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1. Uitgangspunten 

1.1 Doelstelling van het ICT beleidsplan 

 
Op basis van de visie op onderwijs en ICT en de doelen die de Prins Willem Alexanderschool wil 
bereiken wordt in dit plan uitgelijnd hoe in de periode 2016-2020 digitale leermiddelen, 
infrastructuur en deskundigheid hieraan gaan bijdragen. Daarnaast wordt aangegeven op welke 
termijn doelen gerealiseerd worden en hoe de financiering wordt gerealiseerd. Met dit ICT 
beleidsplan willen we tot een goede en structurele integratie van ICT binnen ons onderwijs komen.  

1.2 Inhoud van het ICT beleidsplan 

1.2.1 Het doel 

Een ICT-beleidsplan schrijven, dat (1) door het bestuur kan worden vastgesteld, (2) toezichthouders 
een duidelijk beeld geeft van koers en benodigde investeringen, (3) medewerkers duidelijkheid 
geeft over de wijze waarop ICT in de organisatie wordt ingezet en (4) stakeholders (waaronder 
ouders) duidelijk zicht geeft op de wijze waarop de organisatie met ICT omgaat. 

1.2.2 Het proces 

Het ICT-beleidsplan is tot stand gekomen door een analyse te maken van de huidige stand van zaken. 
Directie en het team hebben via WMKPO lijsten het schoolplan voor komende periode opgesteld. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van de visie-versneller van Kennisnet, zo is er een visie voor ICT op 
de Prins Willem Alexanderschool gevormd. Vanuit het schoolplan en de visie op ICT zijn er korte 
en lange termijndoelen afgestemd. Na het SMART formuleren van de doelstellingen werd het 
ICT-beleidsplan verder aangevuld en dient als basis voor het ICT-beleid van de school. 

1.2.3 De periode 

Dit ICT-plan beschrijft de periode van 2016 tot 2020. Het ICT-plan zal jaarlijks in de maand mei 
worden geëvalueerd en op basis van de evaluatiegegevens worden bijgesteld. 

1.3 Kaders Prins Willem Alexanderschool 

Bij onze keuzes qua innovatie en investeringen stellen we altijd de visie van de school voorop. We 
maken bij onze keuzes gebruik van de golden circle van Simon Sinek. Dit is een denkmodel waarbij 
we eerst bedenken waarom we bepaalde dingen doen, wat het doel ervan is. Daarna gaan we 
kijken naar hoe we onze doelen kunnen bereiken. De laatste stap is wat we gaan doen en welke 
middelen we hierbij inzetten. 

 

 
Golden circle Simon Sinek – Start with why 2011 
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1.3.1 Visie van Prins Willem Alexanderschool  
Onze school richt zich op de individuele leerling en heeft daarbij de drie basisbehoeften van  kinderen 
„competent, autonoom en relatie‟ steeds voor ogen. Voor iedere leerling streeft de school naar een 
zo hoog mogelijk onderwijsniveau.  De basisschool heeft in onze opvatting een tweeledige taak: 
Allereerst het aanleren van de basisvaardigheden die kinderen nodig hebben om met succes de 
opleiding die zij na de basisschool kiezen te kunnen doorlopen en later een beroep uit te oefenen. 
Het gaat daarbij vooral om de cognitieve (=leer) vaardigheden. Daarnaast vinden wij dat de school, in 
aansluiting op het gezin, een taak heeft bij het ontwikkelen van de persoonlijkheid van de leerling. Dit 
betekent dat ook sociale en creatieve vaardigheden een belangrijke rol spelen in ons onderwijs. In 
acht jaar tijd doorlopen de kinderen onze school en bereiden wij hen voor op het vervolgonderwijs 
dat bij hen past. Hierbij streven wij ernaar om het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij 
de behoeften van de leerlingen, dit houdt in dat kinderen extra instructie krijgen wanneer zij dit 
nodig hebben of juist met minder instructie en meer uitdagend materiaal aan de slag gaan wanneer 
zij de basisstof al beheersen. Naast goed onderwijs streven wij er ook naar om onze leerlingen ook 
sociaal emotioneel te ontwikkelen en een veilig schoolklimaat te bieden. De uitgangspunten van de 
Kanjertraining bieden hiervoor de basis.  

1.3.2 ICT op Prins Willem Alexanderschool 

ICT is binnen ons onderwijs geen doel op zich, maar een onderdeel van de schoolvisie en het 
schoolbeleid. ICT kan bij de uitvoering van de schoolvisie als middel fungeren om doelen te 
bereiken. Wij streven naar het bevorderen van het gebruik van ICT als integraal onderdeel van het 
leerproces.  

 
Kernpunten zijn:  

● Het gebruik van de computer en digitaal schoolbord als onderwijsmiddel om een les voor 
te bereiden en daadwerkelijk te geven.  

● Het gebruik van de computer ter verdieping en remediëring van oefenstof, door middel 
van bijvoorbeeld educatieve software of educatieve websites; 

● Het gebruik van de computer bij de verwerking van de lesstof, differentiatie: meer en 
beter omgaan met verschillen tussen kinderen; 

● Het gebruik van de computer als tekstverwerker bij onder andere het maken van 
boekverslagen, presentaties en werkstukken;  

● De inzet van software gerelateerd aan de gebruikte onderwijsmethodes;  
● De inzet van software ter verbetering van de zorgstructuur op school; het in beeld 

brengen en houden van de speciale zorg voor zorgleerlingen op de school. 
● Het gebruik van de computer binnen het taal-, reken en leesonderwijs met als doel om 

kwaliteitsverbetering te realiseren, 
● Onderlinge communicatie: Het realiseren van een efficiënte/adequate onderlinge 

communicatie met de directie, de collega’s van de scholen van stichting Fluvium en 
andere relaties. 

 
We willen van een ‘hap snap’ cultuur naar een gestructureerd aanbod waarbij de leerlingen en het 

team aan eigen vaardigheden gaat werken.  
Door gerichte integratie van ICT wordt het onderwijs verrijkt, verbeterd en aantrekkelijker gemaakt 

voor de leerlingen en leerkrachten. Het leerproces wordt ondersteund zodat individualisering, 
differentiatie en het verhogen van efficiënte leertijd mogelijk wordt.  Door ICT ontstaan er 
mogelijkheden om de betrokkenheid van de kinderen sterk te verhogen. De intensiteit waarmee 
leeractiviteiten worden uitgevoerd neemt aantoonbaar toe als de kinderen met de computer 
mogen werken.  ICT is geen doel op zich, maar een middel om andere doelen, zoals kwalitatief 
goed onderwijs en aansluiting van het onderwijs op de kennissamenleving, te realiseren.  
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2. Organisatie 
De Prins Willem Alexanderschool is onderdeel van stichting Fluvium. Om ICT te laten bijdragen aan 
het behalen van de strategische doelen en resultaten streven we naar een goede afstemming tussen 
het bestuur en de school. Een aantal zaken worden centraal geregeld. Denk hierbij aan de 
netwerkinfrastructuur en verschillende aanbestedingen. Hierover is meer te lezen in het 
bovenschoolse ICT-beleidsplan. 
 
De scholen van stichting Fluvium zijn autonoom. Naarmate een ICT-onderwerp meer raakt aan het 
primaire onderwijsproces is de rol van de Prins Willem Alexanderschool groot. Hierbij hebben we het 
met name over de keuze voor leermiddelen, devices en onderwijsspecifieke software.  

2.1 Verantwoordelijkheden 

● De directie en ICT-er zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ICT beleidsplan. 
● De directie en ICT-er bepalen de concrete doelstellingen van het beleidsplan. 
● De school legt verantwoording af (aan MR/maatschappij) over de mate waarin de 

doelstellingen zijn behaald. 

2.2 Overlegstructuur 

● ICT-coördinator met alle leerkrachten (teamvergaderingen en studiedagen). 
● Directie met ICT-coördinator (overlegmomenten wanneer nodig). 
● ICT-coördinatoren van de verschillende scholen en de bovenschoolse ICT-er (bijeenkomsten 

van Fluvium ICT). 
● Directies van de verschillende scholen en de bovenschoolse ICT-er (wanneer nodig bij een 

directieoverleg). 

2.3 Plannen 

Er zijn verschillende plannen waarin ICT ook een onderdeel heeft en welke samen het totale 
ICT-beleid en –programma  beschrijven. 

● Bovenschools strategisch beleidsplan 
● Schoolplan 
● Bovenschools ICT-beleidsplan 
● Innovatieplan onderwijs en ICT (ICT beleidsplan) 

2.4 Scholing 

Om ICT op een goede manier in te zetten voor het onderwijs en ter ondersteuning van aanverwante 
processen, is het noodzakelijk dat alle medewerkers kennis hebben van en vaardig zijn in het werken 
met de hardware en software in de organisatie. Om dit te realiseren en actueel te houden zijn er 
verschillende manieren van scholing die we op onze school inzetten. 

● Teamscholing door een externe partij bij de invoering van bijvoorbeeld een nieuw netwerk of 
een nieuw administratiesysteem. 

● Externe scholing van de ICT-coördinator om bovenstaande systemen te kunnen beheren.  
● Externe scholing van de ICT-coördinator voor het beheer en gebruik van nieuwe 

(methode)software, nieuwe hardware zoals digiborden en andere devices. 
● Teamscholing door de ICT-coördinator in het gebruik van nieuwe hardware en software, 

welke niet extern hoeft te worden gevolgd. 
Voor alle scholingen geldt dat dit georganiseerd wordt op basis van noodzaak en vraag, hiermee 
wordt bedoeld dat er n.a.v. de ontwikkelingen in de school op gebied van ICT, passende en 
noodzakelijke scholing mee wordt georganiseerd. Indien mogelijk wordt deze scholing voor een zo 
groot mogelijke groep georganiseerd. (bijv. bovenschools) 
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2.5 Financiering 

Bij stichting Fluvium zijn verschillende gelden gereserveerd die ingezet kunnen worden om ICT op 
school verder te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn het ICT-budget of de prestatiebox.  
Stichting Fluvium hanteert voor scholen die het ICT-budget willen aanspreken de volgende 
richtlijnen: 
Scholen dienen een projectaanvraag in bij de bovenschoolse ICT-er wanneer ze van deze gelden 
gebruik willen maken. Onderdeel van deze aanvraag is: onderbouwing vanuit het ICT-beleidsplan, 
een school-ICT-er die bijeenkomsten van Fluvium ICT bijwoont, een voldoende geschoold team qua 
het gebruik van ICT, een omschrijving van de organisatie van ICT-onderhoud en duidelijke toepassing 
van de golden circle. 
 
Onze school maakt in beginsel op de volgende manier gebruik van de verschillende budgets op 
stichtingsniveau en schoolniveau: 

● Bovenschools ICT-budget: Dit budget wordt aangesproken voor de vervanging, vernieuwing 
en uitbreiding van de hardware binnen de school. (digiborden, PC, bekabelde netwerk, 
WIFI-netwerk, e.a.) 

● Prestatiebox: De prestatiebox wordt aangesproken voor teamscholingen op maat bij grote 
vernieuwingen, of voor de scholingen die de ICT-coördinator specifiek moet volgen voor 
zijn/haar taak.  

● Schoolbudget/materiële bekostiging: Binnen het schoolbudget wordt er geld begroot voor de 
website/schoolapp, voor alle softwarelicenties en klein materiaal op ICT-gebied zoals 
koptelefoons, etc. 

● Leermiddelenbudget: Losse ICT-gerelateerde activiteiten in de groepen worden bekostigd 
vanuit het leermiddelenbudget. 

● Persoonlijk scholingsbudget: Leerkrachten die op een bepaald vlak bijgeschoold dienen te 
worden door een achterstand in kennis en vaardigheden bekostigen dit in beginsel uit de 
persoonlijke scholingsgelden. 
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3. Waar staan we nu? 
De Prins Willem Alexanderschool geeft de ICT-ontwikkelingen vorm vanuit het Vier in Balans- model 
(Stichting ICT op school 2004, Stichting Kennisnet 2012, Stichting Kennisnet 2015). Dit model gaat uit 
van een evenwichtige samenhangende inzet van de vier bouwstenen: visie, deskundigheid, digitaal 
leermateriaal en ICT-infrastructuur. Deze bouwstenen zijn complementair en wederzijds afhankelijk. 
 

 
 

 
Het Vier in Balans-model – Stichting Kennisnet 2015 
 
Het onderwijs dient deze vier bouwstenen zorgvuldig op elkaar af te stemmen wanneer het 
leerprocessen ontwerpt, faciliteert en uitvoert. Leraren spelen daarin een cruciale rol, daarnaast is er 
leiderschap nodig om het proces aan te sturen en condities voor samenwerking met andere 
professionals te scheppen.  
 
In balans 
Het Vier in Balans-model wordt ingezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren met behulp 
van ICT. De gewenste aanpak hierbij is niet techniek- (materieel), maar onderwijsgedreven innovatie. 
Onze visie is gericht op onderwijs en ICT is, zowel in het primaire proces als facilitair, een middel. Een 
aanpak waarbij de techniek vooruitloopt op de didactiek heeft een beperkte kans van slagen (Vier in 
Balans monitor 2011 stichting Kennisnet). 
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3.1 Visie 

Op de Prins Willem Alexanderschool gaan wij er vanuit dat ICT steeds meer een prominente plaats 
krijgt in het onderwijs. Hierdoor moeten wij goed op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen die 
goed zijn voor het verbeteren van ons onderwijs. Ook scholing van de leerkrachten in mogelijkheden 
van het inzetten van ICT is belangrijk. Door een koppeling te maken met het strategisch beleidsplan 
dat stichting breed is vastgesteld wordt er gewerkt aan de doelen die de stichting voor ogen heeft.  
Het ICT-plan zal jaarlijks  in de maand mei worden geëvalueerd en op basis van de evaluatiegegevens 
worden bijgesteld. Bij deze evaluatie zullen ook nieuwe doelen worden besproken. Doordat ICT 
betrokken kan worden bij vele factoren in het onderwijs (administratie, methodekeuze, werkdruk, 
etc.) zal het een terugkerend onderwerp op teamvergaderingen zijn.  
De ICT-er is samen met de directeur verantwoordelijk voor het borgen van afspraken en stimuleren 
van het proces.  

3.2 Personeel en deskundigheid 

Op de Prins Willem Alexanderschool: 
● maken de leerkrachten tijdens hun instructies gebruik van het digibord.  De methoden 

bieden ondersteuning in vorm van een leerkracht assistent voor het digibord.  
● Vanuit Stichting Fluvium is er een competentiescan/ nulmeting ingezet om de 

leerkrachtvaardigheden te bekijken. Voor de Prins Willem Alexanderschool zijn daaruit een 
aantal verbeterpunten naar voren gekomen. 

o De leerkrachten willen weten welke (educatieve) software er voor hun groep 
beschikbaar is.  

o De leerkrachten zijn in staat om de lessen zo te organiseren dat de digitale 
oefenstof op drie verschillende niveaus wordt ingezet. (basis, intensief, verdiept) 

o De leerkrachten zijn in staat om condities te creëren van waaruit leerlingen 
taakgericht  bezig kunnen zijn met ICT. 

o De leerkrachten zijn in staat om hun onderwijs zo te organiseren dat leerlingen 
snel met ICT aan de slag kunnen. 

o De leerkrachten hebben inzicht in de veiligheidsbeleving van de leerlingen 
wanneer zij communiceren via sociale media 

o De leerkrachten zijn in staat om internetbronnen zo te ordenen dat ze gemakkelijk 
te gebruiken zijn, bijvoorbeeld via Yurls.  

● De leerkrachten maken veelvuldig gebruik van ICT buiten het lesgeven om. Op het gebied van 
communicatie , leerling administratie. Ook door het gebruik van Social Schools onze app voor 
ouders wordt geregeld gebruikt om informatie te delen.  

● Het personeel is op dit moment niet tevreden over de ICT middelen op de Prins Willem 
Alexanderschool. De leerkrachten vinden dat er te weinig of slechtwerkende ict-middelen zijn 
om de kinderen te begeleiden. Er is behoefte aan meer werkplekken, nieuwe digiborden.  
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3.3 Inhoud en toepassingen 

Omschrijf in deze paragraaf het volgende: 
Op de Prins Willem Alexanderschool gebruiken we het volgende digitaal leermateriaal: 

● Digibordsoftware en leerling software Kleuterplein ( groep 1/2) 
● Digibordsoftware en leerling software/thuissoftware Veilig Leren Lezen. ( groep 3) 
● Digibordsoftware en leerling software wereld in getallen 4 ( groep 3 t/m 8) 
● Digibordsoftware Pennenstreken (groep 3 t/m 8) 
● Digibordsoftware Estafette( groep 4 t/m 8) 
● Digibordsoftware Leeslink (groep 4 t/m 8) 
● Digibordsoftware en leerling software taal actief (groep 4 t/m 8) 
● Digibordsoftware Veilig Verkeer Nederland (groep 1 t/m 8) 
● Digibordsoftware en leerlingsoftware Take it easy (groep 1 tm 8) 
● Gynzy, ter ondersteuning van de lessen (groep 1 t/m 8) 

 
Op de Prins Willem Alexanderschool worden de volgende middelen gebruikt voor o.a. administratie: 

● Op de Prins Willem Alexanderschool wordt Parnassys gebruikt voor leerlingvolg- en 
administratiesysteem.  

● Groep 1/2 gebruikt daarnaast nog KIJK! webbased om de leerlingen te volgen. 
● Sociaal emotionele ontwikkeling wordt gevolgd door Kanvas, een online volgsysteem dat 

hoort bij de Kanjertraining. 
● DHH wordt ingezet om meer- en hoogbegaafde kinderen te signaleren.  
● Leerlingen van de digitale Plusklas werken in Edmodo: een online klaslokaal.  
● Wij maken onze website via Social Schools, hierbij maken we gebruik van een app waar 

ouders zich kunnen aanmelden en de groep van hun kind kunnen volgen.  
● Overdracht naar andere scholen verloopt via Parnassys.  

3.4 ICT-infrastructuur 

In het onderwijs wordt er steeds meer gedigitaliseerd. Alle klassen zijn voorzien van digitale 
schoolborden, waarmee de leerkrachten hun instructies kunnen geven, PowerPointpresentaties en 
filmpjes kunnen afspelen, maar ook een dvd of school-tv kunnen laten zien. De leerlingen maken 
gebruik van de borden, door bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie te maken bij hun spreekbeurt.  

● In iedere groep hangt er een digibord. In het technieklokaal hangt een klein ENO board en in 
het extra lokaal hangt ook een digibord. In iedere groep is er een leerkrachtcomputer die 
gekoppeld is aan het digibord. Daarnaast hebben de groepen 2 á 3 leerlingcomputers. Hierop 
is software geïnstalleerd voor de leerlingen waarmee zij kunnen oefenen voor diverse 
vakgebieden. De directeur en intern begeleider hebben beide een desktop tot hun 
beschikking in hun kantoor. 

● Er is een vaste netwerkverbinding/ internetverbinding. Ook staat er een WiFi kastje in een 
van de groepen. Dit is een openbare verbinding die niet de hele school dekt.  

3.5 Financiën 
Overzicht hardware afschrijving en vervanging 

Hardware item Aantal Jaar van 
aanschaf 

Afgeschreven in Vervanging 
in 

Verwacht 
nieuw 
aantal 

Digiborden Active 6 2008 2016 2017 3 
Digiborden ENO 2 2010 2018 2018 0 
Digibordcomputers 7 2008 2012 2017 4 
Leerling desktops 19 2008 2012 2017 8 
Medewerker desktops 3 2008 2012 2017 2 

 

. 

 ICT beleidsplan Prins Willem Alexanderschool 
2016 – 2020            11 

 



WIFI router 1 2012 2016 2017 Dekkend 
aantal 

Presentatie/instructie/ 
vergaderschermen 

0 Nvt Nvt 2017 3 

Instructie device kleuters 0 Nvt Nvt 2018 1 
Mobile device leerling 0 Nvt Nvt 2017 15 
Mobile device 
leerkrachten 

0 Nvt Nvt 2017 8 

 

Overzicht software licenties, minimale contractduur en kosten per jaar 

Software licentie Mogelijk jaar van 
beëindigen 

Kosten per jaar Vermoedelijke 
vervanging 

Wereld in getallen Per schooljaar +- 650,00  
Taal actief Per schooljaar 644,48  
Veilig leren lezen Per schooljaar 232,28 2017 
Estafette Per schooljaar 455,99  
Pennenstreken Per schooljaar 207,11  
Leeslink Per schooljaar 493,21  
Kleuterplein Per schooljaar 192,01  
Digikeuzebord Per schooljaar 86,41  
Gynzi Per schooljaar 400,00  
Leskompas Per schooljaar 01-11 195,00  
DHH Per schooljaar 141,00  
Website incl. app 2018 of later 998,25 Onb. 
ParnasSys schooldeel Jaarlijks 

(bestuurskeuze) 
666,95 Onb. 

WMKPO schooldeel Jaarlijks 
(bestuurskeuze) 

336,00 Onb 

●   
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4. Waar willen we naartoe? 

4.1 Visie 

ICT is binnen ons onderwijs geen doel op zich, maar een vanzelfsprekend onderdeel van de 
schoolvisie en het schoolbeleid. ICT kan bij de uitvoering van de schoolvisie als middel fungeren om 
doelen te bereiken. Wij streven naar het bevorderen van het gebruik van ICT als integraal onderdeel 
van het leerproces.  

4.1.1 Doelen en tijdslijnen 

Onze doelen op korte termijn zijn: 
Korte termijn doelstellingen: 
1. Vervangen van hardware  
2. Afspraken maken over de inzet van de leerlijn ICT 
3. Binnen mediawijsheid ons richten op veilig internetgebruik en problemen bespreken.  

De samen gemaakte afspraken zijn het uitgangspunt. 
4. ICT inzetten om onderwijs op maat mogelijk te maken 
5. Alle (methode) toetsen digitaal 

 
Doelstelling 1 
Wat gaan we doen? Vervangen van de hardware zoals leerkracht- en 

leerlingcomputers.  
Op welke manier gaan we dat doen? Bepalen welke hardware (devices) er voor onze school 

het meest geschikt is. (offerte-traject) daarna doen we 
een projectaanvraag bij de BICT. 

Wie gaan dat doen? ICT coördinator en directie  
Wanneer gaan we dat doen? januari 2017 
Waarom gaan we dat doen? We hebben een zorgelijke infrastructuur. Onze 

hardware is verouderd/ traag en het 
afschrijvingstermijn al voorbij. Onze visie op inzet van 
ICT verlangt naar moderne devices waarmee o.a. de 
behoefte van onderwijs op maat vervult kan gaan 
worden. 

Waar gaan we dat doen? De Prins Willem Alexanderschool 
 

Doelstelling 2 
Wat gaan we doen? Binnen de school de leerlijn ICT integreren in ons 

onderwijsaanbod. 
Op welke manier gaan we dat doen? De ICT leerlijn wordt een terugkerend onderwerp op de 

personeelsvergaderingen/ studiedagen.  
Wie gaan dat doen? De ICT-er 
Wanneer gaan we dat doen? Start oktober 2016 tot einde schooljaar  
Waarom gaan we dat doen? ICT is niet meer weg te denken uit de samenleving. We 

zien het als onze taak de  kinderen daar zo goed  
mogelijk en vooruitdenkend op voor te bereiden en  
zien tevens mogelijkheden het onderwijs zelf met het  
gebruik van ICT te verbeteren.  

Waar gaan we dat doen? De Prins Willem Alexanderschool 
 

Doelstelling 3 

 

. 

 ICT beleidsplan Prins Willem Alexanderschool 
2016 – 2020            13 

 



Wat gaan we doen? Wij gaan mediawijsheid in ons lesprogramma opnemen 
als onderdeel van de 21e eeuw-skills. 

Op welke manier gaan we dat doen? Een eensluidende visie realiseren op mediagebruik. 
Mediawijsheid is een ontwikkelpunt voor onze 
kinderen, ouders en professionals. We gaan ons 
lesprogramma aanvullen. We gebruiken de lessen van 
Nationaal Media Paspoort als basis in iedere groep. De 
bovenbouw (6-8) speelt mee met Mediamasters. Groep 
7/8 meld zich aan bij de Mediamasterclub.  

Wie gaan dat doen? Leerkrachten, leerlingen en ouders. 
Wanneer gaan we dat doen? Start is november 2016 in de week van mediawijsheid.  
Waarom gaan we dat doen? We willen realiseren dat de verantwoordelijkheid van 

het gebruiken van media bij de gebruiker zelf ligt 
(eigenaarschap). De zwaarte, het gewicht van die 
verantwoordelijkheid willen wij scherp communiceren 
en uitdragen.  

Waar gaan we dat doen? De Prins Willem Alexanderschool 
 

Doelstelling 4 
Wat gaan we doen? ICT inzetten om onderwijs op maat mogelijk te maken. 
Op welke manier gaan we dat doen? We gaan ons oriënteren op de mogelijkheden (devices, 

aanbieders, software) 
Wie gaan dat doen? ICT-er en MT 
Wanneer gaan we dat doen? Start Januari 2017 
Waarom gaan we dat doen? We willen ons als team oriënteren op gepersonaliseerd 

leren. Momenteel hebben we een aantal kinderen met 
een plusarrangement. Met deze (kleine) groep kunnen 
we samen bekijken welke mogelijkheden (zoals devices) 
er zijn en welke het beste passen bij ons onderwijs in de 
toekomst.  

Waar gaan we dat doen? De Prins Willem Alexanderschool  
 

Doelstelling 5 
Wat gaan we doen? Waar mogelijk papieren toetsen vervangen voor digitale 

toetsen. 
Op welke manier gaan we dat doen? Het gebruik, beleid en de faciliteiten van digitale 

toetsing vaststellen. 
Wie gaan dat doen? Het team van de PWA. MT volgt proces.  
Wanneer gaan we dat doen? We starten stapsgewijs, eind is einde schooljaar (juli 

2017).  
Waarom gaan we dat doen? Met digitaal toetsen kunnen we de kwaliteit van leren 

en toetsen in ons onderwijs verhogen. Ook heeft 
digitaal toetsen een positief effect op de leerprestaties. 
Daarnaast heeft het voor het team qua administratie/ 
planning veel voordelen. 

Waar gaan we dat doen? De Prins Willem Alexanderschool 
 

Doelstelling 6 
Wat gaan we doen? De inzet van Social Schools vergroten 
Op welke manier gaan we dat doen? De mogelijkheden  onderzoeken en het gebruik van nu 

evalueren. De vraag van ouders qua 
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ouderbetrokkenheid inventariseren, wat wordt er 
verwacht?  

Wie gaan dat doen? Het team van de PWA. MT volgt proces.  
Wanneer gaan we dat doen? We starten stapsgewijs, eind is einde schooljaar (juli 

2017).  
Waarom gaan we dat doen? Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers 

van ons meerjarenplan. Hoe kunnen we het imago 
verbeteren? 

Waar gaan we dat doen? De Prins Willem Alexanderschool 
 
Onze doelen op lange termijn zijn: 
 

Doelstelling 1 
Wat is het doel? Wifi in het hele schoolgebouw 
Wanneer zijn we tevreden? Zodra we goed bereik hebben om met diverse devices 

te kunnen werken.  
Wie is verantwoordelijk? ICT-coördinator in overleg met directie 
Wat is het concrete resultaat? Een Wifi die we deels kunnen afsluiten voor bezoekers 
Wanneer is het gerealiseerd?  September 2017 

 
Doelstelling 2 
Wat is het doel? Methodes kiezen waarbij digitaal leermateriaal hoort 
Wanneer zijn we tevreden? Zodra we alle mogelijkheden van een methode met 

digitaal leermateriaal hebben onderzocht en er een 
passende keuze kan worden gemaakt.  

Wie is verantwoordelijk? Een werkgroep en ICT-er 
Wat is het concrete resultaat? Een passende methode is gekozen 
Wanneer is het gerealiseerd?  Zodra de methodevervanging op de agenda staat 

 
Doelstelling 3 
Wat is het doel? ELO 
Wanneer zijn we tevreden? Leerlingen loggen in om aan hun taken te werken.  

Leerkrachten kunnen ELO inzetten in hun dagelijkse 
lespraktijk.  

Wie is verantwoordelijk? ICT-er en team 
Wat is het concrete resultaat? We werken in de cloud. 

Verminderen kosten. 
Plaats onafhankelijk leren en werken (thuis inloggen) 
Leerkracht kan altijd met de leerling meekijken en 
programma’s aansturen.  

Wanneer is het gerealiseerd?   
 

Doelstelling 4 
Wat is het doel? 21e -eeuwse vaardigheden 
Wanneer zijn we tevreden? Het team wil 21e -eeuwse vaardigheden gaan inzetten 

in hun dagelijkse lespraktijk.  
Wie is verantwoordelijk? Het team en MT 
Wat is het concrete resultaat? Scholing en gebruik in dagelijkse lespraktijk 
Wanneer is het gerealiseerd?  Start in schooljaar 2017-2018 
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4.2 Personeel en deskundigheid 

Ook van medewerkers wordt veel verwacht bij het succesvol inzetten van ICT voor het onderwijs. 
 

 
De vier kerntaken van schoolleiders 

 
 

4.2.1 Directies 

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 docenten 
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 docenten(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 van verzuim of contact met ouders en leerlingen. 

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

onderwijsprocessen. 

4.2.2 Leerkrachten 

A. 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 én technologie in samenhang toe. 

B. 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 én voor het verantwoorden van hun eigen 
handelen. 

C. 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. 

4.2.3 Behalen van de doelen 

De doelen die beschreven staan en voortkomen uit de competentiescan worden behaald door op 
teamvergaderingen deze doelen te behandelen. De ICT-er zal (eventueel met een teamlid uit een 
passend werkgroep) deze onderwerpen behandelen en borgen. Er kan eventueel een extern 
deskundige worden ingeschakeld.  
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4.3 Inhoud en toepassingen 

Op de Prins Willem Alexanderschool werken we met combinatieklassen waarin de leerkracht 
voornamelijk gebruik maakt van leerkrachtgestuurde kennisoverdracht.  

● deze leerkrachtgestuurde kennisoverdracht kan vele malen beter worden uitgevoerd 
door adaptief leermateriaal (met name op het gebied van taal en rekenen). Onderwijs op 
maat bieden met inzet van ICT is een van onze korte termijndoelen. Dit betekent dat we 
moeten investeren in digitaal leermateriaal wat hierbij past en de leerkracht moeten 
worden geschoold in het optimaal inzetten van dit materiaal.  

● dit leidt niet alleen tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs 
● dit maakt ook tijd vrij voor leraren om leerlingen te begeleiden bij kennisconstructie 
● ICT-toepassingen zorgen er voor dat de leerkracht de leerling goed kan volgen.  

Wij maken gebruik van het Ouderportaal van Parnassys waardoor ouders snel toegang hebben tot de 
voortgang van hun kind. Het ouderportaal vermindert het schoolverzuim en versterkt de 
betrokkenheid van ouders bij de school en bij het leren van hun kind. 
Wij hebben met de ouders afspraken gemaakt over de inzet van het Ouderportaal zodat de gegevens 
kunnen worden inzet voor constructieve gesprekken. Door het gebruik van de Social Schools app 
kunnen ouders van tijd tot tijd door middel van foto’s of een geschreven stukje ‘meekijken’ in de 
groep. De inzet van de App kan nog vergroot worden.  

4.3.1 Behalen van de doelen 

Door het maken van afspraken over de inzet van kennisoverdracht en kennisconstructie en dit te 
evalueren en te borgen worden de beoogde doelen gehaald of bijgesteld.  
Sommige leerkrachten zijn zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden die ICT te bieden 
heeft. Goede en gerichte scholing moet ervoor zorgen dat de leerkrachten die mogelijkheden 
onderkennen en dat ze voldoende vaardigheden bezitten om ICT in te zetten voor hun onderwijs. 
Ouderbetrokkenheid; verbeteren van het imago is ook een van de pijlers in ons meerjarenplan en 
zal door de inzet van de Social Schools app en het gebruik van het Ouderportaal ook positief 
verbeteren.  

4.4 ICT-infrastructuur 

ICT-toepassingen in het onderwijs hebben infrastructurele voorzieningen nodig die werken en die 
toegesneden zijn op de wensen van de gebruikers. Om de gestelde doelen te kunnen bereiken 
moeten de voorzieningen (hardware, netwerken en connectiviteit) op de Prins Willem 
Alexanderschool voldoen aan de volgende eisen:  

▪ Het gewenste ICT-gebruik: In iedere groep een digibord met daaraan een desktop gekoppeld. 
Deze desktop is tevens de leerkrachtcomputer. We willen minimaal 30 devices zodat er een 
hele groep tegelijkertijd aan het werk kan. Ideaal zou per leerling een device zijn waardoor 
de leerlingen altijd toegang hebben. Devices zijn leerlingcomputers en tablets.  

▪ Wij selecteren de voorzieningen op kwaliteit, goede hardware en software. Devices die tegen 
een stootje kunnen. 

▪ Bepaal: Het beheer ligt bij een bovenschoolse partij (zoals Actacom) waar de ICT-er ‘klein 
onderhoud’ kan plegen.  

▪ Formuleer: stel een eerste programma van eisen op. 
 
Met de toename van gedifferentieerd en adaptief leren met behulp van ICT is er een aantal 
onderwerpen die veel scholen bezig houden en om aanpassingen vragen. Deze zijn hieronder 
uitgelicht. 

4.4.1 Clouddiensten 

Cloudcomputing als veilige, stabiele basis waarbinnen toepassingen en leermateriaal ter 
ondersteuning van het onderwijsleerproces altijd en overal toegankelijk zijn. Het gebruik van 
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clouddiensten biedt het onderwijs veel voordelen. Zo zijn servers en software in de 
onderwijsinstelling 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. 

4.4.2 Devices 

Betrouwbare, betaalbare en persoonlijke apparatuur voor iedere leerling en leraar; 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. Een device is nuttig inzetbaar als het zoveel mogelijk kan beschikken over 
een internetverbinding. 

4.4.3 Connectiviteit 

Betrouwbare en flexibele connectiviteit om snel en veilig te kunnen werken met de benodigde 
toepassingen op de beschikbare apparatuur op elke gewenste plaats en op elk geschikt tijdstip. 

1. Snel internet: bedekking en capaciteit van de draadloze verbindingen. Er is binnen de 
school weinig bereik via een draadloze verbinding. Internet via de vaste verbinding is 
traag. Verbetering op dit vlak is zeer gewenst.  

2. Capaciteit: we hebben nu niet voldoende bandbreedte (download- en uploadsnelheid).  

4.4.4 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. Maak goede afspraken over privacy en noteer deze in deze paragraaf. Je kunt in deze 
paragraaf ook verwijzen naar de bijlage (onderaan toevoegen) over de wet melding datalekken. 

 
Beveiliging 
Steeds meer gegevens worden digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Binnen de school, maar ook met 

andere partners in de onderwijsketen, zoals leveranciers en de overheid. Goede 
informatiebeveiliging (bijlage 7.1 wet datalekken) helpt scholen om die risico's te minimaliseren. 

4.5.3 Behalen van de doelen 

Omschrijf hier hoe ICT-infrastructuur bijdraagt aan het behalen van de doelen. Wat zijn de beoogde 
resultaten? 
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5. Evaluatie 

5.1. Evaluatiemomenten 

Het ICT-plan zal jaarlijks  in de maand mei worden geëvalueerd en op basis van de evaluatiegegevens 
worden bijgesteld. Bij deze evaluatie zullen ook nieuwe doelen worden besproken. Doordat ICT 
betrokken kan worden bij vele factoren in het onderwijs (administratie, methodekeuze, werkdruk, 
etc.) zal het een terugkerend onderwerp op teamvergaderingen zijn.  

5.2. Evaluatieproces 

Tijdens dit evaluatiemoment zal gekeken worden naar het proces: Hoe is deze verlopen? Daarnaast 
wordt er gekeken of de geformuleerde ambities bereikt zijn. 

5.3. Hoe gaan we verder? 

Na de evaluatie in mei wordt er gekeken naar nieuwe plannen en doelen. Dit wordt geborgd door de 
ICT-er, die zorgt er voor dat de doelen/ onderwerpen steeds op de agenda komen te staan.  
Door de doelen SMART te formuleren wordt er ook een planning gemaakt.  
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6. Literatuurlijst en websites 
De opzet van dit ICT-beleidsplan is gebaseerd op het format van de PO-Raad: 
Format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT. 
Deze is terug te vinden via www.poraad.nl   ledenondersteuning   toolboxen   thema ‘ICT in het 
onderwijs’   Format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT 
 
Golden circle  – Simon Sinek – Start with why 2011 
 
Schoolplan t.a.v. ICT 
Schoolgids van de Prins Willem Alexanderschool 
De schoolgids is terug te vinden via www.pwaophemert.nl  
 

Vier in balans 
www.kennisnet.nl/publicaties/vier-in-balans-monitor Editie 2015 
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7. Bijlagen ICT beleidsplan 2016-2020 

7.1 wet melding data lekken 

7.2 minimumdoelen leerlingen 

7.3 competenties mediawijsheid 
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Bijlage 7.1 wet melding datalekken 
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Bijlage 7.2 minimumdoelen leerlingen 

Minimumdoelen leerlingen groep 1 t/m 8.  

Computervaardigheden groep 1/2: 

1. De computer bedienen De leerling leert ICT-begrippen actief te gebruiken: Compu

muis; 

  De leerling leert de computer aan- en uit te zetten; 

 

  De leerling leert zich aan te melden op het netwerk; 

  De leerling leert de muis te gebruiken: bewegen, klikken, 

  De leerling leert de letters op het toetsenbord te gebruike

2. Het besturingssysteem 

(Windows 7) gebruiken 

De leerling leert een programma op het bureaublad te sta

  De leerling leert de computer af te sluiten/ zich af te meld

3. Applicatiesoftware gebruiken De leerling leert tijdens het gebruik van educatieve softwa

afsluiten van een toepassing; 

  De leerling leert tijdens het gebruik van educatieve softwa

eenvoudige woorden; 

   

   

 

 

Computervaardigheden groep 3: 

1. De computer bedienen De leerling leert dat de muiscursor verschillende vormen k

verbinden met de handeling die kan worden uitgevoerd ( z

potlood/penseel/verfbus om te tekenen en te kleuren enz.

  De leerling leert het numerieke gedeelte van het toetsenb

  De leerling leert bijzondere toetsen te gebruiken: SPATIEB

3. Applicatiesoftware gebruiken De leerling leert tijdens het gebruik van educatieve softwa

en verbeteren van getallen en woorden; 

  De leerling leert tijdens het gebruik van educatieve softwa

verplaatsen, opmaken van objecten (figuren, foto’s e.d.) 

  De leerling leert Word op te starten en daar eenvoudige w

 

Computervaardigheden groep 4: 

1. De computer bedienen De leerling leert een cd-rom en/of USB stick hanteren (pla

2.  Het besturingssysteem 

gebruiken 

Een venster vergroten, verkleinen, sluiten, verplaatsen; 

3.  Applicatiesoftware De leerling leert tijdens het gebruik van educatieve softwa

positioneren van de cursor in een tekst en het selecteren v

  De leerling leert tijdens het gebruik van educatieve softwa

hanteren van een menusysteem  en van dialoogvensters; 

antwoord fout is op een vervolgknop; 

  De leerling leert tijdens het gebruik van educatieve softwa

van hulp aan de computer (F1 knop); 

4.  Informatie zoeken en 

verwerken 

Navigeren en zoeken via teksthyperlinks (bijv. in een web

   

 

 

Computervaardigheden groep 5: 
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1. De computer bedienen De leerling leert toetsen zoals Home en End, page up, pag

hulpmiddelen (zoals schuifbalken) die gebruikt worden om

of om een toepassing te hanteren; 

3.  Applicatiesoftware De leerling start met het gebruik van Word 

4.  Informatie zoeken en 

verwerken 

Navigeren en zoeken binnen een website 

  Bestanden van internet afdrukken 

5.  Communiceren Tekst typen op de website 

 

Computervaardigheden groep 6: 

1. De computer bedienen De leerling leert dat sommige toetsen (bijv. functietoetsen

rechtermuisknop een verschillende functie kunnen hebben

2. Het besturingssysteem 

gebruiken 

De leerling leert een programma of document opzoeken in

  De leerling leert bestanden overzetten van USB-stick naar

3.  Applicatiesoftware De leerling leert de basishandelingen bestanden uitvoeren

…. 

  De leerling start met het gebruik van Powerpoint 

  De leerling leert de basishandelingen bewerken van eleme

kopiëren en plakken, zoeken en vervangen) 

  De leerling leert tekstgedeelten (woord, zin, alinea) opma

  De leerling leert basishandelingen met figuren uitvoeren: 

vergroten, afdrukken 

4.  Informatie zoeken en 

verwerken 

Navigeren op het internet: een websiteadres (URL) invoer

5.  Communiceren Tekst typen op de website 

 

 

Computervaardigheden groep 7 en 8: 

3.  Applicatiesoftware De leerling leert de basishandelingen van de tabellen: invo

4.  Informatie zoeken en 

verwerken 

De leerling leert enkelvoudige zoekopdrachten opstellen e

  De leerling leert informatie selectief overnemen/afdrukken

  De leerling leert informatie ordenen, rubriceren, classificer

Basisvaardigheden Internet: 

1. Gebruik van de 

browser 

Basishandelingen: Browser openen, sluiten 

   Een URL invoeren in de adresbalk en er naartoe gaan

   Een webpagina weergeven in een nieuw venster, tab

   Webpagina vernieuwen 

   Achteruit en vooruit navigeren van en naar eerder be

   Internetpagina’s toevoegen aan een map met favorie

   Een internetpagina voorbereiden om af te drukken: a

van het af te drukken bestand wijzigen 

   Afdrukvoorbeeld van een internetpagina weergeven 

   Een afdrukoptie kiezen voor een internetpagina: geh

geselecteerde tekst, aantal exemplaren en afdrukken
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Bijlage 7.3 competenties mediawijsheid  
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