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De ICT-coördinator - een spil in verandering!
Het schalde uit de luidsprekers in de Arena: ‘Ieder kind heeft recht op
onderwijs dat past’ en dat in een tijd waarin het motto is: ‘Er moet meer
met minder!’ Juist nu speelt de ict-coördinator een sleutelrol in het samen
met leerkrachten en docenten ontwerpen van optimaal onderwijs.
Bob Hofman

Als er een onderwerp is waarin duidelijk wordt hoe snel de

discussies of ict-coördinator nu een vak, een baan, een taak of

wereld om ons heen verandert, dan is het wel de impact van

een rol was. Niemand wist precies hoe het zat en velen had-

ict. In een hele korte tijd namen tablets, ‘in de cloud’ en

den er een mening over. We mogen er trots op zijn dat de

social media hun plaats in. We kunnen ons een wereld zonder

Nederlandse scholen in hun autonomie hier zelf een keuze in

deze nieuwe mogelijkheden nauwelijks meer voorstellen. Dat

kunnen maken. Maar die trots is tegelijkertijd ook een zwakte.

heeft ook zijn impact op onderwijs en hoe kinderen leren. Het

Dan wordt hetzelfde wiel herhaaldelijk uitgevonden en is ook

aantal berichten en blogs over apps, ‘bring your own device’

hier ‘met voortschrijdend inzicht kijken we daar nu anders

en digitaal leermateriaal is haast niet bij te houden. Hoe lang

tegen aan’ hoorbaar. Ik wil een lans breken voor de positie

geleden was de ‘Flip camera’ nog het gespreksonderwerp

van de ict-coördinator. In een tijd waarin we meer met minder

van de dag? Verandering is een constante factor geworden,

moeten doen is dat in mijn ogen hard nodig. Nog steeds

ook in het onderwijs. Wat mij in dat proces intrigeert, is

worden digiborden en/of tablets de school ingedragen zonder

vooral hoe we met die impact van ict omgaan. Je mag er in

dat er over de keuze of de consequenties goed is nagedacht.

Nederland vanuit gaan dat kennis van leren en leerprocessen

Een goede coördinatie is een sleutel voor succes!

in elke school aanwezig is. Maar bij wie verankeren we de
verantwoordelijkheid en zorg om ict? Wie borgt in school

Professionaliseren

met verstand van zaken en met de juiste strategieën de

Professionaliseren is schooloverstijgend leren van en met

implementatie? Meer dan ooit heeft de ict-coördinator daar in

elkaar! Bij het fenomeen ict-coördinator hoort professionalise-

mijn ogen een centrale rol in.

ring. Jaarlijks beginnen in september rond de 15 deelnemers
met een verschillende educatieve achtergrond bij ICT&E aan

Goede coördinatie

hun opleiding.

In het jaar 2011 bestond de vereniging I&I 20 jaar en vierde

De opleiding kenmerkt zich door een gemengde samenstelling

Kennisnet zijn 10e verjaardag. Als ik terug denk aan hoe het

van ict-coördinatoren uit het speciaal, primair en voortgezet

allemaal begon, herinner ik me het schooljaar 1995 – 1996

onderwijs. Onderwijssectoren die in eerste instantie volstrekt

waarin een klein groepje koplopers opeens een badge droeg

anders lijken te zijn, vormen samen door hun aanvullendheid

met, naast de schoolnaam, de titel ‘ict-coördinator’. Stevige

de basis voor een rijke leeromgeving. Ik herinner me de opmerking van een vo ict-coördinator die, na een bezoek aan de vso
school ’t Prisma in Arnhem, concludeerde hoe bijzonder hij het
vond dat er in het so als eerste naar de leerbehoeften van het
kind wordt gekeken: ‘Hier staan niet de vakken, maar het kind
centraal.’ Zo’n opmerking is natuurlijk een geschenk waar je
als opleider direct mee verder kunt…. ‘En hoe zou je dat nu
kunnen vertalen naar het vo?’
Maar ook het omgekeerde gebeurt. Juist door goed te leren
observeren en analyseren, leer je als ict-coördinator waar jouw
handelen echt kan bijdragen aan het duurzaam verankeren van
ict in het onderwijs. Als rode draad werkt iedere ict-coördinator
aan zijn eigen schoolspecifieke ict-beleidsplan. Bij de afsluitende certificeringbijeenkomst in juni staat naast de eindpre-
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sentaties de vraag centraal: ‘Hoe zorg ik ervoor dat mijn plan

te ‘proeven’ waar de vragen of problemen zitten. Er is maat-

werkt en het voor de school een leidraad voor een gewenste

werk nodig binnen je team om een optimaal rendement te

ontwikkeling wordt?’ Met het uitreiken van het officieel erkende

kunnen krijgen. En om dat rendement te behalen zul je als

certificaat ‘ICT-Coördinator SO/PO/VO’ staat er een nieuwe

ict-coördinator continu aan moeten voelen welke rol je moet

club enthousiaste ict-coördinatoren klaar voor wellicht wel het

aannemen: die van coach, inspirator, begeleider, ontwerper?

mooiste beroep dat er bestaat. Mouwen opstropen en aan de

Iedere collega verdient het om gefaciliteerd en uitgedaagd te

slag, jullie zijn heel hard nodig want ieder kind heeft recht op

worden op zijn eigen niveau. Hoe je dat doet is een rode draad

onderwijs met ict dat past.

in de opleiding.’

Casus 1

Casus 3

Jelena van der Laan – pcbs Schoter Duijn in Den Helder:

Tom Stoute, ict-coördinator – VSO Heerenwaard in Rotterdam:

‘Het onderdeel Scholingsplan was voor mij het moment waar

‘Ik vind de opleiding zo waardevol omdat het mensen met

mijn rol als ict-coördinator echt concreet werd. Daarin kan ik

expertise, in dit geval ict voor/in het onderwijs, bij elkaar

beschrijven op welke manier het personeel in onze school

brengt die daarin van en met elkaar kunnen leren. Van het

geschoold wordt om ict te integreren in het onderwijsproces.

onderdeel ‘wat werkt er goed in jouw school’ op het gebied van

Dat vraagt betrokkenheid van het team en de wil om te ver-

ict en de eindpresentatie heb ik veel geleerd. Het brainstor-

nieuwen (en te veranderen). De ict-coördinator is de persoon

men met elkaar, via de wiki leren samenwerken, het aanvullen

bij uitstek die het team kan begeleiden en adviseren in beno-

van elkaar en samen sterker worden, heb ik als mooie momen-

digde scholing op het gebied van ict en de implementatie

ten ervaren. En enkele van deze waardevolle ict-ideeën zijn,

binnen het onderwijs. Door bewust te kiezen voor formeel of

mede doordat het door ict-coördinatoren in opleiding enthousi-

informeel leren, leren in de eigen school of het volgen van een

ast gebracht werd, nog steeds in mijn school zichtbaar omdat

externe training kan ik de scholing op maat maken, passend

ik ze daar als ict-coördinator heb kunnen introduceren. Je kunt

bij ieders wensen en behoeften.’

op zoveel plaatsen kijken wat er in de markt is op ict-schoolgebied, maar het enthousiasme van je collega ict-coördinatoren

Casus 2

was voor mij extra motiverend om een programma eens echt

Robin Platjouw – bs ’t Slingertouw in Eindhoven:

te bekijken, te gebruiken en eventueel over te nemen.’ <<

‘De ict-coördinator wil meer dan het technische aspect, juist
takenpakket! Hij is de centrale pion als het gaat om samenbrengen van ict en onderwijs. Maar hoe haal je als coördinator
het maximale uit je team? In ieder geval door te weten wat er
leeft en je team te kennen. Door individuen in het team mee te
krijgen in de eigentijdse ict-visie. Zonder het van bovenaf op te

Info

het onderwijskundige aspect moet de boventoon voeren in zijn

ww w.ict- edu.nl – opleid
ing ict- coördinator
b.hofman@ict- edu.nl

leggen, maar door in gesprek te gaan met je collega’s en door
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