opinie
Pleidooi voor gezamenlijke aanpak van elektronisch leren

Opbouw markt voor
digitale leermiddelen

Een gezamenlijke aanpak van uitgevers,
onderwijsinstellingen en overheid brengt de
markt voor elektronisch leren op gang. Dat is
de verwachting van Karen van de Vijver van
adviesbureau Pheidis Consultants. Belangrijke

materiaal door uitgeverijen, commitment van
onderwijsinstellingen en aandacht voor de
benodigde cultuurverandering.

f oto : st u d i o a n d r é r u i g r o k

aspecten zijn ontwikkeling van elektronisch

˚ Veel docenten en onderwijsinstellingen zijn nog niet overtuigd
van het nut van elektronisch leren; ze zijn huiverig voor het loslaten van het klassikale model

E

lektronisch leren, dat
wil zeggen leren waarbij
gebruik wordt gemaakt
van elektronische middelen, biedt
veel mogelijkheden. Zo kan het leertraject beter op individuele capaciteiten van de leerling worden afgestemd
en kan met interactieve media bepaalde leerstof beter worden overgebracht. Leren wordt tijd- en plaatsonafhankelijk en leerlingen bepalen
hun eigen tempo.

Elektronisch leren bestaat al sinds de
jaren 70 van de vorige eeuw, maar
heeft vooral de laatste jaren veel aandacht gekregen. Deels ook omdat nu
leren werken met computers en met
internet is opgenomen in de leerdoelen van opleidingen. Toch komt de
markt voor elektronische leermiddelen moeilijk op gang. De vele mogelijkheden van elektronisch leren (toegevoegde waarde) worden nog nauwelijks benut. Dat blijkt uit het feit dat

slechts ongeveer 10 procent van de
gebruikte leermiddelen elektronisch
is en dat deze leermiddelen dan nog
vooral uit oefeningen, eenvoudige
toetsen en ‘platte tekst’ bestaan.
Er is een aantal redenen te noemen.
Veel docenten en onderwijsinstellingen zijn nog niet overtuigd van het
nut van elektronisch leren. Ze zijn
huiverig voor het loslaten van het
klassikale model. Docenten en onderwijsinstellingen die het nut wel
Y
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inzien, willen dan wel goed materiaal, niet slechts platte digitale tekst.
Maar uitgevers wachten met ontwikkelen van digitale leermiddelen totdat er een duidelijke markt is. Zo
wachten de partijen op elkaar.
Komt de markt wel op gang, dan is er
een ander probleem. Implementatie
van de nieuwe technieken in onderwijsinstellingen vereist namelijk
nogal wat veranderingen in de
schoolorganisatie.

omzet waarmee ze hun investering
kunnen terugverdienen.
Het derde aspect grijpt aan op het
belangrijkste knelpunt voor de onderwijsinstellingen. Door de gegarandeerde omzet is namelijk een investering mogelijk in een product dat inderdaad toegevoegde waarde biedt
ten opzichte van folioproducten.
Bovendien kunnen deelnemende
onderwijsinstellingen aangeven wat
voor hen de toegevoegde waarde van

Implementatie van
digitale leermiddelen vereist
ook veranderingen
in de schoolorganisatie

Om de markt voor elektronisch leren
op gang te brengen, moet dus de huidige impasse worden doorbroken.
Daarbij moet rekening worden gehouden met het invoeringsprobleem.
Dit kan door middel van een aanpak
die gebaseerd is op een verregaande
samenwerking van uitgeverijen en
onderwijsinstellingen, ondersteund
door de overheid. In een dergelijke
samenwerking kunnen uitgeverijen
digitale leermiddelen ontwikkelen die
inderdaad toegevoegde waarde bieden en die ook afgenomen worden.

Cultuurveranderingen
Zo’n gezamenlijke aanpak heeft vier
aspecten. Het eerste is dat leermiddelen door uitgevers ontwikkeld worden. Dat is beter voor het op gang
brengen van de markt dan een lokaal
initiatief van docenten omdat het
resulterende product breed beschikbaar is. Bovendien is ontwikkeling
van goed multimediaal lesmateriaal
meestal veel te kostbaar om door één
instelling te worden gedragen.
De aanpak houdt ook in dat deelnemende onderwijsinstellingen zich
committeren om het ontwikkelde
product af te nemen. De deelnemende uitgevers zijn dan verzekerd van
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een elektronisch leermiddel moet
zijn. Daardoor kan het product beter
op de behoefte aansluiten.
Zoals gezegd is de invoering van ontwikkelde digitale leermiddelen een
probleem op zich. Een gezamenlijk
project kan ook hiervoor een oplossing zijn: er kan veel aandacht
geschonken worden aan cultuurveranderingen en organisatorische aanpassingen die bij de deelnemende onderwijsinstellingen nodig zijn om de
ontwikkelde elektronische leermiddelen goed te kunnen gebruiken.

houden. Hij zorgt voor nieuwe versies
of verbeteringen. Dit is efficiënter
dan dat elke onderwijsinstelling een
eigen product moet onderhouden.
Als er eenmaal producten op de
markt en in gebruik zijn, stimuleert
dat de vraag. De instellingen waar de
producten gebruikt worden, kunnen
dienen als referentie waar andere
instellingen kunnen zien wat de voordelen zijn.
De vraag kan gesteld worden of er
voldoende instellingen zijn die mee
willen doen met een dergelijk traject.
Wij denken dat dit geen probleem is.
In de bve-sector, het groene onderwijs in het bijzonder, zijn al veel
instellingen bezig met elektronisch
leren, maar ontbreekt het nog aan
voldoende content. Er is ook al veel
samenwerking, wat de stap naar een
gezamenlijke aanpak minder groot
maakt. Door bijvoorbeeld een algemeen vak zoals talen, economie, statistiek als onderwerp te kiezen voor
het te ontwikkelen product, komen
bijna alle onderwijsinstellingen in
aanmerking om mee te doen.
De overheid zou gevraagd kunnen
worden om een extra stimulans te
geven in de vorm van een subsidie.
Die subsidie zou met name gebruikt
moeten worden als ‘smeerolie’ voor
het bij elkaar brengen en houden van
de partijen en voor algemene projectleiding en afstemming. Overige kosten zijn in principe voor de deelnemers. Eventueel zou overwogen kunnen worden om voor een deel van
het te ontwikkelen materiaal extra
geld beschikbaar te stellen om de
meerwaarde van elektronische stof te
demonstreren.

Subsidie
Een gezamenlijk project om de markt
voor digitale leermiddelen op gang te
brengen, zou een breder doel moeten
hebben dan slechts het ontwikkelen
van dergelijke leermiddelen voor de
deelnemers. Als het product door uitgevers wordt ontwikkeld, is het voor
iedereen beschikbaar. Er wordt, anders dan bij lokale initiatieven op
onderwijsinstellingen, ook rekening
gehouden met functioneren van het
product op andere plaatsen en in
andere technische omgevingen.
Bovendien worden producten die
door een uitgever zijn ontwikkeld,
door die uitgever beheerd en onder-
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Pheidis Consultants levert
projectmanagement,
interimmanagement en
consultancy, onder andere op het
gebied van onderwijs. Karen van de
Vijver is een van de consultants. Ze
heeft Technische Bedrijfskunde
gestudeerd. Bij Pheidis Consultants
is ze onder meer betrokken bij projecten in het groen onderwijs.

citaten
Trainen
Voorwaarde voor onderwijsinstellingen om te willen betalen voor digitale leermiddelen is dat het toegevoegde waarde biedt ten opzichte van
folioproducten. Ze moeten wel aangeven waarin die toegevoegde waarde
kan zitten, opdat het product beter
op behoefte aansluit dan wanneer
een uitgeverij op eigen initiatief gaat
ontwikkelen.
De kans bestaat natuurlijk dat de
deelnemers het niet eens worden
over het te ontwikkelen product. Om
dit te voorkomen, moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan.
De deelnemende onderwijsinstellingen moeten geen tegengestelde belangen hebben. Daarom is het verstandig om gelijksoortige onderwijsinstellingen te kiezen. Het vooraf
peilen van verwachtingen kan ook
helpen om tegengestelde belangen te
onderkennen.
Het is ook belangrijk vooraf duidelijke doelen te stellen en afspraken te
maken. Het is bijvoorbeeld niet reëel
om te verwachten dat er een volledig
maatwerk-product ontwikkeld zal
worden, omdat het product voor alle
deelnemers moet voldoen. Ook lijkt
het verstandig om niet meteen de
hele multimediakast open te trekken,
maar te kiezen voor een opzet die
meerwaarde biedt en tegelijk ook
betaalbaar en implementeerbaar is.
Ten slotte zal de projectleider veel
aandacht moeten geven aan het op
één lijn krijgen van de deelnemers.
Bij de keuze van een projectleider
moet daarom gekeken worden naar
diens capaciteiten op dat gebied.
Voordeel van een gezamenlijk traject
is dat docenten vanaf het begin
betrokken zijn bij de ontwikkeling
van het leermiddel dat zij gaan gebruiken. Doordat zij invloed kunnen
uitoefenen op het product, zullen ze
meer geneigd zijn het te accepteren.
De betrokken uitgevers kunnen
bijdragen aan de invoering door de
docenten te trainen in het gebruik
van het ontwikkelde product. Œ
Karen van de Vijver

Het eerste kabinet Balkenende heeft de kenniseconomie volledig verwaarloosd. De premier mag hoogleraar zijn, op een visie over
het hoger onderwijs heb ik hem nog niet kunnen betrappen.
Rector magnificus UvA Paul van der
Heijden in NRC Handelsblad van 3 mei
2003.
Œ

Een school maakt altijd verschil en een goede
school is in het algemeen goed voor álle leerlingen. Een goed klimaat en een goed onderwijsresultaat gaan vaak samen. Ik heb een
diep wantrouwen tegen het soort school
waarvan men zegt: “Je leert hier niet veel,
maar het is hier zo gezellig.”
Onderwijssocioloog Jaap Dronkers in
NRC Handelsblad van 5 mei 2003.
Œ

Mijn huidige maandsalaris is met ingang van
1 januari met 30 euro verlaagd. Mijn reiskostenvergoeding is teruggebracht van 166 euro
tot 34 euro. Iedere week wel een vergadering:
bouwvergadering, teamvergadering, plenaire
vergadering. Nooit meer voor zessen thuis,
altijd in de file op de A7.
Leraar speciaal onderwijs Ruud van Ling
in NRC Handelsblad van 1 mei 2003.
Œ
De school doet er werkelijk alles aan om mij te
behouden. Mij is vriendelijk verzocht om alléén
ziek te zijn in de weekeinden en op zon- en
feestdagen. Als ik voor een spoedeisende oogoperatie (staar, mijn rechteroog zag nog maar
10 procent) een dagbehandeling moet ondergaan en vier dagen daarna thuis moet blijven,
wordt mij gevraagd of dat niet in de vakantie
had gekund. Als ik mijn vrouw moet vergezellen
voor een knieoperatie, krijg ik te horen dat ik
dat op een woensdagmiddag moet plannen. Als
ik dan tenminste vrij ben, want meestal vindt
wel één of ander overleg plaats..
Ruud van Ling in NRC Handelsblad van
1 mei 2003.
Œ
Steeds meer adviseurs, begeleiders en remedial teachers komen de school in. Ze zitten
achter een computer, achter een bureau en
verrichten allerlei onduidelijke en vaak uiterst bureaucratische handelingen. Eén ding
willen ze beslist niet: vóór de klas.
Ruud van Ling in NRC Handelsblad van
1 mei 2003.

Lesgeven is rekening houden met de verschillen tussen leerlingen en elke school moet
daarin zijn eigen ethos ontwikkelen. (…) In
het Nederlandse onderwijssysteem, met zijn
ingebakken egalitaire doeleinden, is de scholengemeenschap als organisatie om de grootste gemene deler heen gebouwd. Dan vallen
de onder- en de bovenkant dus af. Voor de
bovenkant is er gelukkig het categoriale gymnasium. En voor de onderkant hebben we het
vmbo gecreëerd. Dat is boerenbedrog, een
truc om diploma’s te creëren die in de praktijk niets waard zijn.
Jaap Dronkers in NRC Handelsblad van 5
mei 2003.
Œ
De beleidsambtenaar, die wordt betaald om
te denken, zal voor zijn omgeving dus duidelijk moeten maken dat hij daarmee bezig is.
Daartoe schrijft hij zijn gedachten op, vervolgens wordt daarover vergaderd met collega’s
die allemaal ook hun duit in het denkzakje
deponeren, wat uiteindelijk uitmondt in een
beleidsnota. Die nota gaat vergezeld van
voorstellen. Die zullen nooit inhouden: laten
we niets doen, want zoals het nu gaat, is het
wel goed, want met zo’n voorstel zou de
beleidsambtenaar zijn eigen overbodigheid
bewijzen.
Onderwijsadviseur Leo Prick, NRC
Handelsblad van 5/6 april 2003.
Œ

Œ
Nederland heeft geen stuiver meer over voor
goed onderwijs. Net zomin als Nederland geld
over heeft voor verantwoord voedsel en duurzaam wonen en bouwen. Het mag allemaal
niets kosten. Als er bezuinigd moet worden,
gebeurt dat op de werkvoer, voor de klas. Nóóit
gaat het mes in de wanstaltig uitgegroeide
bureaucratische overheadkosten van instellingen. Generaals, directeuren, managers en hun
aanhang worden gespaard.
Ruud van Ling in NRC Handelsblad van
1 mei 2003.

Het aantrekkelijke van beleidsambtenaren is
dat het onmogelijk is te bepalen of je er
genoeg van hebt. Hun werk is immers nooit
klaar, hun taken zijn eindeloos, beleid maken
kent, net als fantaseren – en dat is het in feite
ook – geen grenzen. Daar komt nog bij dat het
werk van de beleidsambtenaar ook buitengewoon aantrekkelijk is. Niemand zit op de uitkomsten van je werk te wachten, want niemand heeft er behoefte aan. En ook als je
voorstellen nauwelijks uitvoerbaar blijken,
heb je daar zelf geen last van.
Leo Prick in NRC Handelsblad van 5/6
april 2003.

Œ
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