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Advies betreffende de informatie- en communicatietechnologie (ICT)
in de algemene vakken van het ASO

I SITUERING

Sedert 1993 bestudeert de Afdeling ASO de mogelijke rol en plaats van ICT in de algemene
vakken van het ASO.  Zij richtte hiervoor werkgroepen op en formuleerde in 1993 en 1994
volgende drie adviezen:
- het advies van 24 september 1993 over de plaats van de informatica in het

natuurwetenschappenonderwijs1;
- het advies van 26 mei 1994 over de visie van de plaats van de informatica in het ASO2;
- het advies van 21 oktober 1994 over de plaats van de informatica in het ASO3.

In 1996 werd een studie gepubliceerd over de informatica in het vak Nederlands4.  In de loop
van 1997 werd in twee werkgroepen een visietekst opgesteld voor wiskunde en voor
economie.

Op 23 mei 1997 besliste de Afdeling ASO om de werkzaamheden betreffende de informatica
in de algemene vakken van het ASO einde 1997 af te ronden met een studie en een advies. 
Om de eindwerkzaamheden te coördineren werd een algemene werkgroep opgericht, onder
meer samengesteld uit de voorzitters van de vakgebonden werkgroepen.
Om voldoende draagkracht aan deze werkzaamheden te verlenen werd beslist om ook
volgende vakken in de werkzaamheden te betrekken: aardrijkskunde, Duits, Engels,
esthetica, Frans, geschiedenis, klassieke talen, lichamelijke opvoeding/sport, muzikale
vorming, plastische vorming, psychologie, sociologie.  Voor deze vakken werden echter geen
afzonderlijke werkgroepen opgericht.  Om voldoende gegevens te verzamelen werden de
Argo en de representatieve verenigingen van inrichtende machten per vak uitgenodigd om
schriftelijk te antwoorden op een vragenlijst die door de algemene werkgroep was
samengesteld.  Rekening houdende met het feit dat het advies betreffende de
natuurwetenschappen reeds van 1993 dateert, werden ook de natuurwetenschappen in de
schriftelijke bevraging betrokken. 

Het vak informatica in het ASO wordt thans niet betrokken.  Op 15 mei 1998 besliste de
Afdeling ASO een werkgroep in het leven te roepen met als opdracht AV Informatica te
herprofileren.  In de kern van de discussie staan volgende vragen:
- Wat is de plaats van AV Informatica in het licht van de invoering van ICT in de algemene

vakken van het ASO?
- Blijft het onderscheid tussen AV Informatica en TV Toegepaste Informatica5 overeind?
- Welke thema’s horen in AV Informatica thuis en welke niet?

Terwijl men zich aanvankelijk beperkte tot de rol van de informatica, werd de aandacht van
                                                
1   ASO/ADV/93.001.
2   RSO/ASO/RVE/002.ADV.
3   RSO/ASO/JVH/ADV/001.
4   Studie 5.  Informatica in het vak Nederlands.  Brussel, Vlor, 1996, 21 blz.
5   Zie het in voetnoot 2 vermelde advies van 1993.



de Afdeling ASO tenslotte verruimd naar de informatie- en communicatietechnologie (ICT). 
Men mag immers verwachten dat de scholen vroeg of laat de alleenstaande computer zullen
vervangen door een computer waarmee grote gegevensverzamelingen op cd of met behulp
van het Internet kunnen worden geraadpleegd en waarmee nationale en internationale
contacten met instellingen, organisaties of personen buiten de school kunnen worden gelegd.
 Hiermee worden dus expliciet de meest recente technologieën (computer, cd, het Internet ...)
beoogd, evenwel zonder uitsluiting van de didactische mogelijkheden van andere
informatiebronnen (boek, tijdschrift, video ...) en communicatiemiddelen (brief, telefoon, fax
...).  In elk geval vindt de Afdeling ASO het in dit opzicht vanzelfsprekend dat rekening wordt
gehouden met hetgeen voor de scholen wenselijk, haalbaar en bereikbaar is.  Dit betekent
vooral dat men ten aanzien van ICT moet vertrekken van de didactische wenselijkheid.  Het
impliceert ook dat men oog moet hebben voor de tekorten en moeilijkheden ten aanzien van
het didactisch gebruiken van ICT.

De Afdeling ASO is er zich van bewust dat ICT ook ten aanzien van vakoverschrijdende
initiatieven heel wat mogelijkheden biedt.  Zij doet hierover echter in dit bestek verder geen
uitspraken.  Ook ten aanzien van de eerste graad en de andere onderwijsvormen in de
tweede en derde graad worden hier geen uitspraken gedaan.
In februari van 1998 bereidde de algemene werkgroep het advies voor.  Eerst stelde hij de
“algemene uitgangspunten” op (zie Studie: deel 1).  Vervolgens bestudeerde hij de
“specifieke klemtonen” per vak(gebied) (zie Studie: deel 2).  Hij maakte hierbij gebruik van de
bestaande teksten: de drie adviezen, de studie voor Nederlands, de teksten van de
werkgroepen economie en wiskunde na bespreking ervan in de Afdeling ASO, en de
ingezonden teksten van ARGO en de representatieve verenigingen van inrichtende machten.
Tenslotte formuleerde de algemene werkgroep een ontwerpadvies.
Het advies werd door de Afdeling ASO goedgekeurd op 19 juni 1998.  De stemming verliep
als volgt:
- Er waren 12 leden aanwezig, 11 leden stemden vóór het advies, 1 lid onthield zich.

II Uitgangspunten

1       Uit de visie die de Afdeling ASO ontwikkelde ten aanzien van de mogelijke plaats van
ICT in de algemene vakken van het ASO, blijkt dat zij ervan overtuigd is dat ICT aanzienlijke
mogelijkheden biedt als geïntegreerde ICT binnen een vak(gebied) enerzijds en als
didactisch en technisch hulpmiddel bij het leren en het onderwijzen anderzijds.  Ook als
studie-object kan ICT in het ASO worden aangewend.

2      ICT heeft een belangrijke plaats verworven in het persoonlijk en maatschappelijk leven. 
Deze evolutie zet zich steeds verder waarbij te verwachten is dat ze onomkeerbaar is. 
Bovendien blijkt ICT veel jongeren te fascineren.  Het is evident dat het onderwijs deze
evolutie volgt en zo mogelijk de weg baant.  De introductie van ICT in de algemene vakken
van het ASO speelt in op de leefwereld van de jongeren.  Ze draagt tevens bij tot de
beheersing van ICT door de leerlingen in hun later leven.
De Afdeling ASO gaat er daarom vanuit dat geen enkele ASO-leerling het secundair
onderwijs mag verlaten zonder een degelijke kennismaking met en beheersing van ICT.  De
invoering van ICT moet tevens gepaard gaan met een grote sociale bekommernis ten
aanzien van alle doelgroepen.  ICT mag geen onderwijs met twee snelheden creëren.  Elke
leerling zonder onderscheid moet gelijke toegang hebben tot ICT.  De beschikbaarheid van
computers op school en een gebruiksvriendelijke toegang zijn een absolute noodzaak.

3       De leraars worden ten aanzien van de invoering van het gebruik van ICT
geconfronteerd met een groot aantal problemen.  Om te voorkomen dat veel leraars afhaken
is het nodig dat zij een beroep kunnen doen op ondersteuning.  Zo mag bijvoorbeeld het



noodzakelijke ontwikkelingswerk niet worden afgeschoven op de individuele leraar en moet
rekening worden gehouden met de weerslag van de invoering van ICT op de taakbelasting
van de leraars.
4       Een verantwoorde invoering van ICT in de algemene vakken van het ASO kan maar
gebeuren in de mate dat een aantal essentiële randvoorwaarden worden verwezenlijkt6. 
Deze randvoorwaarden hebben betrekking op de visie en op de middelen.  Bovendien
behoort het creëren van die randvoorwaarden tot de verantwoordelijkheid van alle actoren in
het onderwijs.  Het is dan ook evident dat de introductie van ICT in de algemene vakken van
het ASO een grootscheepse operatie is die het best stapsgewijze over meerdere jaren heen
plaatsvindt. Een dergelijke gefaseerde aanpak mag echter niet tot tijdverlies of uitstel leiden. 
De Afdeling ASO gaat er eveneens van uit dat de toepassing van ICT ook na de
verwezenlijking van het meerjarenplan moet worden opgevolgd en ondersteund.

5 De Afdeling ASO stelt vast dat op meerdere niveaus, ook op Europees vlak, reeds
allerlei initiatieven genomen werden om de implementatie van ICT in het onderwijs te
bevorderen.  Zij juicht deze initiatieven toe maar pleit terzake voor een goede coördinatie en
systematische informatieverstrekking aan alle betrokkenen.  De Afdeling ASO pleit daarom
voor de oprichting van een stuurgroep ICT.  Deze stuurgroep moet ook verantwoordelijk zijn
voor het opstarten van de initiatieven waarvan sprake is in onderstaand advies.

III Advies

1 INVOERING VAN HET GEBRUIK VAN ICT

1.1 Een meerjarenplan: verantwoording

Men moet vandaag alles op alles zetten opdat de ideeën van de Afdeling ASO ten aanzien
van ICT niet afgedaan worden als onrealiseerbaar.  Opdat de invoering van het gebruik van
ICT in de algemene vakken van het ASO zou slagen is een zorgzame en planmatige aanpak
vereist.  In die zin stelt de Afdeling ASO een meerjarenplan voor met maatregelen op diverse
terreinen en voor de verschillende actoren.

In een eerste fase moeten alle actoren en belanghebbenden (overheid, departement
onderwijs, inspectie, begeleiding, het hoger onderwijs, schoolbesturen, directie, leraars,
ouders, leerlingen ...) worden overtuigd - voor zover dit nog niet het geval is - van het belang
en de waarde van ICT.  Het moet voor allen duidelijk zijn dat ICT onomkeerbaar is en
anderzijds uitdagende perspectieven biedt.  Te zelfder tijd moeten we geruststellen: ICT luidt
weliswaar een nieuwe vorm van leren in (de leerling neemt steeds meer zijn leerproces in
handen) maar vervangt geenszins de leraar (ICT zal de rol van de leraar als coach
versterken).
Het zwaartepunt van het meerjarenplan moet vallen op de leraar.  Hij moet het tenslotte
waarmaken.  Om hem aan te zetten tot concrete toepassing van ICT moet vooraf aan enkele
voorwaarden voldaan zijn:
- De leraar moet de (meer)waarde en de mogelijkheden van ICT zelf ervaren.  Dit kan enkel
wanneer hij kan beschikken over gebruiksvriendelijke en didactisch onderbouwde software,
én weet heeft van interessante en bruikbare elektronische informatiebronnen (bijvoorbeeld
cd’s, het Internet).  Nog belangrijker is dat de leraar op de hoogte is van de didactische
gebruiksmogelijkheden ervan.  Hiervoor moet de leraar kunnen rekenen op de nodige
ondersteuning.
                                                
6   Zie de hoofdstukken 5, 6, 7 en 8 van de studie.



- De leraar moet ondersteuning aangeboden krijgen om met de multimedia om te gaan. 
Daarom moet de leraar in spe tijdens de opleiding met ICT in contact komen en moet de
leraar in service nascholing krijgen.  Het verdient aanbeveling dat deze opleiding of
nascholing van meet af aan didactisch onderbouwd en vak(gebied)gericht wordt opgevat.
- Het spreekt vanzelf dat de invoering van het gebruik van ICT staat of valt met de
beschikbaarheid van de nodige hard- en software.  De scholen moeten uitgerust worden met
de nodige apparatuur.  Een bijzondere inspanning van de overheid is noodzakelijk.

1.2 Een vierjarenplan: een voorstel

Het vierjarenplan bestrijkt de periode 1 september 1998 - 31 augustus 2002 en ziet er als
volgt uit:

1.2.1 Schooljaar 1998-1999

1.2.1.1  Bekendmaking van het vierjarenplan en sensibilisering.

1.2.1.2  Oprichting van een stuurgroep ICT voor coördinatie en informatieverstrekking
betreffende ICT in het onderwijs.

1.2.1.3  Stimulansen voor wetenschappelijk onderzoek over de invloed van ICT op de
leereffectiviteit en over de didactiek van het gebruik ervan.

1.2.1.4   Start van een gecoördineerde nascholing voor ICT.  In een eerste fase wordt door
de stuurgroep ICT een operationeel kader uitgewerkt voor ICT-nascholingsprojecten.  Dit
kader besteedt aandacht aan de globale onderwijscontext.  De invulling ervan gebeurt in een
tweede fase met ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek (zie 1.2.1.3). De uitbouw
van deze gecoördineerde nascholing mag niet belemmeren dat intussen reeds
nascholingsinitiatieven van start gaan of verder worden gezet.

1.2.1.5  Vorming van werkgroepen per vak(gebied).  Zij presenteren voorbeelden van
bestaande verantwoorde didactische software.  De criteria voor deze werkzaamheden
(bijvoorbeeld: toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor alle doelgroepen, didactische
onderbouw) en de timing worden vooraf bepaald.  Deze werkgroepen zoeken eveneens
interessante voorbeelden op cd of op het Internet.  Het is nuttig om per vak(gebied) een
educatieve website ter ondersteuning van de leraars op te zetten.  Met behulp hiervan
kunnen modellessen, lesmateriaal, nieuwe inzichten en ervaringen worden uitgewisseld.

1.2.1.6  De leerplancommissies van de netten nemen een aanvang met het onderzoek naar
de weerslag van ICT in de leerplannen.  Wat is de impact van ICT op de vakinhoud?  Welke
elementen van geïntegreerde informatica7 moeten in de doelstellingen en de inhouden van
het vak(gebied) worden opgenomen?  Ook moet worden nagegaan hoe ICT in de
methodologische wenken van elk vak(gebied) kan worden ingepast.  Leerplannen zouden
zodanig moeten worden geconcipieerd dat ze een actief en zinvol gebruik van ICT in de
lessen aanmoedigen en ondersteunen.
In het kader van de eindtermen voor de tweede en derde graad ASO moet worden nagegaan
welke doelstellingen die geïntegreerde ICT betreffen, in de eindtermen worden opgenomen.

                                                
7   Wat met geïntegreerde informatica wordt bedoeld, is te lezen in hoofdstuk I.3.2 van de studie.



1.2.1.7  Het is nodig dat elke aspirant-leraar tijdens zijn opleiding met ICT vertrouwd geraakt.
De opleidingsinstituten moeten hun opleidingsprogramma’s zo concipiëren dat elke
afgestudeerde in staat is binnen zijn vakgebied ICT verantwoord te gebruiken.

1.2.1.8  De discussie met betrekking tot ICT heeft ook een graad- en niveauoverstijgend
karakter.  Zo is het noodzakelijk overleg te organiseren met het basisonderwijs en de eerste
graad SO om te weten welk niveau van kennis en integratie van ICT de leerlingen daar reeds
bereikt hebben.  Met het hoger onderwijs is overleg noodzakelijk omtrent de begintermen en
verwachtingen in het hoger onderwijs.

1.2.2 1999-2002

1.2.2.1  Start van de nascholing van de leraars in service.  Zij wordt aangeboden door
nascholers die bereid zijn zich in hogergenoemd kader in te passen en die vooraf ‘erkend’
zijn.  Om erkend te worden leggen zij hun programma voor aan de stuurgroep ICT.  Het
programma wordt, op basis van de vooraf gestelde criteria, op de eerste plaats op de
didactische onderbouw beoordeeld.  De overheid staat in voor het grootste gedeelte van de
kostprijs van deze nascholing.  De scholen maken gebruik van hun nascholingskrediet om de
overige kosten te dragen (een zogenaamd ‘remgeld’).  Deze nascholing wordt drie
consecutieve jaren aangeboden.  De start ervan kan worden gekoppeld aan een educatieve
tv-uitzending.

1.2.2.2  Het is wenselijk dat elke leerling in het ASO individueel of per twee ongeveer een
derde van de totale lestijd met behulp van ICT kan werken.  De overheid rust daarom elke
ASO-school gratis uit met een voldoende aantal pc’s.  Het is evident dat het hier gaat om
multimedia-pc’s gekoppeld in een netwerk en met aansluiting op het Internet.  Deze
voorstellen met betrekking tot het verstrekken van de nodige uitrusting kunnen worden
gekoppeld aan de reeds bestaande initiatieven van de overheid.
Voor de aankoop van bijkomende hard- en software zou de overheid een systeem van
goedkope financiering in het leven kunnen roepen.  De overheid maakt eveneens goedkope
Internet-aansluitingen mogelijk en onderhandelt met de communicatiemaatschappijen om de
kosten te drukken.

2 ICT-COORDINATOR

Het verdient aanbeveling een nieuwe organieke functie van ICT-coördinator per
scholen(gemeenschap) te creëren.  Deze specifiek geschoolde supervisor met voldoende
technische kennis staat in voor de hard- en software in de school.

voorzitter : F. Claus
secretaris : R. Lenaerts
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