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Inleiding
Voor u ligt het Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT 2015-2020 van stichting PlatOO, 
Bestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk basisonderwijs. In dit beleidsplan worden in 
lijn met het Strategisch beleidsplan PlatOO 2012-2016, de doelen en route hiernaartoe voor de 
komende vier jaar toegelicht.

Om tot dit Innovatie- en investeringsplan te komen is samengewerkt in een kerngroep ICT vanuit PlatOO 
ondersteund met externe experts op het gebied van ICT en onderwijs. Daarnaast is een klankbordgroep 
van leerkrachten geraadpleegd om mee richting te geven aan de PlatOO visie op ICT in relatie tot 
onderwijs. Om de startsituatie te bepalen zijn vijf scholen van PlatOO bezocht en is er een analyse 
gemaakt van de stand van ICT (beleid) op deze scholen.

Hoofdstuk 1 beschrijft welke aanleidingen ten grondslag liggen aan de in dit plan uitgewerkte 
koers. Hierin onder andere aandacht voor regionale, landelijke en mondiale ontwikkelingen in de 
maatschappij. Hoofdstuk 2 geeft inzicht in waar wij als PlatOO staan op het gebied van ICT. Hoofdstuk 3 
omschrijft waar wij als PlatOO naar toe willen in een visie, voortkomend uit de inzichten omschreven in 
hoofdstuk 1 en 2. Deze visie is uitgewerkt in ambities/doelstellingen en randvoorwaarden.

Hoofdstuk 4 omschrijft hoe respectievelijk digitale leermiddelen & toepassingen, ICT-infrastructuur en 
personeel & deskundigheid ingezet zullen worden om de ambities te realiseren.

In hoofdstuk 5 wordt toegelicht hoe de financiering van de omschreven plannen wordt gerealiseerd.

Er wordt afgesloten met een overzicht waarin de doelen, vertaald in acties in tijd zijn uitgezet.
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EEN DUIDING VAN BEGRIPPEN

Vernieuwen

Versterken

Verbeteren

Het oude vervangen door het nieuwe
Waarom wil je vernieuwen? Omdat het oude wordt versterkt of 
verbeterd.

Het minder kwetsbaar maken. (continuïteit garanderen)

Het sneller bereiken van gestelde doelen en het kunnen stellen van 
hogere haalbare doelen.
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Aanleiding
De maatschappij verandert in een hoog tempo. Kinderen die op onze PlatOOscholen worden 
voorbereid op de toekomst zullen banen vinden die wij nu niet kennen. ICT speelt daar een belangrijke 
rol in. Buiten de scholen, maar ook daarbinnen is de invloed van deze ontwikkeling merkbaar. 

In het bestuursakkoord 2014-2020, gesloten door de PO-raad en het ministerie van OCW, wordt dan 
ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan kwalitatief en toekomstgericht onderwijs, waarin de leerling 
centraal staat. ICT wordt hierin als een belangrijk component beschouwd om vorm te kunnen geven aan 
dit onderwijs. Hiertoe ondernemen het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het ministerie 
van Economische Zaken, de PO- en VO-raad actie middels het Doorbraakproject Onderwijs en ICT1. 

Op mondiale schaal wordt er nagedacht over, en onderzoek gedaan naar welke kennis en vaardigheden 
de huidige generatie kinderen moet beschikken wanneer zij de arbeidsmarkt betreden. Er wordt veel 
gesproken over 21e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden zijn niet nieuw, maar er wordt wel 
een steeds groter beroep op gedaan2. Een vaardigheid die hier onderdeel van uitmaakt is Digitale 
geletterdheid; het vermogen digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de 
gevolgen daarvan kritisch te beoordelen3.

Om toekomstbestendig onderwijs te kunnen bieden menen we bij PlatOO dat wij hierin een proactieve 
en vormgevende rol moeten spelen. De regionale context van de scholen van PlatOO vraagt dit zelfs van 
ons:

“PlatOOscholen staan in dé high-tech regio van Nederland en dat schept verplichtingen. Wetenschap en 
techniek zullen op onze scholen dan ook meer dan gemiddelde aandacht moeten krijgen. Immers, enerzijds 
heb je te maken met een specifieke populatie, juist vanwege de aanwezigheid van veel high-tech professionals 
en anderzijds heb je als onderwijs de opdracht om kinderen bewust te maken van de potentie van hun eigen 
leefomgeving.” – strategisch beleidsplan PlatOO 2012-2016

Daarin zullen niet trends leidend moeten zijn, maar (bewezen) effectiviteit voor leren:

“Ensuring that every child reaches a baseline level of proficiency in reading and mathematics will do more to 
create equal opportunities in a digital world than solely expanding or subsidising access to high-tech devices 
and services.” OECD4

PlatOO zal om deze reden op een beredeneerde manier moeten investeren in de ontwikkeling van het 
onderwijs op haar scholen, waarbij de kernvraag is:
Hoe versterkt, verbetert en vernieuwt ICT het onderwijs op de PlatOO scholen, waarbij ICT gericht is op de 
verbinding tussen leerling, leerstof en leerkracht?

1

1 http://doorbraakonderwijsenict.nl/
2 Allen & Van der Velden, 2011; Voogt & Roblin, 2012; Ledoux, Meijer, Van der Veen & Breetvelt, 2013.
3 http://www.slo.nl/downloads/documenten/digitale-geletterdheid-en-21e-eeuwse-vaardigheden.pdf/
4 http://www.oecd.org/education/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm
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Interne analyse (Vier in balans+)
(opbrengsten nav scholenboezoeken, klankbordgroep & ICT vragenlijst)

CONCLUSIES

Visie

Deskundigheid

a. Visie korte termijn aanwezig, visie op lange termijn ontbreekt.
b. Visie korte termijn summier.
c. ICT heeft geen centrale rol in de overlegstructuur.
d. Verschillende visies op gebruik van ICT binnen de school 
 (met name de vertaling naar praktijk).

a. Relatie met visie ontbreekt
b. Deskundigheid van leerkrachten is redelijk tot goed in beeld.
c. Deskundigheid van leerkrachten is wisselend en divers.
d. Deskundigheid is veelal gericht op basisvaardigheden.
e. Behoefte aan meer kennis ten aanzien van software, mediawijsheid en 
 digitale didactiek.
f. ICT-deskundigheid vaak bij één persoon per school. (risico continuïteit).
g. Zorg ten aanzien van technische deskundigheid. Behoefte aan een 
 technisch ICT-er.
h. De vrijblijvendheid van de inzet van ICT zorgt ervoor dat er 
 onvoldoende prioriteit, uniformiteit in toepassing en gelijkheid in 
 deskundigheid zichtbaar is binnen teams.
i. Omgaan met verandering is lastig, kost tijd.

Waar staan we als PlatOO
2.1  Interne analyse
In de voorbereiding op het formuleren van dit plan is een beknopte analyse gedaan binnen vijf 
scholen van PlatOO (‘t Einder, het Toverkruid, de Horizon, de Hasselbraam en de Driehoek). Met deze 
schoolbezoeken is getracht een dwarsdoorsnede te maken binnen PlatOO om een beeld te krijgen van 
de huidige stand van zaken rondom ICT op PlatOO scholen aan de hand van het Vier in balans-model 
van Kennisnet. Het model beschrijft de randvoorwaarden die met elkaar in balans moeten zijn om tot 
een goed gebruik te komen en zo de gewenste opbrengsten te bereiken. Deze componenten zijn visie, 
deskundigheid, digitaal leermateriaal en ICT-infrastructuur. Aanvullend is bij de schoolbezoeken gekeken 
naar de invulling van de componenten leiderschap en samenwerking.

2.2 Resultaten interne analyse
PlatOO constateert dat zij achter blijft bij het vormgeven van haar ambities aan onderwijsvernieuwing 
met betrekking tot ICT. Er is op veel scholen van PlatOO een disbalans tussen de factoren die 
gezamenlijk de effectiviteit van de inzet van ICT bepalen.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste conclusies per factor opgenomen.

2
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Digitaal leermateriaal

Infrastructuur

Leiderschap

Samenwerking

a. Relatie met visie en deskundigheid ontbreekt.
b. Vooral methode gebonden software.
c. Enkele scholen werken met een ELO. Anderen hebben interesse.
d. Behoefte aan meer delen van goede voorbeelden: intern en extern.
e. Behoefte aan gezamenlijke inkoop van licenties.
f. Te weinig en/of haperende middelen.
g. Gebruik ICT leidt soms tot ervaren van hogere werkdruk.

a. Relatie met visie, deskundigheid en digitaal leermateriaal ontbreekt.
b. Sterk verouderde software (besturingssystemen).
c. Weinig kennis in huis over hardware.
d. Tendens om de techniek buiten de school te houden.
e. Groeiende inzet van mobiele devices (laptop, tablet, chromebook, etc.)
f. Facilitering van de ICT-er is divers.*
g. Connectiviteit instabiel.

a. Medewerkers hebben behoefte aan facilitering en vertrouwen door 
 schoolleider.
b. Discrepantie intentie en praktische uitwerking.
c. Behoefte aan sterke focus op onderwijsvisie en vertaling naar beleid.

a. Samenwerking maakt onderdeel uit van de schoolcultuur, maar weinig 
 gericht op ICT & Onderwijs.
b. PlatOObreed delen van kennis en ervaring op gebied van ICT leidt tot 
 onvoldoende resultaat.

* Iedere ICT-coördinator wordt gefaciliteerd om zijn/haar taak naar behoren uit te kunnen voeren, daarbij is het leerlingenaantal 
van de school bepalend voor het toewijzen van het minimum aantal uren. Deze uren kunnen ingezet worden vanuit de reguliere 
formatie of opgenomen in het taakbeleid (normjaartaak). Indien gekozen wordt voor opname in het taakbeleid, dan is het van 
belang om duidelijke afspraken te maken over het structureel inplannen van de ICT-uren. In het belang van de schoolorganisatie 
is iedere PlatOO-school vrij dit naar eigen inzicht vorm te geven. 
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Waar willen we als PlatOO naar toe
3.1  Strategische kaders PlatOO
“PlatOO zal in de komend beleidsperiode ICT in de breedste zin op de agenda houden van alle scholen. Dit 
betekent naast aandacht voor een goede infrastructuur tevens aandacht voor onderwerpen als mediawijsheid, 
informatievaardigheden (van leerkracht en leerling) en verkenning van de mogelijkheden van e-learning. 
Uitgangspunt daarbij zal steeds zijn: Beleid richten op de leerkracht met als doel de verbinding te vinden tussen 
leerling, leerstof en leerkracht.“ - strategisch beleidsplan 2012-2016
 
Daarnaast zijn vanuit dit strategisch beleidsplan de volgende gezamenlijke doelen geselecteerd die nog 
actueel zijn en waarvoor ICT ondersteunend kan zijn:

• Scholen bieden maatwerk voor excellente leerlingen. (strategisch doel 1)
• Optimaal benutten van aanwezige expertise. (uit strategisch doel 2)
• Onderwijsvernieuwing als ‘on-going proces’ faciliteren  (strategisch doel 3)
• ICT op agenda van alle scholen (ICT als doel en middel) (strategisch doel 4)
• Scholen stimuleren ouders om thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan 
 leerprestaties. (strategisch doel 8)

3.2  Visie
PlatOO erkent dat ICT in toenemende mate een belangrijke rol inneemt in de maatschappij en de 
leefwereld van haar leerlingen en daarmee ook een duidelijke plek verdient in het onderwijs (als doel) 
op haar scholen. Daarnaast meent PlatOO dat ICT (als middel) mogelijkheden biedt om nog beter in te 
spelen op de verschillen tussen leerlingen (differentiatie), samenwerking te kunnen faciliteren, ongeacht 
tijd of plaats en de organisatie van het eigen onderwijs efficiënter te maken.
 
Om toekomstgericht passend onderwijs te kunnen bieden dat aansluit bij de leefomgeving en niveaus 
van alle leerlingen, maakt ICT integraal onderdeel uit van de rijke leeromgeving waarin leerlingen op 
PlatOO scholen zich ontwikkelen. Iedereen op zijn of haar eigen niveau.
 
Bij PlatOO werken vakmensen met kennis van onderwijs. Die in staat zijn hun handelen en de inzet van 
middelen te verantwoorden vanuit onderwijskundige doelen. Net als binnen onderwijskundig handelen 
willen we keuzes met betrekking tot ICT beredeneerd kunnen maken vanuit deze onderwijskundige 
doelen.
 
‘PlatOO meent dat ICT inzet altijd beredeneerd kan worden gedaan. Dit vraagt enerzijds om bewust formuleren 
van doelen en anderzijds vraagt dit kennis van (ICT) ‘middelen’ en pedagogiek/didactiek. Scholen van PlatOO 
en haar leerkrachten zouden zelf in staat moeten zijn om toepassingen van ICT te kunnen zien die het behalen 
van pedagogische/didactische doelen kan versterken (continuïteit) of verbeteren. (dit vraagt om een open 
houding ten aanzien van ICT, kennis van wat er is en vaardigheden om dit toe te passen)’.
 

3
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PlatOO is ambitieus als het gaat om het inrichten van het onderwijsaanbod. Niet slechts in vorm 
(gebruik maken van nieuwe middelen), maar juist ook op inhoud. Gezamenlijk wordt geïnvesteerd in 
het ontwikkelen van een eigentijds curriculum waarin er aandacht is voor ‘sleutelcompetenties’5 waar 
mediawijsheid en informatievaardigheden een plek in hebben.

3.3  Van visie naar ambities en doelstellingen
De visie laat zich vertalen naar doelstellingen op het gebied van leren, leerstofaanbod en organisatie. 
Deze doelstellingen omschrijven hoe het onderwijs met behulp van ICT in het schooljaar 2019-2020 
op PlatOO scholen zal worden vormgegeven. Met deze doelstellingen wordt voortgebouwd op de 
kwaliteiten, uitgangspunten en goede basis van de scholen van PlatOO. 

Bij het werken aan deze doelstellingen geldt dan ook dat:
• Alle kwaliteiten van het onderwijsleerproces behouden blijven of worden versterkt door inzet 
 van ICT.
• De toegang tot leren nimmer wordt beperkt door de inzet van ICT (beperkte toegang tot ICT 
 middelen in thuissituatie). Steeds wordt hierin gelijkheid nagestreefd voor alle leerlingen.
• Alle scholen van PlatOO beschikken over een betrouwbaar geheel van hard- en software als 
 basis voor professionele, goedlopende, kwalitatieve, onderwijs- leerprocessen en waarbij ICT 
 gericht is op de verbinding tussen leerling, leerstof en leerkracht.

Op het gebied van leren streven wij na dat in 2020...
D1. ICT middelen een integraal onderdeel uitmaken van een uitdagende (rijke) leeromgeving die 
 gericht is op verbinding tussen leerstof, leerkracht, omgeving en kind.
D2. PlatOO scholen aansluiten bij de individuele leerbehoefte en interessegebieden van elke 
 individuele leerling ondersteund door ICT, door middel van de inzet van adaptieve leermiddelen 
 en routes (gepersonaliseerd leren).
D3. Leerlingen meer sturing geven aan (autonomie ervaren in) hun eigen leerproces. Leerkrachten 
 vervult naast de rol van kennisdrager meer een rol van begeleider en  ondersteuner.
D4. PlatOO scholen ouders stimuleren om thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan 
 leerprestaties. De scholen adviseren ouders welke (ICT) instrumenten hiervoor geschikt zijn. 
 (bron: strategisch beleidsplan 2012-2016 doel 8)

Op het gebied van leerstofaanbod streven wij na dat in 2020...
D5. Het onderwijsaanbod wordt gestuurd door leerdoelen. Centrale leerdoelen: tussendoelen en 
 eindtermen en door leerdoelen vastgesteld door de leerkracht op groeps- en individueel 
 niveau.
D6. Leerkrachten in staat zijn om ondersteund door ICT de leerlijnen van methodes meer los 
 te laten door gebruik te maken van andere bronnen (internet, video, experts uit de omgeving). 
 Onderwijsmethodes kunnen nog steeds de basis blijven vormen voor de werkwijze binnen het 
 onderwijsaanbod. 

5 https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2014/een-eigentijds-curriculum/volledig/item7128
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D7. Er een leerlijn ‘sleutelcompetenties’/21ste eeuwse vaardigheden is binnen PlatOO. Waar alle 
 scholen gebruik van maken. De invulling van het programma hiervan kan op elke school verder 
 worden vormgegeven. (waaronder ICT geletterdheid/mediawijsheid)

Op het gebied van organisatie streven wij na dat in 2020...
D8. Elke school beschikt over een schooleigen plan voor de inzet van ICT in het onderwijs en in 
 staat is om beredeneerde keuzes te maken op dit gebied, al dan niet ondersteund door 
 bovenschoolse expertise.
D9. Bovenschools expertise aanwezig is om PlatOOscholen te kunnen adviseren op het gebied van 
 inzet en aanschaf van ICT middelen (actuele kennis van ICT i.c.m. kennis van onderwijspraktijk). 
 Deze expertise zal verdeeld zijn over tenminste drie personen vanuit PlatOO om continuïteit, 
 efficiëntie en bereikbaarheid te kunnen garanderen.
D10. Alle leerkrachten een open houding hebben ten aanzien van ICT, zijn mediawijs6 en zijn in staat 
 te beoordelen welke meerwaarde de inzet van een ICT middel kan hebben om onderwijsdoelen 
 te bereiken (beredeneerde inzet ICT). En dat zij daarnaast met behulp van ICT, lessen vanuit 
 leerdoelen kunnen (her-)ontwerpen (vernieuwen) om deze te verbeteren of te versterken.
D11. Leerkrachten, leerlingen en schoolleiders plaats- en tijdonafhankelijk (samen) kunnen werken in 
 een veilige (digitale) omgeving. Waardoor zij ongeacht tijdstip, locatie of device kunnen 
 beschikken over een kosteneffectieve, flexibel inzetbare, eenvoudig te beheren ICT-omgeving op 
 internet (the cloud). Waardoor elke leerkracht en schoolleider zich kan concentreren op haar 
 kerntaken zonder zorg over investeringen in servers of software updates en toch slagvaardig 
 ICT-diensten kiezen en inzetten.
D12. Alle scholen van PlatOO een actueel inzicht hebben en houden in de stand van ICT (gebruik) 
 binnen de school.
D13. Binnen PlatOO gegevens op een eenduidige en efficiënte wijze kunnen worden uitgewisseld 
 tussen scholen en tussen scholen en bestuur, waardoor inzicht kan worden verkregen in de 
 ontwikkeling van leerlingen en scholen.

6 http://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/competentiemodel-korte-toelichting.pdf
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Hoe bereiken we onze doelen?
Om de in hoofdstuk 3 gestelde doelen te bereiken wordt er vanuit de visie geïnvesteerd in leermiddelen 
en toepassingen, ICT-infrastructuur en in personeel & deskundigheid. In dit hoofdstuk wordt steeds 
verwezen naar doelstellingen (D#) en zijn acties geformuleerd voor de meerjarenplanning (A#).

4.1 Leermiddelen en toepassingen
Om beter in te spelen op de verschillen tussen leerlingen (differentiatie), samenwerking te kunnen 
faciliteren, ongeacht tijd of plaats en de organisatie van het eigen onderwijs efficiënter te maken, wordt 
er gebruik gemaakt van software en educatieve inhoud op drie niveaus:

1. Digitaal leermateriaal dat speciaal is gemaakt voor het onderwijs en algemene kennisbronnen. 
 (D1-D4, D5-D8, D10) 
2. Softwarepakketten en ICT, zoals een leerlingadministratie- en leerlingvolgsystemen en 
 elektronische leeromgeving. (D4, D8, D11, D13)
3. Algemene kantoortoepassingen, besturingssysteem en HRM-tools. (D13)

4.1.1 Digitaal leermateriaal
De keuze voor inhoud en software op niveau 1 ligt dicht bij het leerproces en de interactie tussen 
leerling en leerkracht en heeft daarom de grootste invloed op de kwaliteit van het onderwijs op de 
PlatOO scholen. Om deze reden is het van groot belang dat juist deze keuzes beredeneerd worden 
gemaakt vanuit onderwijskundige doelen. Omdat het maken van beredeneerde keuzes op dit gebied 
vraagt om grote kennis van de context en vaak zelfs van de individuele leerling, dienen keuzes op het 
gebied van digitaal leermateriaal te worden gemaakt op schoolniveau. 

Het maken van beredeneerde keuzes betekent altijd het volgende:
A. De inzet van digitaal leermateriaal moet leiden tot werkelijke vernieuwing, verbetering of 
 versterking van het leerproces/leerrendement.
B. Keuzes voor inzet ICT middelen kunnen worden verantwoord vanuit onderwijskundige doelen.
C. Bij keuzes moet steeds (waar mogelijk) gebruik worden gemaakt van actuele inzichten in 
 effecten van de inzet van ICT. 

EEN BELANGRIJK ACTUEEL INZICHT OVER INZET ICT MIDDELEN:
Kennisoverdracht kan vele malen beter worden uitgevoerd door adaptief leermateriaal (taal en 
rekenen) dit leidt niet alleen tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Dit maakt ook tijd vrij voor 
leraren om leerlingen te begeleiden bij kennisconstructie. ICT-toepassingen voor kennisconstructie 
leiden niet bewezen tot beter resultaat dan kennisconstructie zonder ICT. (bron: Kennisnet)

4
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Verantwoording beredeneerde inzet en effectiviteit
Omdat de invloed op de kwaliteit van onderwijs op dit niveau zeer groot is, dienen niet alleen 
beredeneerde keuzes gemaakt te worden, maar dienen deze ook verantwoord te worden naar de 
omgeving. Er zal daarom moeten worden onderzocht hoe op een effectieve wijze deze verantwoording 
kan worden vormgegeven.

4.1.2 Educatieve ondersteunende softwarepakketten en ICT-systemen
Bij de keuze voor een elektronische leeromgeving, leerlingadministratie en leerlingvolgsystemen zijn 
bestuursbrede afspraken van belang, om de uitwisseling van gegevens en het efficiënt gebruik van 
kennis te kunnen garanderen. De belangrijkste vraag voor keuzes op dit gebied zijn: draagt het gebruik 
van dit systeem voldoende bij aan verbetering, versterking van het onderwijs?

Leerlingadministratie/leerlingvolgsystemen
Op dit moment wordt op alle scholen gebruik gemaakt van één systeem voor leerlingadministratie en 
het volgen van de ontwikkeling van de leerprestaties. Dit systeem biedt belangrijke inzichten om de 
kwaliteit van het onderwijsleerproces te verbeteren. Om zicht te krijgen op het effectief gebruik van dit 
instrument zal PlatOO-breed moeten worden onderzocht in hoeverre hier nog winst valt te behalen.

Leerlingvolgsystemen sociaal emotioneel
Er zijn op dit moment verschillende volgsystemen voor het volgen van de sociaal emotionele 
ontwikkeling van leerlingen in gebruik op de scholen van PlatOO. De keus voor een geschikt instrument 
hangt sterk samen met de schoolvisie op dit gebied. Om hierin een beredeneerde keuze te maken per 
school is uitwisseling van ervaring en kennis over de huidige systemen wenselijk.

Elektronische leeromgevingen 
De keuze voor een elektronische leeromgeving hangt sterk samen met het leerproces. Derhalve dienen 
scholen hierin op schoolniveau keuzes te maken. Vereiste is dat de gekozen omgeving(en) zoveel 
mogelijk aansluiting moeten vinden bij het leerlingadministratiesysteem om op een efficiënte manier 
met de informatie om te gaan. 

4.1.3 Algemene kantoortoepassingen
Voor de software en systemen op niveau drie geldt eveneens dat hier bestuursbrede afspraken 
noodzakelijk zijn om op een efficiënte en kosteneffectieve manier met kennis en middelen om te gaan. 
Toch zullen er tussen scholen verschillen bestaan in de keuze voor de benodigde omgeving. Ook hier 
zal de belangrijkste vraag voor keuzes op dit gebied zijn: draagt het gebruik van dit systeem voldoende 
bij aan verbetering, versterking van het onderwijs?

HRM- toepassingen en financiële systemen
Op dit moment wordt gebruik gemaakt van de pakketten AFAS en CODO. Waarbij CODO ook wordt 
gebruikt door leerkrachten. Om zicht te krijgen op de effectiviteit van het gebruik van CODO, zal moeten 
worden onderzocht of het gebruik hiervan leidt tot het efficiënt bereiken van de gewenste resultaten.
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Besturingssysteem en kantoortoepassingen
Op dit moment wordt op vrijwel alle scholen gebruik gemaakt van een Microsoft omgeving. Deze 
omgeving is zowel offline als in ‘de cloud’ (Office 365) beschikbaar. Hierbij is lokale installatie en beheer 
in veel gevallen noodzakelijk. Op enkele scholen wordt gewerkt met een Google (apps) omgeving 
met vergelijkbare functionaliteiten. Beide omgevingen zijn kosteloos beschikbaar voor scholen. 
Welke omgeving het meest geschikt is voor een school hangt samen met de schooleigen visie en 
mogelijkheden binnen de ICT-infrastructuur.

Overige systemen
Alle overige softwarepakketten in gebruik (zoals systemen voor kwaliteitszorg) dienen eveneens 
op een effectieve en efficiënte wijze ingezet te kunnen worden (verbeteren/versterken) en de 
(onderwijskundige) doelstellingen van de school te ondersteunen.

4.1.4 Bestuurskantoor
Om een goede samenwerking tussen scholen en het bestuurskantoor van PlatOO te kunnen 
organiseren is het van belang dat ook het bestuurskantoor bekend is met en gebruik maakt van de 
kantoortoepassingen die op scholen worden ingezet. Om deze reden zal ook hier gebruik gemaakt 
worden van een cloud oplossing met de mogelijkheden om tijd en plaatsonafhankelijk te kunnen 
(samen)werken. (D13)

Paragraaf 4.1 impliceert de volgende acties voor het meerjarenplan (hoofdstuk 6):
A0. Ontwikkeling jaarplannen realisatie I&I plan.
A1. Ontwikkeling schoolplannen ICT.
A2. Ontwikkeling monitor beredeneerde inzet ICT.
A3. Onderzoek naar effectiviteit van het gebruik van leerlingvolgsysteem ESIS.
A4. Onderzoek naar effectiviteit van het gebruik van verschillende volgsystemen (sociaal 
 emotioneel).
A5. Onderzoek naar effectiviteit van CODO en invloed op ervaring werkdruk.

4.2 ICT-infrastructuur
ICT-toepassingen in het onderwijs hebben infrastructurele voorzieningen nodig die werken en die 
toegesneden zijn op de wensen van de gebruikers. Om deze reden is het noodzakelijk dat voor elke 
school van PlatOO in kaart wordt gebracht welke noodzakelijke aanpassingen er dienen te worden 
gedaan aan de infrastructuur om het gewenste onderwijs te kunnen verzorgen (D12).
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4.2.1 Hardware en architectuur
De ambitie om teamleden en leerlingen ongeacht tijdstip, locatie of device te kunnen laten beschikken 
(D11) vraagt om een kosteneffectieve, flexibel inzetbare, eenvoudig te beheren ICT-omgeving op 
internet; een cloud oplossing bestaande uit (een combinatie van) clouddiensten, geschikte devices en 
een goede connectiviteit.

Clouddiensten
Cloudcomputing als veilige, stabiele basis waarbinnen toepassingen en leermateriaal ter ondersteuning 
van het onderwijsleerproces altijd en overal toegankelijk zijn. Het gebruik van clouddiensten biedt 
PlatOO veel voordelen. Zo zijn servers en software in de school niet meer nodig. Maar de keuze 
voor clouddiensten heeft ook gevolgen voor de ICT-infrastructuur van scholen. Zo zal de vraag naar 
bandbreedte toenemen. Het beheer van eigen servers en programma’s neemt daarentegen af. Dit 
wordt immers via de clouddienst aangeboden.

Door de overstap te maken naar de cloud oplossing van Microsoft of Google wordt de benodigde 
hoeveelheid lokaal beheer kleiner wat (op langere termijn) kan leiden tot een kostenbesparing. Of het 
gebruik van deze toepassingen in de cloud mogelijk is voor zowel leerkrachten als leerlingen hangt sterk 
af van de kwaliteit van de ICT-infrastructuur en dan met name de connectiviteit.

Devices
Betrouwbare, betaalbare en persoonlijke apparatuur beschikbaar voor iedere leerling en leerkracht; 
devices die goed aansluiten bij de wijze waarop, en de omgeving waarin geleerd en gewerkt wordt. Het 
voordeel van een persoonlijk device is dat in combinatie met cloudtoepassingen leren echt plaats- en 
tijdonafhankelijk wordt (D11). Een device is nuttig inzetbaar als het zoveel mogelijk kan beschikken 
over een internetverbinding. Op dit moment beschikken scholen over verschillende vaste en mobiele 
devices, maar zal niet alle apparatuur geschikt zijn om de ambities in dit plan mee te realiseren.

Connectiviteit
Om het werken in de cloud op de scholen van PlatOO mogelijk te maken zal de connectiviteit in orde 
moeten zijn. Dit betekent dat elke PlatOOschool zicht moet hebben op de snelheid en capaciteit van 
haar netwerk

4.2.2 Privacy en beveiliging
Privacy
Het is steeds gemakkelijker om persoonlijke gegevens en leerresultaten van leerlingen en studenten te 
verzamelen en te gebruiken. Dat gebeurt voor administratieve doeleinden, maar ook steeds vaker in 
lessen en in digitaal leermateriaal. Leerlingen krijgen op die manier hun onderwijsaanbod op maat. 

Om de privacy van leerlinggevens binnen PlatOO scholen te kunnen waarborgen wordt een 
overeenkomst gesloten met de softwarelevaranciers. Hiervoor gebruiken alle scholen de model 
bewerkersovereenkomst7 voorgesteld door de PO raad.

7 https://www.poraad.nl/files/themas/innovatie_ict/model_bewerkersovereenkomst_bij_convenant_privacy.pdf
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Paragraaf 4.2 impliceert de volgende acties voor het meerjarenplan (hoofdstuk 6):
A6. Alle scholen (laten) onderzoeken in hoeverre hun ICT infrastructuur (en connectiviteit) geschikt 
 is voor het werken in de cloud voor leerlingen (D12).
 − en brengen in kaart welke middelen en tijd er nodig zijn om dit te realiseren.
A7. Onderzoek naar de stand van de huidige apparatuur.
 − en brengen in kaart welke middelen en tijd er nodig zijn om deze te vervangen.

4.3 Personeel en deskundigheid (organisatie)

4.3.1 Overlegstructuur en verantwoordelijkheden
Om de doelen in dit plan te realiseren zal er in de komende jaren een grotere behoefte zijn aan 
aandacht voor en kennis en advies over ICT in relatie tot onderwijs. Om de realisatie van dit plan in 
goede banen te leiden zal er een bovenschools stafmedewerker ICT worden gezocht voor minimaal 
twee dagen in de week, waarbij kwaliteit geborgd moet kunnen worden.  

Deze stafmedewerker ICT houdt zich bezig met activiteiten die betrekking hebben op 
informatievoorziening, scholing, begeleiding en advies. De stafmedewerker ICT wordt belast met 
(ondersteuning bij de) uitvoering van het I&I-plan, doet actief marktkennis op van nieuwe ontwikkelingen 
en trends op het gebied van ICT (hard- en software) in relatie tot organisatie en onderwijs en 
organiseert en verzorgt activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering van onderwijzend 
personeel, onderwijsondersteunend personeel  en directie (paragraaf 4.3.2). Hiervoor zal hij/zij indien 
nodig op projectbasis worden ondersteund door medewerkers met ICT taken.

Het leernetwerk ICT, waarin elke school vertegenwoordigd is met ten minste één leerkracht met ICT 
taken, zal in een nieuwe vorm voortgezet worden. Het leernetwerk betreft één of meerdere netwerken 
waarbij men naar gelang expertise en actualiteit elkaar zal moeten opzoeken. Deze flexibele vorm 
vraagt van de scholen dat zij eigen vragen en behoeften kunnen identificeren en tevens een proactieve 
houding om elkaar op te zoeken wanneer dit relevant is. De stafmedewerker ICT zal hierin ‘makelen’ om 
scholen en medewerkers elkaar te laten vinden en zorgen dat scholen weten van elkaar waarmee men 
bezig is. Daarnaast zal de stafmedewerker zelf deelnemen aan de netwerken als adviseur en bewaker 
van doelstellingen.
 
Onderstaand schema geeft de structuur weer waarin het leernetwerk en de stafmedewerker hun rol 
vervullen.
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De overlegstructuur en verantwoordelijkheden met betrekking tot de realisatie van de 
doelen in dit plan zijn als volgt verdeeld:
• De stafmedewerker ICT vervult naar scholen en bestuur een rol als intern adviseur op het 
 gebied van ICT-beleid, visievorming, inkoop (van hardware, software en service) en 
 bovenschoolse samenwerking op deze thema’s.
• De schoolleider is verantwoordelijk voor ICT visie en beleid op schoolniveau, evenals de 
 implementatie van ICT voorzieningen binnen de school.
• De leernetwerken zorgen voor actueel inzicht in ontwikkelingen op ICT gebied in relatie tot 
 onderwijs, rapporteert hierover naar de scholen en buigen zich over casussen die meerdere 
 scholen bezig houden.
• Binnen elke school is er tenminste één aanspreekpunt ICT. Dat kan elke medewerker van 
 de school zijn. Hij of zij is de contactpersoon voor dienstenleveranciers bij technische storingen 
 en praktische vragen over de ICT infrastructuur.

De volgende plannen vormen gezamenlijk de structuur voor het ICT beleid binnen PlatOO:
• Dit I&I plan sluit aan bij het strategisch beleidsplan 2012-2016 (en 2016-2020)
• Vanuit dit innovatie- en investeringsplan wordt per jaar een jaarplan opgesteld voor de 
 bovenschoolse uitvoering van dit plan.
• Op schoolniveau wordt verder invulling gegeven aan het ICT beleid door middel van een ICT 
 beleidsplan (met instemming van de MR) eventueel geïntegreerd in het schoolplan (meerjaren), 
 wat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het CvB.

4.3.2 Competenties van onze medewerkers 
Om de gestelde doelen te behalen zal er van leerkrachten en schoolleiders wel wat worden gevraagd.

Wat verwachten wij van leerkrachten?
A. Pedagogisch-didactisch handelen
Leerkrachten 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 én technologie in samenhang toe.

B. Werken in de schoolcontext
Leerkrachten organiseren en verantwoorden hun werk met behulp van ICT-middelen. Zij gebruiken 
de ICT waarvoor hun school gekozen heeft. Voor het organiseren van hun eigen werk, voor het 
communiceren met leerlingen, collega’s en ouders én voor het verantwoorden van hun eigen handelen.
 
C. Professionele ontwikkeling
Leerkrachten 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.

D. Visie op onderwijs in relatie tot ICT
Leerkrachten hebben een visie op onderwijs en de inzet van ICT ten behoeve van het onderwijs.
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E. Interpreteren datafeedback
Leerkrachten kunnen de data beschikbaar via de gebruikte volgsystemen en leeromgevingen 
interpreteren en dit vertalen naar beredeneerd handelen. 

Wat verwachten wij van onze schoolleiders?
A. Visie op onderwijs in relatie tot ICT
Schoolleiders hebben een visie op onderwijs en de inzet van ICT ten behoeve van het onderwijs.
Ze hebben een initiërende en leidende rol, wat inhoudt dat ze de meerwaarde van ICT voor het 
onderwijs kunnen vertalen naar een koers voor de toekomst. Ze oefenen binnen de school invloed uit 
op dialoog, beeldvorming, keuzeprocessen en besluitvorming rond ICT.

B. Professionaliseren van leerkrachten
Schoolleiders creëren een omgeving waarbinnen (teams van) docenten kunnen werken, leren en 
innoveren op het gebied en met gebruik van ICT. Schoolleiders hebben een helder beeld van de ICT-
bekwaamheden van hun teams en de wijze waarop deze verder kunnen worden ontwikkeld.

C. ICT gebruiken bij het vormgeven en organiseren van het onderwijs
Schoolleiders bevorderen het gebruik van ICT-toepassingen om te komen tot een flexibele en 
betaalbare onderwijsomgeving. Daarnaast gebruiken ze ICT bij het organiseren van het onderwijs, denk 
aan inschrijven en uitschrijven, registreren verzuim of contact met ouders en leerlingen.

D. Sturen en verantwoorden met gebruik van ICT
Schoolleiders gebruiken ICT bij het operationeel sturen op en verantwoorden van de 
onderwijsprocessen.

4.3.3 En hoe maken we deze verwachtingen waar?
Deskundigheidsbevordering
Op schoolniveau zal er geïnvesteerd moeten worden in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en 
attitude op de in 4.3.2 omschreven competenties. In het schoolplan ICT zal moeten worden omschreven 
hier verder invulling aan gegeven moeten worden op basis van urgentie en geschikte vormen van leren 
voor het team. Hierbij zal er in ieder geval een mix moeten zijn van collegiaal leren als begeleid leren 
(externe kennis). Deze externe kennis kan zowel binnen de stichting aanwezig zijn als daarbuiten.

PlatOO organiseert tevens op stichtingsniveau training rondom thema’s die voor veel scholen van 
belang zijn. De stafmedewerker ICT zal op basis van een inventarisatie in het jaarplan de vorm en 
planning hiervoor formuleren. Meettocreate biedt hierin mogelijk kansen.

Schoolleiders kunnen worden begeleid bij het ontwikkelen van visie ICT en organiseren van scholing 
door de stafmedewerker ICT.

Paragraaf 4.3 impliceert de volgende acties voor het meerjarenplan (hoofdstuk 6):
A8. Werving, selectie en aanstelling van stafmedewerker ICT.
A9. Inrichting vernieuwd leernetwerk ICT.
A10. Inventarisatie scholingsbehoefte en opstellen planning stichtingsbrede scholing
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Financiële paragraaf
5.1 Beschikbare middelen PlatOO
De doelstellingen zoals geformuleerd in dit plan vragen om een andere verdeling van middelen op 
schoolniveau, daarnaast zullen er stichtingbreed extra middelen beschikbaar worden gesteld om de in 
dit plan gestelde doelen te kunnen realiseren. Uitgangspunt hierbij is dat deze investeringen moeten 
leiden tot een duurzame vernieuwing, versterking en verbetering van het onderwijs op de PlatOO 
scholen. 

Om de doelstellingen in dit plan te kunnen realiseren stelt PlatOO de volgende voorzieningen 
beschikbaar:

Stafmedewerker ICT
Een bovenschoolse stafmedewerker ICT zal worden aangesteld voor de duur van 4 jaar met een 
aanstelling van 0,4 FTE LB15. Daarnaast zal er 0,1 FTE beschikbaar zijn voor flexibele inzet van deze 
stafmedewerker of assistentie stafmedewerker. (€ 35.000,- begroot)

Extra middelen scholen ter ondersteuning doelstellingen
Scholen van PlatOO zullen op het gebied van ICT in een verschillende startsituatie verkeren (middelen 
nodig voor wegwerken achterstallige ICT infrastructuur of juist voor doorontwikkelen innovatieve 
ambities). Voor de duur van 2 jaar is € 340.000,- extra bovenschools naar rato beschikbaar voor 
scholen. In het schoolplan ICT zal moeten worden onderbouwd hoe deze extra middelen ingezet zullen 
worden om de schooldoelen op ICT gebied (in lijn met dit plan) te kunnen realiseren.

PlatOO-lab
Om onderwijsvernieuwing als ‘on-going process’ te faciliteren en scholen de mogelijkheid te geven te 
innoveren op ICT gebied wordt er binnen het PlatOO-lab tot 2018 € 100.000,- (hierna € 50.000,-) per 
jaar beschikbaar gesteld, die ingezet kan worden voor de realisatie van innovatieve ICT ambities van de 
scholen. 

ICT-leernetwerk
Het ICT-leernetwerk zal vanuit het taakbeleid worden gefaciliteerd. Hiervoor worden geen extra 
middelen gereserveerd.

5
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5.2 Financiële overwegingen scholen
Bij het bepalen van de investeringen op schoolniveau kunnen de volgende onderdelen in overweging 
worden genomen.

Digitaal leermateriaal
Digitaal leermateriaal vervangt in veel gevallen fysiek leermateriaal. Naast betaald materiaal biedt het 
internet een grote bron van kosteloos materiaal. Uitgaande van een blijvende mix van materialen zal 
op dit gebied op de lange termijn geen extra investering vereist zijn, maar mogelijk wel een andere 
verdeling van middelen. 

Aankoop of huur devices
Voor structureel gebruik van cloud toepassingen in het onderwijs zal elke en leerkracht moeten kunnen 
beschikken over een device. Hierbij moet rekening gehouden worden met een financiële en technische 
afschrijving van devices. Dit zorgt mogelijk voor een verhoging van de structurele kosten van ICT. Zowel 
aanschaf als huur van devices kan worden overwogen.

Verbetering connectiviteit en infrastructuur
Om de infrastructuur van de PlatOO scholen geschikt te maken voor het gebruik van cloud oplossingen 
zal op veel scholen een verbetering nodig zijn van het draadloos netwerk (en internet) en een migratie 
van een lokale server naar een cloud opslag. De kosten voor migratie zullen een eenmalige investering 
vormen. Door de vergrootte afhankelijkheid van connectiviteit is er een verwachting dat de structurele 
kosten voor internetgebruik licht zullen stijgen. De exact te begroten kosten zullen uit een onderzoek 
per school blijken.

Vergroten deskundigheid/competenties
Voor deskundigheidsbevordering op het gebied van ICT zijn collegiale vormen van leren vooral een 
krachtig instrument, denk aan (collegiale coaching en maatjesleren). 

Beheer en ondersteuning
De huidige kosten voor beheer kunnen voor veel scholen structureel omlaag worden gebracht door 
gebruik te maken van cloud oplossingen. Toch zal technisch beheer en ondersteuning noodzakelijk 
blijven. Om een werkelijke besparing te kunnen realiseren is het clusteren van de inkoopvraag hiervoor 
van belang. De stafmedewerker ICT zal hierin faciliteren.

Versnelde afschrijving
Een deel van de huidige apparatuur (PC’s) is verouderd en niet (meer) veilig of geschikt voor werken met 
cloud toepassingen en zal dus versneld moeten worden afgeschreven. Hiervoor zal mogelijk een bedrag 
moeten worden gereserveerd.
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5.3 Besparingen
Niet alle doelstellingen in dit plan leiden tot extra kosten. Een aantal leiden tot een structurele 
kostenverlaging.

Door het gebruik maken van cloud oplossingen van Google, dan wel Microsoft wordt de noodzaak voor 
lokaal beheer en het gebruik van een dure lokale server binnen de school kleiner. 

Met aanbieders van ondersteuning zullen nieuwe afspraken moeten worden gemaakt over de kosten 
van de ondersteuning en mogelijk nieuwe aanbieders overwogen. Gezamenlijk inkopen van deze 
ondersteuning is wenselijk en zal moeten worden onderzocht.

Het gebruik van de betreffende cloud oplossingen is voor scholen (en onderwijs in het algemeen) 
kosteloos.

Paragraaf 5 impliceert de volgende acties voor het meerjarenplan (hoofdstuk 6):
A11. Inventarisatie van schoolplannen ICT ten behoeve van vraagbundeling service en inkoop.
A12. Nieuwe selectie leverancier(s) beheerstaken ICT infrastructuur.
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Meerjarenplanning
In de meerjarenplanning zijn alle doelen uitgezet in tijd. Bij elk doel is aangegeven of er actie vereist 
is op school of bestuursniveau of beiden. De staffunctionaris ICT zal allereerst onderstaande 
meerjarenplanning vertalen naar jaarplannen met concreet meetbare doelstellingen en acties. Jaarlijks 
zal de stand van zaken met betrekking tot realisatie doelen moeten worden geëvalueerd. Hiervoor zal 
stafmedewerker ICT initiatiefnemer zijn. 

6

ACTIES

A0

A1

A2

A3

A4

A5

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ontwikkeling 
jaarplannen realisatie 
I&I plan.

Ontwikkeling 
schoolplannen ICT.

Ontwikkeling monitor, 
beredeneerde inzet ICT.

Onderzoek naar 
effectiviteit van 
het gebruik van 
leerlingvolgsysteem 
ESIS.

Onderzoek 
naar effectiviteit 
leerlingvolgsystemen 
(Sociaal emotioneel).

Onderzoek naar 
effectiviteit van CODO 
en invloed op ervaring 
werkdruk.

Deze actie leidt tot het behalen van doel: D1 & D13

Deze actie leidt tot het behalen van doel: D8

Deze actie leidt tot het behalen van doel: D1 & D7

Deze actie leidt tot het behalen van doel: D10 & D13

Deze actie leidt tot het behalen van doel: D10 & D13

Deze actie leidt tot het behalen van doel: D10 & D13

‘15/’16 ‘17/’18‘16/’17 ‘18/’19 PLATOO SCHOOL

Actie overzicht
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ACTIES

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Onderzoek naar 
connectiviteit en 
mogelijkheid voor 
werken in de cloud.
- en in kaart 
 brengen hoe te 
 verbeteren.

Onderzoek naar de 
stand van de huidige 
apparatuur.
- en in kaart 
 brengen hoe te 
 verbeteren.

Werving, selectie 
en aanstelling 
stafmedewerker ICT.

Inrichting vernieuwd 
leernetwerk ICT.

Inventarisatie 
scholingsbehoefte en 
vaststelling planning 
stichtingbrede scholing.

Inventarisatie van 
schoolplannen ICT 
ten behoeve van 
vraagbundeling service 
en inkoop.

Selectie leverancier 
beheerstaken

Deze actie leidt tot het behalen van doel: D11 & D12

Deze actie leidt tot het behalen van doel: D11 & D12

Deze actie leidt tot het behalen van doel: D9

Deze actie leidt tot het behalen van doel: D1, D6 & D10

Deze actie leidt tot het behalen van doel: D10

Deze actie leidt tot het behalen van doel: D11

Deze actie leidt tot het behalen van doel: D11

‘15/’16 ‘17/’18‘16/’17 ‘18/’19 PLATOO SCHOOL

•
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•

•

•

•

DOMEIN DOEL

Leren

Leerstof-
aanbod

D1

D2

D3

D4

D5

D6

•

•

• •

ICT middelen vormen 
een integraal onderdeel 
van een uitdagende 
(rijke) leeromgeving die 
gericht is op verbinding 
tussen leerstof, 
leerkracht, omgeving en 
kind.

Scholen sluiten aan 
bij de individuele 
leerbehoefte en 
interessegebieden van 
elke individuele leerling 
ondersteund door ICT, 
door middel van de 
inzet van adaptieve 
leermiddelen en routes 
(gepersonaliseerd leren).

Leerlingen geven 
sturing aan hun 
eigen leerproces. 
Leerkrachten meer rol 
van ondersteuner en 
vervullen minder rol van 
kennisdrager.

Scholen stimuleren 
ouders om thuis 
activiteiten te 
ondernemen die 
bijdragen aan 
leerprestaties. De 
scholen adviseren 
ouders welke (ICT) 
instrumenten hiervoor 
geschikt zijn.

Het onderwijsaanbod 
wordt gestuurd door 
leerdoelen. 

Leerkrachten zijn in 
staat om ondersteund 
door ICT de leerlijnen 
van methodes los te 
laten door gebruik te 
maken van andere 
bronnen.

‘15/’16 ‘17/’18‘16/’17 ‘18/’19 PLATOO SCHOOL

• •

Doelen overzicht
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DOMEIN DOEL ‘15/’16 ‘17/’18‘16/’17 ‘18/’19 PLATOO SCHOOL

Organisatie

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

Ontwikkeling en 
gebruik van één leerlijn 
‘sleutelcompetenties’.

Elke school beschikt 
over een schoolplan ICT.

Bovenschoolse 
stafmedewerker (met 
actuele kennis van 
ICT i.c.m. kennis van 
onderwijspraktijk).

Alle leerkrachten 
hebben een open 
houding ten aanzien van 
ICT en zijn mediawijs8.

Leerkrachten, leerlingen 
en schoolleiders 
kunnen plaats- en 
tijdonafhankelijk werken 
in een veilige (digitale) 
omgeving.

Alle scholen hebben 
een actueel inzicht in de 
stand van ICT (gebruik) 
binnen de school door 
gebruik van de vier in 
balans monitor.

Binnen PlatOO worden 
gegevens op een 
eenduidige en efficiënte 
wijze uitgewisseld tussen 
scholen en tussen 
scholen en bestuur, 
waardoor inzicht kan 
worden verkregen in 
de ontwikkeling van 
leerlingen en scholen.

•

•

•

•

•

•

• •

8 http://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/competentiemodel-korte-toelichting.pdf
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