en onderwijsassistenten – Wat moet de opleiding 

pedagogisch werk en onderwijsassistenten doen om de cursisten van deze opleiding ICT 

vaardig te krijgen? 

De uitkomsten van het onderzoek zijn van groot belang voor de toekomstige invulling van de 

opleidingen pedagogisch werk en onderwijsassistenten van het Nova College. We willen met de 

uitkomsten van het onderzoek de aansluiting tussen de opleidingsinhoud en de actuele ontwikkelingen 

in het beroepenveld verbeteren. 

Om de waarde van de uitkomst van het onderzoek zo groot mogelijk te laten zijn is het belangrijk om 

zo veel mogelijk ingevulde enquêtes te krijgen. Ik wil u vragen om hier aan mee te werken. 

Ik dank u alvast voor uw medewerking. 

Manon Osterop, 

Coördinator opleiding Pedagogisch Werk Nova College 

 locatie Hoofddorp   

mosterop@novacollege.nl 
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Vragen: 

 

1. Naam van de organisatie: …………………………………………………………………………. 

     

    Adres: ………………………………………………………………………………………………... 

     

    E-mail: ………………………………………………………………………………………………..  

 

    Ingevuld door: ……………………………………………………………………………………….  

 

 

2. Soort organisatie 

 Kinderopvang 0-4 jaar ס

 Buitenschoolse opvang ס

 Basisonderwijs ס

 .……………………………………………………………………………… Anders, namelijk ס

 

 

 

3. Aantal medewerkers op uw locatie   

    5 – 0  ס

  10 – 5  ס

  25 – 10 ס

 Meer dan 25 medewerkers ס
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ICT en sociale media professionele inzet 

4. Binnen onze instelling worden de volgende ICT en sociale media toepassing ingezet voor leren en 

ontspanning van kinderen. 

(meerder antwoorden mogelijk) 

 Word of een ander tekstverwerkingsprogramma ס

 Outlook of een ander e-mail programma ס

 Excel ס

 Internet ס

 Google of een ander zoekprogramma ס

 Chatprogramma ס

 Smartboard/digiboard ס

 Computer/laptop ס

 Tablet ס

 Game console als; Wii, DS, Playststion, PSP etc ס

 .Oefenprogramma’s op de computer voor taal, rekenen etc ס

 ELO ס

 Informatie zoeken op de computer ס

 Samen met andere kinderen aan een opdracht werken ס

 Oefentoets maken ס

 ,Contact hebben met andere kinderen met gebruik van sociale media. Denk aan hyves ס

facebook, platforms etc. 

 Website bouwen en bijhouden ס

 Huiswerk ס

 Grafische programma’s bv foto’s bewerken ס

 .Presentaties met gebruik van  power point, prezzi etc ס

 :Wij gebruik (ook nog) ander ICT en sociale media namelijk ס

…………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Binnen onze instelling worden ICT en sociale media toepassing  door de begeleiders en/of 

leerkrachten ingezet voor de volgende werkzaamheden: 

( meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 Werk voorbereiding ס

 lesvoorbereiding ס

 Bestellingen ס

 Planning ס

 Dagvulling voor de kinderen ס

 Les geven ס

 Kinderbegeleiding ס

 Overleg met collega’s ס

 Toetsen ס

 Portfolio’s ס

 Vergadering ס

  :Wij gebruiken ICT en sociale media  (ook) voor de volgende werkzaamheden ס

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

6. Als  medewerker binnen onze organisatie krijg ik te maken met de inzet van ICT 

 Nooit ס

 Zelden ס

 Regelmatig ס

  Vaak ס

 Altijd ס
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7.  Als medewerker binnen onze organisatie krijg ik te maken met de inzet van sociale media 

 Nooit ס

 Zelden ס

 Regelmatig ס

  Vaak ס

 Altijd ס

 

8.  Als  medewerker binnen onze organisatie krijg ik te maken met inzet van games  

 Nooit ס

 Zelden ס

 Regelmatig ס

  Vaak ס

 Altijd ס

9.     Binnen onze organisatie worden sociale media gebruikt voor: 

(meerdere antwoorden mogelijk): 

  Intern kennis uitwisselen ס

 Public Relations ס

 Kennis en informatie verspreiding naar onze doelgroep ס

 Werken met kinderen ס

 Werving medewerkers en vrijwilligers ס

 Niet van toepassing ס

 Anders ס

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10. Binnen onze organisatie moet ik als medewerker kunnen werken met ICT  

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס
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11. Binnen onze organisatie moet ik als medewerker kunnen werken met sociale media 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

12. Geef aan welke programma’s  en hardware u vlot kunt gebruiken (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Word of een ander tekstverwerkingsprogramma ס

 Outlook of een ander e-mail programma ס

 Excel ס

 Internet ס

 Google of een ander zoekprogramma ס

 Chatprogramma ס

 Smartboard/digiboard ס

 Computer/laptop ס

 Tablet ס

 Game console als; Wii, DS, Playstation, PSP etc ס

 .Oefenprogramma’s op de computer voor taal, rekenen etc ס

 ELO ס

 Informatie zoeken op de computer ס

 Samen met andere kinderen aan een opdracht werken ס

 Oefentoets maken ס

 ,Contact hebben met andere kinderen met gebruik van sociale media. Denk aan hyves ס

facebook, platforms etc. 

 Website bouwen en bijhouden ס

 Huiswerk ס

 Grafische programma’s bv foto’s bewerken ס

 .Presentaties met gebruik van  power point, prezzi etc ס

  :Ik kan ook nog vlot gebruik maken ander ICT en sociale media namelijk ס
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13. Kinderen waarmee u werkt maken zowel binnen de instelling waar u werkzaam bent als thuis 

gebruik van de volgende ICT toepassingen en sociale media.  

( meerder antwoorden mogelijk) 

 Word of een ander tekstverwerkingsprogramma ס

 Outlook of een ander e-mail programma ס

 Excel ס

 Internet ס

 Google of een ander zoekprogramma ס

 Chatprogramma ס

 Smartboard/digiboard ס

 Computer/laptop ס

 Tablet ס

 Game console als; Wii, DS, Playstation, PSP etc ס

 .Oefenprogramma’s op de computer voor taal, rekenen etc ס

 ELO ס

 Informatie zoeken op de computer ס

 Samen met andere kinderen aan een opdracht werken ס

 Oefentoets maken ס

 ,Contact hebben met andere kinderen met gebruik van sociale media. Denk aan hyves ס

facebook, platforms etc. 

 Website bouwen en bijhouden ס

 Huiswerk ס

 Grafische programma’s bv foto’s bewerken ס

 .Presentaties met gebruik van  power point, prezzi etc ס

 ;Ze maken ook nog gebruik van ס

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Hieronder volgen een aantal stellingen over het gebruik van ICT toepassingen en sociale media en 

over vaardigheden die nodig zijn om deze middelen te kunnen gebruiken. Geef aan in hoeverre u het 

met deze uitspraken eens bent.  

 

14. Om kinderen te begeleiden met het gebruik van ICT en sociale media is alleen kennis over de 

programma’s nodig. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

15. Als begeleider/leerkracht binnen de kinderopvang/basisonderwijs is het belangrijk dat je de 

kinderen kan ondersteunen met ICT hulpmiddelen.  

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

16. Pedagogisch-didactisch handelen: Als begeleider/leerkracht  binnen de 

kinderopvang/basisonderwijs is het belangrijk dat je de verbinding kan leggen tussen leerdoelen, 

werkvorm en de inzet van ICT hulpmiddelen . 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס
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17. Pedagogisch-didactisch handelen: Als begeleider/leerkracht binnen de 

kinderopvang/basisonderwijs is het belangrijk dat je kan uitleggen welke meerwaarde ICT heeft in het 

uitvoeren van de taak . 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

18. werk. De pedagogisch werker/leerkracht organiseert en verantwoordt zijn werk met behulp van 

ICT hulpmiddelen. Hij gebruikt de ICT systemen van zijn wekplek voor het communiceren met 

kinderen, ouders en collega’s en voor het verantwoorden van zijn eigen handelen. Je moet dan in 

staat zijn om administratieve zaken digitaal vast te leggen en te beheren.   

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

19. Werk. De pedagogisch werker/ leerkracht organiseert en verantwoordt zijn werk met behulp van 

ICT hulpmiddelen. Hij gebruikt de ICT systemen van zijn wekplek voor het communiceren met 

kinderen, ouders en collega’s en voor het verantwoorden van zijn eigen handelen. Je moet dan in 

staat zijn om digitaal te communiceren.  

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

20. Professionele ontwikkeling: De pedagogisch werker/ leerkracht onderhoudt en ontwikkelt zijn 

eigen bekwaamheid met behulp van ICT hulpmiddelen.Je moet dan relevante digitale bronnen en 

platforms kunnen vinden en te raadplegen. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס
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21. Professionele ontwikkeling: De pedagogisch werker/leerkracht onderhoudt en ontwikkelt zijn 

eigen bekwaamheid met behulp van ICT hulpmiddelen. Je moet dan  informatie en ervaringen uit  

kunnen  wisselen via digitale platforms.  

 Helemaal oneens  ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

22. Als kinderen bezig zijn huiswerk of educatieve games op de computer dan is het nodig dat ze 

hierbij begeleiding krijgen. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

23. Als kinderen bezig zijn met games op computer/Wii/DS etc dan is het nodig dat ze hierbij 

begeleiding krijgen. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

24. Het is een taak van ons om  kinderen te begeleiden bij het gebruik van sociale media. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס
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25. Wij als instelling zijn voldoende op de hoogte van de mogelijkheden van ICT en sociale media om 

deze effectief in te zetten. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

26. Wij als instelling weten welke vaardigheden er  nodig zijn om kinderen te begeleiden op het gebeid 

van ICT en sociale media. (ICT vaardigheden) 

 

 Helemaal Oneens  ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

26. Vind u dat onze cursisten van de opleiding pedagogisch werk/ onderwijsassistenten van het Nova 

College voldoende worden voorbereid op het werken met ICT toepassingen en sociale media in hun 

toekomstige werkveld? 

 Ja ס

 Nee ס

 Weet  niet ס

27. Wat mist u in de huidige opleiding pedagogisch werk/ onderwijsassistenten van het Nova College 

met betrekking ICT toepassingen en sociale media. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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28. Ik heb naar aanleiding van de vragenlijst nog opmerkingen/adviezen/tips 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Heel erg bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. 
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Bijlage 2 vragenlijst cursist 

 

ICT vaardigheden binnen de kinderopvang en het 

basisonderwijs 

In opdracht van het Nova College ben ik bezig met een onderzoek naar de ICT vaardigheden  

die nodig zijn binnen het basisonderwijs en de kinderopvang. 

Het Nova College wil met de opleiding aansluiten bij en meegaan met de ontwikkelingen 

binnen jouw toekomstig werkveld. Informatie zoeken op internet. Online solliciteren. Emailen, 

chatten en twitteren, smartboard, games, leren met edu games, spelen met de WII en de DS 

en zo nog veel meer. ICT speelt op steeds meer plekken een belangrijke rol, in onze 

maatschappij en dus ook op school en binnen de kinderopvang. Kinderen moeten worden 

voorbereid op het functioneren in een digitale maatschappij. Het onderwijs en de 

kinderopvang kunnen daarom niet meer om het gebruiken van ICT heen. Het werken met 

ICT is zowel leerdoel als leermiddel en ontspanning. Deze 21-eeuwse trend vraagt wat van 

de kinderen, maar ook wat van de begeleiders. Welke kennis en vaardigheden heeft een 

begeleider daarvoor nodig?  

Mijn onderzoek richt zich op de cursisten Pedagogisch Werk en onderwijsassistenten, de 

stage-instellingen en de  docenten van de opleiding  Pedagogisch Werk en 

onderwijsassistenten.  

In dit onderzoek wil ik mij richten op: 

 Het gebruik van ICT en sociale media – Op wat voor manier maken de kinderopvang 

en het basisonderwijs gebruik van ICT en sociale media.   

 ICT vaardigheden– Welke ICT vaardigheden zijn er nodig om kinderen binnen de 

kinderopvang en het basisonderwijs op de juiste manier met ICT en sociale media te 

begeleiden? 

 Nova College opleidingen Pedagogisch Werk en onderwijsassistenten – Wat moet de 

opleiding pedagogisch werk en onderwijsassistenten doen om de cursisten van deze 

opleiding ICT vaardig te krijgen? 

De uitkomsten van het onderzoek zijn van groot belang voor de toekomstige invulling van de 

opleidingen pedagogisch werk en onderwijsassistenten van het Nova College. We willen met 

de uitkomsten van het onderzoek de aansluiting tussen de opleidingsinhoud en de actuele 

ontwikkelingen in het beroepenveld verbeteren. 

Om de waarde van de uitkomst van het onderzoek zo groot mogelijk te laten zijn is het 

belangrijk om zo veel mogelijk ingevulde enquêtes te krijgen. Ik wil je vragen om hier aan 

mee te werken. 

 

Ik dank je alvast voor je medewerking. 

 

Manon Osterop, 

Coördinator opleiding Pedagogisch Werk Nova College 

 locatie Hoofddorp   

mosterop@novacollege.nl 
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Vragen: 

 

1. Ik ben cursist 

 2e jaar BOL opleiding pedagogisch werk ס

 3e jaar BOL opleiding pedagogisch werk ס

 2e jaar BOL opleiding onderwijsassistent ס

 3e jaar BOL opleiding onderwijsassistent ס

 

2. Leeftijd 

 jaar 20 – 16 ס

 jaar 25 – 20 ס

 jaar 30 – 25 ס

 jaar 40 – 30 ס

 en ouder 40 ס

 

 

3. Naam van de organisatie waar je stage loopt, : ………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Soort organisatie 

 Kinderopvang 0-4 jaar ס

 Buitenschoolse opvang ס

 Basisonderwijs ס

 .……………………………………………………………………………… Anders, namelijk ס

 

 

5. Aantal medewerkers op locatie van de organisatie waar je stage loopt:  

    5 – 0  ס

  10 – 5  ס

  25 – 10 ס

 Meer dan 25 medewerkers ס
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ICT en sociale media professionele inzet 

 

6. Binnen mijn stage instelling worden de volgende ICT en sociale media toepassing ingezet 

voor leren en ontspanning van kinderen. 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 Word of een ander tekstverwerkingsprogramma ס

 Outlook of een ander e-mail programma ס

 Excel ס

 Internet ס

 Google of een ander zoekprogramma ס

 Chatprogramma ס

 Smartboard/digiboard ס

 Computer/laptop ס

 Tablet ס

 Game console als; Wii, DS, Playstation, PSP etc ס

 .Oefenprogramma’s op de computer voor taal, rekenen etc ס

 ELO ס

 Informatie zoeken op de computer ס

 Samen met andere kinderen aan een opdracht werken ס

 Oefentoets maken ס

 Contact hebben met andere kinderen met gebruik van sociale media. Denk aan ס

hyves, facebook, platforms etc. 

 Website bouwen en bijhouden ס

 Huiswerk ס

 Grafische programma’s bv foto’s bewerken ס

 .Presentaties met gebruik van  power point, prezzi etc ס

 :Wij gebruik (ook nog) ander ICT en sociale media namelijk ס

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….... 
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7. Binnen mijn stage instelling worden ICT en sociale media toepassing  door de begeleiders 

en leerkrachten ingezet voor de volgende werkzaamheden: 

(meerder antwoorden mogelijk) 

 

 Werk voorbereiding ס

 lesvoorbereiding ס

 Bestellingen ס

 Planning ס

 Dagvulling voor de kinderen ס

 Les geven ס

 Kinderbegeleiding ס

 Overleg met collega’s ס

 Toetsen ס

 Portfolio’s ס

 Vergadering ס

  :Ze gebruiken ICT en sociale media  (ook) voor de volgende werkzaamheden ס

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

8. Als pedagogisch werker / onderwijsassistent krijg ik binnen mijn werkveld te maken met 

inzet van ICT 

 Nooit ס

 Zelden ס

 Regelmatig ס

  Vaak ס

 Altijd ס

 

9.  Als pedagogisch werker / onderwijsassistent krijg ik binnen mijn werkveld te maken met 

inzet van sociale media 

 Nooit ס

 Zelden ס

 Regelmatig ס

  Vaak ס

 Altijd ס
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10.     Binnen onze organisatie worden sociale media gebruikt voor (meerdere antwoorden 

mogelijk): 

  Intern kennis uitwisselen ס

 Public Relations ס

 Kennis en informatie verspreiding naar onze doelgroep ס

 Fondsenwerving ס

 Werving medewerkers en vrijwilligers ס

 Niet van toepassing ס

 Anders ס

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

11. Binnen onze organisatie moet ik als pedagogisch medewerker/ onderwijsassistent  

kunnen werken met ICT  

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

12. Binnen onze organisatie moet ik als pedagogisch medewerker/ onderwijsassistent 

kunnen werken met sociale media 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

13. Geef aan welke programma’s  en hardware jij vlot kunt gebruiken 

 (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Word of een ander tekstverwerkingsprogramma ס

 Outlook of een ander e-mail programma ס

 Excel ס

 Internet ס

 Google of een ander zoekprogramma ס

 Chatprogramma ס

 Smartboard/digiboard ס

 Computer/laptop ס

 Tablet ס

 Game console als; Wii, DS, Playstation, PSP etc ס

 .Oefenprogramma’s op de computer voor taal, rekenen etc ס

 ELO ס

 Informatie zoeken op de computer ס

 Samen met andere kinderen aan een opdracht werken ס

 Oefentoets maken ס
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 Contact hebben met andere kinderen met gebruik van sociale media. Denk aan ס

hyves, facebook, platforms etc. 

 Website bouwen en bijhouden ס

 Huiswerk ס

 Grafische programma’s bv foto’s bewerken ס

 .Presentaties met gebruik van  power point, prezzi etc ס

 :Ik kan ook nog vlot gebruik maken ander ICT en sociale media namelijk ס

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………. 

 

 

 

14. Kinderen waarmee ik werk op mijn stage maken zowel binnen de instelling waar ik 

werkzaam ben als thuis gebruik van de volgende ICT toepassingen en sociale media.  

( meerder antwoorden mogelijk) 

 Word of een ander tekstverwerkingsprogramma ס

 Outlook of een ander e-mail programma ס

 Excel ס

 Internet ס

 Google of een ander zoekprogramma ס

 Chatprogramma ס

 Smartboard/digiboard ס

 Computer/laptop ס

 Tablet ס

 Game console als; Wii, DS, Playstation, PSP etc ס

 .Oefenprogramma’s op de computer voor taal, rekenen etc ס

 ELO ס

 Informatie zoeken op de computer ס

 Samen met andere kinderen aan een opdracht werken ס

 Oefentoets maken ס

 Contact hebben met andere kinderen met gebruik van sociale media. Denk aan ס

hyves, facebook, platforms etc. 

 Website bouwen en bijhouden ס

 Huiswerk ס

 Grafische programma’s bv foto’s bewerken ס

 .Presentaties met gebruik van  power point, prezzi etc ס

 ;Ze maken ook nog gebruik van ס

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
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Hieronder volgen een aantal stellingen over het gebruik van ICT toepassingen en sociale 

media in het werk van de pedagogisch medewerker/onderwijsassistent en over 

vaardigheden die je nodig hebt om deze middelen te kunnen gebruiken. Geef aan in 

hoeverre je het met deze uitspraken eens bent.  

 

15. Om kinderen te begeleiden met het gebruik van ICT en sociale media heb ik alleen 

kennis over de programma’s nodig. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

16. Als begeleider binnen de kinderopvang/basisonderwijs is het belangrijk dat ik de kinderen 

kan begeleiden als ze werken met ICT en sociale media 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

17. Pedagogisch-didactisch handelen: Als begeleider binnen de 

kinderopvang/basisonderwijs is het belangrijk dat ik de verbinding kan leggen tussen 

leerdoelen, werkvorm en de inzet van ICT hulpmiddelen . 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

18. Pedagogisch-didactisch handelen: Als begeleider binnen de 

kinderopvang/basisonderwijs is het belangrijk dat ik kan uitleggen welke meerwaarde ICT 

heeft in het uitvoeren van de taak . 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס
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19. werk. De pedagogisch werker/ onderwijsassistent organiseert en verantwoordt zijn werk 

met behulp van ICT hulpmiddelen. Hij gebruikt de ICT systemen van zijn wekplek voor het 

communiceren met kinderen, ouders en collega’s en voor het verantwoorden van zijn eigen 

handelen. Ik moet dan in staat zijn om administratieve zaken digitaal vast te leggen en te 

beheren.   

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

20. Werk. De pedagogisch werker/ onderwijsassistent organiseert en verantwoordt zijn werk 

met behulp van ICT hulpmiddelen. Hij gebruikt de ICT systemen van zijn wekplek voor het 

communiceren met kinderen, ouders en collega’s en voor het verantwoorden van zijn eigen 

handelen. Ik moet dan in staat zijn om digitaal te communiceren.  

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

21. Professionele ontwikkeling: De pedagogisch werker/ onderwijsassistent onderhoudt en 

ontwikkelt zijn eigen bekwaamheid met behulp van ICT hulpmiddelen.  Je moet dan 

relevante digitale bronnen en platforms te vinden en te raadplegen. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

22. Professionele ontwikkeling: De pedagogisch werker/ onderwijsassistent onderhoudt en 

ontwikkelt zijn eigen bekwaamheid met behulp van ICT hulpmiddelen.  Je moet dan  

informatie en ervaringen uit  kunnen  wisselen via digitale platforms.  

 Helemaal oneens  ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

23. Als kinderen bezig zijn huiswerk of educatieve games op de computer dan vindt ik dat ze 

hierbij begeleiding van mij nodig hebben. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס
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24. Als kinderen bezig zijn met games op computer/Wii/ds etc dan vind ik dat ze hierbij 

begeleiding van mij nodig hebben. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

25. Het is een taak van mij kinderen te begeleiden bij het gebruik van sociale media. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

 

 

Kennis en vaardigheden 

 

26. Ik beheers de algemene spelling- en grammaticaregels van de Nederlandse taal 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

27. Ik kan in een e-mail voor mijn werk helder en duidelijk formuleren 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

28. Ik ben in staat om bij contact via Email de informatie juist te lezen. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

29. Ik pas mijn schriftelijk taalgebruik aan in een Email als dit voor mijn stage is. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס
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30. Ik kan kinderen begeleiden bij als ze gebruik maken van ICT programma’s. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

31. Ik kan kinderen begeleiden als ze gebruik maken van sociale media. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

32. Ik kan kinderen begeleiden als ze gebruik maken van het spelen van games. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

33. Ik kan een presentatie geven met gebruik van ICT hulpmiddelen. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

34.Ik kan een digibord/smartboard gebruiken 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

35. Ik kan effectief informatie zoeken op internet 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

36. Ik kan ICT programma’s effectief inzetten in mijn toekomstige werkveld 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס
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37. Ik kan sociale media effectief inzetten in mijn toekomstige werkveld 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

38. Ik kan gaming effectief inzetten in mijn toekomstige werkveld 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

39. Ik kan ICT hulpmiddelen effectief inzetten om mijn werkzaamheden in mijn toekomstige 

werkveld uit te kunnen voeren. 

 Helemaal oneens ס

 Oneens ס

 Niet oneens, niet eens ס

 Eens ס

 Helemaal eens ס

 

40. Vind je dat je door je opleiding voldoende wordt voorbereid op het werken met ICT 

toepassingen en sociale media in je toekomstige werkveld? 

 Ja ס

 Nee ס

 Weet niet ס

 

 

41. Wat ik mis in de huidige opleiding  of nodig  heb om te kunnen werken met ICT 

toepassingen en sociale media in mijn toekomstige werkveld  is: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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42. Ik heb naar aanleiding van de vragenlijst nog opmerkingen/adviezen/tips 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Heel erg bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. 
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Bijlage 3 topiclijst interview docenten opleiding 

 

Onderwerpen die aan bod moeten komen  

 

 De ervaringen van de docenten van de opleidingen als het gaat om het gebruik van 

ICT en sociale media in het werkveld van de cursist.  

 

 Het in kaart brengen van de vaardigheden  die de docenten  denken dat de cursisten 

nodig hebben om kinderen te begeleiden bij ICT en sociale media.  

 

 Op wat voor manier kijken de docenten naar de ICT vaardigheden van onze 

cursisten. 

 

 Wat zijn ICT vaardigheden? 

 

 De eigen ICT vaardigheden van de docenten. 

 

 Moeten wij als opleiding  onze cursisten voorbereiden op het werken met ICT en 

sociale media . 

 

 Hoe kunnen we dit doen? 
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Bijlage 4 

Recente artikelen over inzet ICT en sociale media in het onderwijs en de kinderopvang 

Voorspellingen voor 2013: digitalisering versterkt het onderwijs 

In een van de meest recente publicaties van Gartner doet het onderzoeksbureau enkele 

voorspellingen voor de impact die technologie gaat hebben op het onderwijs in 2013. De vier 

belangrijkste ontwikkelingen die Gartner (Rust, Wiener, Harris & Lowendahl. Predicts 2013: 

Digitalization Powes Education, Gartner 21 november 2012) ziet, zijn als volgt: 

1. Technologie gaat het huidige onderwijs verstoren door het onderwijs uit te breiden tot 

buiten de muren van het traditionele klaslokaal. Hierdoor kan er meer rekening 

gehouden worden met de voorkeur van leerlingen op het gebied van tijd, tempo, stijl 

en niveau. 

2. Online leerstrategieën worden verrijkt door middel van analyse van data en gegevens 

van de leerling waardoor gepersonaliseerde leerpaden ontstaan. 

3. De rol van de leraar zal veranderen van een overdrager van kennis naar een 

begeleider, coach en mentor. 

4. De leerling komt steeds meer centraal te staan binnen de onderwijsinstelling zelf en 

heeft als doel om de leerling te ondersteunen bij het leerproces onafhankelijk van tijd, 

plaats of manier waarop de leerling instructie wil hebben. 

Gelukkig zijn het geen heel schokkende en nieuwe voorspellingen die Gartner doet, maar 

wat wel duidelijk wordt door deze voorspellingen is de centrale rol die ontwikkelingen als 

Learning Analytics en Big Data komend jaar gaan spelen. Dit blijkt ook uit het advies van 

Gartner om er bij beleidsontwikkeling ervan uit te gaan dat in 2016 50% van de 

onderwijsinstellingen (po en vo) ver ontwikkelde gepersonaliseerde leertrajecten aanbieden 

waarbij leraren geen persoonlijke instructie meer hoeven te geven aan iedere leerling. En 

dan wordt het interessant natuurlijk: want hoe zit dat nu precies en wat wordt dan de rol van 

de leraar? (http://www.kennisnet.nl/themas/ict-bekwaamheid/nieuws/voorspellingen-voor-2013-

digitalisering-versterkt-het-onderwijs/ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kennisnet.nl/themas/ict-bekwaamheid/nieuws/voorspellingen-voor-2013-digitalisering-versterkt-het-onderwijs/
http://www.kennisnet.nl/themas/ict-bekwaamheid/nieuws/voorspellingen-voor-2013-digitalisering-versterkt-het-onderwijs/
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14.01.2013 

Start pilot multimedia op buitenschoolse opvang 

Dossiers: Opvoeding en media 

Vanaf januari 2013 werken Beeld en Geluid en SKON kinderopvang samen om 

kinderen op de buitenschoolse opvang mediawijs te maken. De samenwerking start op 

6 locaties van SKON kinderopvang. Zo'n 500 kinderen gaan, vooralsnog voor de 

periode van een jaar, actief en creatief aan de slag met het maken, bekijken en ervaren 

van media. De kick off van het project vond 9 januari 2013 plaats bij Beeld en Geluid in 

Hilversum. 

 

Mediawijsheid 

Beeld en Geluid ziet het als zijn taak ouders, opvoeders en kinderen op een juiste manier te 

begeleiden door de wereld van de audiovisuele media en te laten zien dat deze kunnen 

betoveren, en tegelijk ook kunnen onttoveren. "De media spiegelen ons een bepaalde wereld 

voor. Het zelf spelenderwijs en creatief vorm geven aan mediaproducten leert kinderen heel 

veel dingen tegelijk. Het leert ze hoe een krachtig verhaal te  vertellen in beelden en óók hoe 

ze dit samen kunnen doen. Het leert ze uiteindelijk ook achter de spiegel te kijken, te creëren 

en niet alleen te consumeren," aldus John Leek, manager onderwijs van Beeld en Geluid. 

Om actief mee te kunnen doen in de samenleving, is het voor kinderen belangrijk om 

mediawijs te zijn: om te kunnen gaan met media en de kansen ervan te benutten. "Naar ons 

idee kan het gebruik van media veel voordelen en kansen bieden, als je er goed mee 

omgaat. Helemaal als er aanspraak wordt gemaakt op de creativiteit en het samenspel van 

kinderen", vertelt Moniek Rijnders, operationeel directeur van SKON 

kinderopvang.(http://www.mediawijzer.net/publiek/nieuws/start-pilot-multimedia-op-

buitenschoolse-opvang)  
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PvdA: lerarenopleiding kan niet zonder ict 

09 april 2013 door de redactie  

Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis van de Partij van de Arbeid heeft vandaag een 

motie ingediend om de ict-bekwaamheid van net afgestudeerde leraren te verhogen. De 

mate van het ict-onderwijs op de pabo’s en lero’s hangt momenteel nog erg af van de 

instelling en het huidige curriculum heeft onvoldoende effect in de praktijk. 

 
“Het is wenselijk dat alle docenten met hun tijd meegaan, omdat alle leerlingen recht hebben 

op het beste onderwijs. Daarom wil ik graag dat goede omgang met ict één van de eisen 

wordt waar leraren aan moeten voldoen.” schrijft Mohandis op de website van zijn partij.  

De ict-bekwaamheid van leraren is al langer onderwerp van discussie. De Vier in balans 

monitor 2012 laat zien dat managers de ict-basisvaardigheden van hun leraren redelijk op 

orde vinden, maar dat in het bijzonder in het vo en mbo de didactische ict-vaardigheden te 

wensen over laten. Daarnaast beoordeelde ruim vier op de tien middelbare scholieren van 

het 1Vandaag-jongerenpanel dat de meeste van hun leraren niet echt ict-bekwaam zijn, 

omdat ze niet goed om kunnen gaan met een digitaal schoolbord of een tablet. Ruim de helft 

van de leerlingen wil ook dat er meer digitaal leermateriaal wordt ingezet in de klas. 

http://www.pvda.nl/berichten/2013/04/Lerarenopleiding+kan+niet+zonder+ICT
http://nl.sitestat.com/kennisnet/copacabana/s?Vier-in-Balans-2012&ns_type=pdf
http://nl.sitestat.com/kennisnet/copacabana/s?Vier-in-Balans-2012&ns_type=pdf
http://1vjongerenpanel.eenvandaag.nl/uitslagen/45421/scholieren_veel_leraren_niet_ict_bekwaam
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Wat is de huidige situatie? 

Voor pabo-studenten zijn er verschillende kennisbases opgesteld die beschrijven over welke 

kennis en vaardigheden zij moeten beschikken om af te kunnen studeren. De kern wordt 

gevormd door de kennisbases voor rekenen/wiskunde en Nederlandse taal. Er zijn ook 

verschillende bases per vakgebied: geschiedenis, biologie, etc. Met name in de generieke 

kennisbasis worden enkele competenties beschreven die goed aansluiten bij het kader voor 

ict-bekwaamheid van leraren van Kennisnet, maar in praktijk blijkt het ict-onderwijs per pabo 

te verschillen.  

Voor de lerarenopleidingen voor het vo zijn ook diverse kennisbases per vakgebied 

opgesteld evenals een generieke kennisbasis. In deze documenten is echter aanzienlijk 

minder terug te vinden over de inzet van ict in het onderwijs. De overkoepelende organisatie 

van educatieve faculteiten (ADEF) heeft aanvullend daaraan een kennisbasis ict opgesteld, 

waarvan de herziene versie nu in ontwikkeling is. Hierin staan veel ict-competenties 

beschreven, maar doordat deze apart staat van de overige kennisbases, mist het de 

integratie in de praktijksetting.  

Naar ict-bekwame leraren 

http://10voordeleraar.nl/kennisbases/bachelor
http://www.leroweb.nl/docs/lero/kennisbasis-ict.pdf
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Op papier zijn alle elementen en competenties in de kennisbasis goed, maar wat versnipperd 

uitgewerkt. De kennisbasis ict voor de lerarenopleiding vo heeft daarnaast geen verplichte 

status. De ervaring leert echter dat niet op elke opleiding evenveel aandacht wordt besteed 

aan ict-bekwaamheid. Sommige opleidingen lopen voorop met de inzet van digitale 

technologie, terwijl andere opleidingen het minimale doen. 

‘Ict in onderwijs moet de normaalste zaak van de wereld worden’ 

Vandaag heeft Mohandis een motie ingediend in de Kamer. Hierin roept hij de minister op 

om te onderzoeken op welke wijze ict-bekwaamheid binnen het curriculum van 

lerarenopleidingen kan worden opgenomen. “Door op de Pabo en lerarenopleiding 

aankomend docenten te scholen in het gebruik van ict, wordt het de normaalste zaak van de 

wereld om elektronische middelen in de les te gebruiken. Ik vraag de minister ook om de 

omgang met ict op te nemen in de wettelijke bekwaamheidseisen van docenten. Door middel 

van bijvoorbeeld een smartboard en iPad kan veel gevarieerder les worden gegeven. De 

kwaliteit van het onderwijs gaat bij effectief gebruik van elektronische hulpmiddelen ook 

omhoog,” aldus Mohandis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Ict-bekwaamheidseisen/Motie_Mohandis.pdf

