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ICT en technologie in de klas? Ja maar met mate

Tablets en andere ICT-hulpmiddelen in
de klas: er zijn voor- en tegenstanders te
vinden. Maar grijp de kansen die de
nieuwe technologie biedt, ze kunnen recht
doen aan verschillen tussen leerlingen.
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Technologie heeft de wereld
veranderd. De laatste jaren
gaan de ontwikkelingen

razendsnel: denk aan 3D-printers,
robots en implantaten waarmee
doven kunnen horen. Het gebruik
van technologie en ICT neemt ook
binnen het onderwijs een grote
vlucht. Vrijwel iedere school deelt
via mail, WhatsApp, Facebook of
Twitter wat er in de klas gebeurt.

Ook wordt er flink wat geld
geïnvesteerd in ICT: computers,
laptops en tablets; smartboards,
bordboeken en digitale leeromge-
vingen. En de technologische ont-
wikkelingen gaan nog veel verder.
Er zijn wetenschappers die denken
dat er binnen dertig jaar een pil zal
zijn waarmee we vreemde talen
kunnen leren.

Maar er zijn ook zorgen over de
toepassing van technologie en ICT
binnen het onderwijs. Een paar jaar
geleden verscheen het boek Digitale
dementie van de Duitser Manfred
Spitzer, waarin hij waarschuwt voor
cognitieve en psychische problemen
die voortvloeien uit te veel compu-
tergebruik. Ook vorig jaar waren er
onderzoekers die waarschuwden
dat kleuters screenzombies zouden
worden door het gebruik van ta-
blets.

Een recent onderzoek van de
OESO (Organisatie voor Economi-
sche Samenwerking en Ontwikke-
ling) laat zien dat landen die fors
inzetten op ICT in het onderwijs
niet beter scoren voor begrijpend
lezen, wiskunde en wetenschappen.
Leerlingen met een matig gebruik
van computers op school (een paar
uur per week) behalen iets betere
resultaten dan leerlingen die op
school vrijwel nooit met de compu-
ter werken. Maar leerlingen die op
school vaak de computer gebruiken,
scoren opvallend lager.

Twee jaar geleden koos Arlanta,
de stichting voor christelijk basison-

derwijs in Dongeradeel, voor een
nieuwe koers met onderwijsver-
nieuwing en ICT als belangrijke
speerpunten. Bij de presentatie
daarvan zei bestuurder Carin Doo-
deman: ,,Het onderwijs in Neder-
land is toe is aan een frisse wind.
Veel scholen zien er nog bijna net
zo uit als vijftig jaar geleden, terwijl
de wereld om ons heen enorm is
veranderd. Innovatie is daarom
ontzettend belangrijk. Wij willen
hierin als Arlanta landelijk voorop
lopen.”

In de afgelopen twee jaar is er bij
de scholen van Arlanta veel ge-
beurd. ICT en technologie spelen
daarin een belangrijke rol. Zo heb-
ben twee van de zestien scholen
gekozen voor het O4NT-concept,
ook wel iPad-scholen genoemd.
Andere scholen werken met Snap-
pet, waarmee ieder kind op een
eigen tablet toegang heeft tot les- en
oefenmateriaal op het eigen niveau.

Maar is het wel zo’n goede keuze
geweest om te investeren in ICT?
Een paar weken geleden organiseer-
de Arlanta een studiedag voor al
haar 250 medewerkers.

Radiotismus
Daarbij was pedagoog Pedro de
Bruyckere uitgenodigd, die geldt als
expert op het gebied van onderwijs-
vernieuwing en ICT. De Bruyckere:
,,Zorgen over de gevaren van nieu-
we technologie zijn van alle tijden.
In de jaren twintig van de vorige
eeuw werd gewaarschuwd voor
radiotismus: mannen die van radio
hun hobby hadden gemaakt zouden
bezeten zijn van de stemmen uit de
radio waar ze op zolder - en dus weg
van hun familie - uren mee door-
brachten. Toen de radio een plek in
de woonkamer kreeg, werd dezelfde
diagnose op vrouwen geplakt. Hun
zenuwen zouden de zintuiglijke
ervaring van de via de radio uitge-
zonden stemmen niet aankunnen.
Daarbovenop zouden ze door radio-
tismus te veel worden afgeleid van
hun huishoudelijke taken.”

De Bruyckere veegde de onder-
zoeken die uit zouden wijzen dat

Zorgen over de
gevaren van nieuwe
technologie zijn van
alle tijden

kinderen screenzombies worden
resoluut van tafel. ,,Hoe kun je nu al
onderzoek hebben gedaan naar de
lange termijn uitwerking van ta-
blets die nog maar een paar jaar
bestaan? Dat kan helemaal niet.”

En het boek van over digitale
dementie van Spitzer? De Bruycke-
re: ,,De paniek over een verkorte
aandachtsboog waar Spitzer het
over heeft, is niet nieuw. Deze ont-
stond al bij de start van… Sesam-
straat. Wat Spitzer niet zegt, is dat
wetenschappelijk onderzoek laat
zien dat kinderen weghouden van
technologie hen minder weerbaar
maakt.”

Tegenover elk wetenschappelijk
onderzoek dat wordt aangedragen
als een bewijs voor de negatieve
invloed van computergebruik staat
ook onderzoek dat het omgekeerde
aantoont, aldus De Bruyckere.

De Bruyckere wijst er verder op

dat de OESO allerminst pleit voor
minder technologie in het onder-
wijs, wel voor een betere integratie
van technologische hulpmiddelen
in de klas. ,,Het is van groot belang
dat we jongeren met technologie
vertrouwd maken. Technologie is de
enige manier om onze toegang tot
kennis uit te breiden. Bovendien is
technologie een instrument dat
onze manier van onderwijzen kan
verbeteren en doen evolueren naar
een situatie waar leerlingen actiever
aan het leerproces deelnemen. Maar
dan moeten we leerkrachten duide-
lijk maken hoe ze die technologie
efficiënter en doelmatiger kunnen
gebruiken.”

Heel lang werd gedacht dat tech-
nologie in de klas leerkrachten in de
toekomst overbodig zou maken.
Maar dat idee lijkt iedereen, ook de
bedenkers ervan, inmiddels wel te
hebben verlaten. De Bruyckere:
,,Technologie moet leerkrachten in
de eerste plaats ondersteunen bij
het lesgeven.”

Na deze geruststellende woorden
schrok de zaal op toen Bruyckere
zei: ,,Tablets horen niet in de klas!”
Huh? ,,Nee, de leraar plus leerlingen
én de tablet moeten de klas uit!”,
vervolgde hij. De technologie biedt
ze kansen om in de omgeving van
alles (planten, dieren, mensen,

gebouwen) te bestuderen en om de
verzamelde informatie (via foto’s,
video’s en interviews) daarna in de
klas te analyseren. Maak gebruik
van die nieuwe kansen!

En waarom gebeurt dat dan nog
niet overal? Omdat leraren de be-
roepsgroep vormen die het minst
risico neemt, aldus De Bruyckere.
Dat komt omdat ze zich zo verant-
woordelijk voor hun leerlingen
voelen. Hun uitdaging is om de
kansen die de nieuwe technologie
biedt wel te pakken, juist omdat ze
met die technologie recht kunnen
doen aan verschillen tussen leerlin-
gen. Als je technologie negeert, mis
je kansen om je leerlingen te laten
leren.

Pedro de Bruyckere besloot zijn
verhaal met een mooie metafoor.
Met ICT en technologie kun je als
het ware zakken vol snoep uit de
snoepwinkel halen. Maar: te veel
snoep is ongezond! ICT en technolo-
gie zijn mooi, maar je moet er ook
weer niet te veel van nemen. De
Bruyckere: ,,Vul je zakje snoep,
maar eet met verstand. En poets je
tanden!”

Jan de Jonge schreef dit artikel
naar aanleiding van de studiedag
van Arlanta die onlangs plaats-
had
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