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Abstract 

Door talloze ICT innovaties is er sinds enkele jaren een nieuwe concurrent ontstaan voor het 

(krijt)bord: het digitale schoolbord. In dit praktijkgericht onderzoek staat de hoofdvraag 

centraal of er overeenstemming is tussen enerzijds het gebruik van de digitale schoolborden 

en anderzijds de beoogde doelstellingen van de scholen en de mogelijkheden die het digitale 

schoolbord biedt. Daaraan gekoppeld is ook de vraag in hoeverre de docenten de borden 

gebruiken volgens deze doelen. Dit onderzoek is uitgevoerd op een school in Midden-

Nederland waarbij een tweetal verschillende vragenlijsten zijn afgenomen, één onder alle 

docenten en één onder bètadocenten. Daarnaast is ook de directie geïnterviewd. De 

belangrijkste conclusie is dat deze school geen specifieke gebruikersdoelen heeft opgesteld en 

het gebruik daardoor ook niet goed kan evalueren. Het kan voor deze school nuttig zijn om 

alsnog gebruikersdoelen te formuleren en het gebruik te evalueren om daardoor ook beter 

inzicht te krijgen in de problemen waar docenten tegen aanlopen die de borden gebruiken. 

 

 De opkomst van de digitale schoolborden 

Wie is er niet groot mee geworden? Het piepende krijtje, de vele stofwolken en het steeds 

opnieuw uitvegen van het krijtbord. Het traditionele krijtbord deed zijn intrede in de 

klaslokalen door een nieuw ingevoerde schoolwet in 1806 (Kennisnet, 2007a). Sinds die tijd 

was het krijtbord altijd prominent aanwezig in het 

klaslokaal en het krijtbord is door de jaren heen 

nauwelijks veranderd. Toch kwam enkele jaren 

geleden al het eerste alternatief om de hoek kijken: 

het whiteboard. Ondanks dit alternatief bleef de basis 

gelijk: een groot bord waar je op schreef met krijt of 

een viltstift.   

 

Door talloze ICT innovaties is er sinds enkele jaren 

een nieuwe concurrent ontstaan voor het (krijt)bord: 

het digitale schoolbord.  
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Een digitaal schoolbord kan gezien worden als één groot touchscreen dat reageert op 

aanrakingen door vingers of door een speciale pen. Omdat digitale schoolborden in 

verbinding staan met een computer kan het beeld van de computer via een beamer worden 

geprojecteerd. Omdat het digitaal schoolbord in direct contact staat met de computer heeft 

het als voordeel boven een krijtbord dat docenten makkelijk gebruik kunnen maken van 

websites, filmpjes, presentaties en software tijdens hun lessen (Kennisnet, 2007c).  

 

Digitale schoolborden hebben een aantal voordelen ten opzichte van krijtborden (zie kader 1). 

Deze digitale schoolborden zijn in opkomst en verdrijven steeds meer krijtborden uit de 

lokalen. Uit een onderzoek van Kennisnet uit 2007 (2007b) kwam al naar voren dat het 

digitale schoolbord zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs een heuse 

opmars aan het maken was. Toen bezaten 48% van de basisscholen één of meerdere digitale 

schoolborden en was 75% van de basisscholen binnen twee jaar van plan om (nog meer) 

digitale schoolborden aan te schaffen. In het voortgezet onderwijs hadden zes op de tien 

scholen één of meer digitale schoolborden in hun bezit en was 71% van de scholen van plan 

om (nog meer) digitale schoolborden aan te schaffen. Hoewel deze cijfers voor Nederland 

gelden is een vergelijkbare trend ook buiten Nederland waarneembaar. Zo investeert de 

Britse regering bijvoorbeeld fors in de aanschaf van digitale schoolborden met de 

verwachting dat de borden de leerprestaties van leerlingen gaan verhogen (Hall & Higgins, 

2005). In hoeverre deze verwachting uitkomt is de basis geweest van veel onderzoeken in de 

afgelopen jaren. Deze onderzoeken richten zich specifiek op het pedagogische en didactische 

effect dat de digitale schoolborden in de lokalen hebben. In bepaalde onderzoeken komt 

bijvoorbeeld heel duidelijk naar voren dat een digitaal schoolbord in een klas voor nieuwe 

klassensituaties kan zorgen waarbij er meer interactiviteit is tussen docenten en leerlingen 

onderling (Lewin et al, 2008, Beauchamp & Parkinson, 2005). Ook concluderen sommige 

onderzoeken dat digitale schoolborden voor verhoging van de motivatie zorgen bij leerlingen 

(Glover & Miller, 2001) en bij bepaalde vakken voor hogere leeropbrengsten zorgen (Moss et 

al, 2007).  

 

Scholen die zich gaan verdiepen in de aanschaf van digitale schoolborden zullen in een ware 

jungle van digitale schoolborden terecht komen. Kennisnet (2007b) concludeert dat er acht 

gangbare merken zijn waaruit scholen kunnen kiezen. Zoveel merken betekent automatisch 

veel keuze. Een belangrijke keuze omdat niet alleen docenten en leerlingen met de digitale 

schoolborden moeten werken maar de aanschaf van enkele borden al snel in de duizenden 

euro‟s loopt (Kennisnet, 2007b). Desondanks is er tot op heden geen onderzoek gedaan naar 

hoe scholen met deze keuze omgaan.  
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In dit praktijkgericht onderzoek (PGO) staat de hoofdvraag centraal of er overeenstemming is 

tussen enerzijds het gebruik van de digitale schoolborden en anderzijds de beoogde 

doelstellingen van de scholen en de mogelijkheden die het digitale schoolbord biedt. 

Dit betekent dat we niet hebben gekeken naar wat het effect is van digitale schoolborden op 

docenten en leerlingen maar dat we specifiek hebben gekeken of er bij de aanschaf wordt 

nagedacht over mogelijke doelen waarin de school probeert aan te geven hoe de borden 

moeten worden gebruikt. Daaraan gekoppeld hebben we ook gekeken in hoeverre de 

docenten de borden gebruiken volgens deze doelen en of daar duidelijke verschillen in zijn. 

Bovendien wilden we goed in kaart brengen welke functies van het digitale schoolbord wel en 

niet worden gebruikt door bètadocenten, en waarom.  

 

Dit onderzoek is uitgevoerd op één school in Midden-Nederland. Dit betekent dat de 

conclusies in onderzoek ook alleen betrekking hebben op deze school en niet 

veralgemeniseerd kunnen worden.  

Omdat we alle drie bètadocenten zijn hebben we ervoor gekozen om bij alleen bètadocenten 

(Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde, ANW en NLT) na te gaan hoe de digitale 

borden tijdens de lessen worden gebruikt. Voor de mate van gebruik hebben we wel alle 

docenten van deze school geraadpleegd.  

 

De hoofdvraag is in dit onderzoek opgesplitst in een aantal deelvragen die de basis hebben 

gevormd voor het onderzoek: 

1) Wat zijn de grootste verschillen tussen de acht gangbare merken van digitale 

schoolborden? 

2) Waarom heeft de school destijds besloten om digitale schoolborden aan te schaffen?  

3) Heeft de directie van de school zelfstandig besloten om digitale schoolborden aan te 

schaffen of was er ook inbreng mogelijk vanuit de vakgroepen? 

4) Heeft de directie en/of vakgroepen doelen opgesteld waarmee geëvalueerd kan 

worden welke (basis)functies van het digitale schoolbord door docenten worden 

gebruikt en om sneller vast te stellen welke problemen docenten tegenkomen bij het 

gebruiken van de digitale schoolborden? 

5) Hoeveel docenten kunnen gebruik maken van digitale schoolborden tijdens de lessen? 

6) Welke (basis)functies van het digitale schoolbord gebruiken bètadocenten tijdens de 

bètalessen? 

7) Welke (basis)functies van het digitale schoolbord worden veel gebruikt in de 

bètalessen en welke functies niet? 

8) Hoe ervaren docenten de begeleiding en scholing bij het gebruik van het digitale 

schoolbord? 
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Dit onderzoek biedt voor het eerst een blik op hoe scholen omgaan met de aanschaf van 

digitale schoolborden. Hoe wordt de keuze voor een bepaald type digitaal schoolbord 

gemaakt en wie hebben daar een rol in? 

Omdat deze school een groot aantal digitale schoolborden heeft aangeschaft verwachten wij 

dat deze school in het voortraject een hele duidelijke keuze heeft gemaakt voor een bepaald 

type digitaal schoolbord en daar ook argumenten boor heeft. Bovendien verwachten wij dat 

de school in samenspraak met docenten bepaalde doelstellingen heeft opgesteld die docenten 

moeten helpen om de borden zo effectief mogelijk te gebruiken.  

 

De resultaten uit dit onderzoek kunnen andere scholen mogelijk helpen bij de aanschaf van 

digitale schoolborden. Het kan voor andere scholen verhelderend zijn om tijdens het proces 

van aanschaf na te denken over het feit waar de borden voor gebruikt moeten worden. Waar 

moeten de borden aan voldoen? Daarna kunnen scholen een gegronde keuze maken welk 

merk digitaal schoolbord bij hun eisen past. Omdat docenten in principe de hoofdgebruikers 

van de digitale schoolborden zijn kan het nuttig zijn als docenten ook actief worden 

betrokken in dit proces. Zodoende kunnen docenten hun ideeën, wensen en meningen kwijt  

en meebeslissen over de aanschaf.  

 

Onderzoekgroep en onderzoeksmethode 

Dit PGO onderzoek is uitgevoerd op een school voor voortgezet onderwijs in Midden-

Nederland. De dependance waar de vragenlijsten zijn afgenomen en waar de directie is 

geïnterviewd is de HAVO/VWO afdeling van deze school. De VMBO-locatie is apart gevestigd 

en is niet gebruikt voor dit onderzoek. Deze school was geschikt voor dit onderzoek omdat er 

recent digitale schoolborden in gebruik zijn genomen.  

 

Om eerst meer te weten te komen over het gebruik van de digitale schoolborden op deze 

school is ervoor gekozen om eerst een algemene vragenlijst af te nemen bij alle docenten. In 

deze vragenlijst moesten docenten eerst aangeven in welk vak men lesgaf. Hiermee wilden we 

analyseren welke vakgroepen veel gebruik maken van digitale schoolborden en welke niet. 

Vervolgens moest er antwoord gegeven op veel specifiekere vragen. Deze gingen in op of 

docenten wel of geen digitale schoolborden kunnen gebruiken, hoe vaak men een digitaal 

schoolborden gebruikt en de redenen waarom een docent geen gebruik kan maken van een 

digitaal schoolbord. Als laatste konden docenten ook aangeven of ze de ondersteuning, met 

betrekking tot het gebruik van de borden, voldoende vonden of juist ondersteuning misten.  

Docenten vulden deze vragenlijsten anoniem in, ze noteerden alleen het vak waarin ze 

lesgaven. In totaal zijn er 99 vragenlijsten verspreid op deze school. Docenten die 
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antwoorden gaven op deze vragenlijst gaven les in bètavakken (wiskunde, biologie, 

natuurkunde, scheikunde, science, NLT en ANW), talen (Nederlands, Duits, Spaans, Engels 

en Frans), gammavakken (geschiedenis, economie en aardrijkskunde), kunstvakken en sport.  

 

De vragenlijsten die zijn ingevuld zijn gecategoriseerd op vakgebied. Vervolgens zijn de 

antwoorden van de docenten gekoppeld aan de deelvragen die genoemd zijn in de inleiding. 

Dit werd gedaan met als doel om sneller een overzicht te krijgen op de verschillende 

antwoorden met betrekking tot de deelvragen en op een eenvoudige manier kan zo worden 

bepaald welke deelvraag/deelvragen (nog) beter onderzocht moesten worden. De 

antwoorden uit deze algemene vragenlijst zijn gescoord om ook percentages te bepalen en 

weer te geven in diagram/tabelvorm.  

 

Om de mogelijke doelen voor de aanschaf van de digitale schoolborden van de school te 

achterhalen is ervoor gekozen om de directie van de school te interviewen. Na contact te 

hebben gezocht met de directie van de school is er een interview geweest met een van de 

afdelingsdirecteuren die verantwoordelijk is voor het proces van aanschaf van digitale 

schoolborden. Vooraf was een interviewschema opgesteld dat gekoppeld was aan de 

deelvragen in dit onderzoek, het interview was daarmee halfgestructureerd. Het interview 

werd schriftelijk genotuleerd en uitgewerkt. De antwoorden op de vragen zijn gelabeld en 

gekoppeld aan de bijbehorende deelvraag/-vragen. Het doel was hiermee om de antwoorden 

van de directie te vergelijken met de antwoorden die gegeven zouden worden door 

bètadocenten (zie hieronder). Daarnaast zijn de antwoorden uit het interview gebruikt om de 

tweede, specifiekere, vragenlijst op te stellen. Antwoorden van de directie die betrekking 

hadden op (1) de keuze om de digitale schoolborden aan te schaffen, (2) het opstellen van 

doelen en of (3) de vakgroepen wel of geen invloed hebben gehad bij het meebeslissen voor 

het type digitaal schoolbord dat zou worden aangekocht werden verwerkt tot nieuwe vragen 

voor de bètadocenten om zodoende de antwoorden van bètadocenten te vergelijken met die 

van de directie. De groep bètadocenten bestaat uit docenten die lesgeven in de vakken 

wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, science, NLT en ANW. 

 

In totaal zijn 25 vragenlijsten uitgedeeld aan alle bètadocenten. De vragenlijsten bevatten de 

mogelijkheden om extra antwoorden of opmerkingen te plaatsen waar docenten dat nodig 

vonden. Na terugname zijn de antwoorden op de vragenlijsten opnieuw gelabeld waarbij de 

antwoorden van de bètadocenten werden gekoppeld aan de deelvragen en antwoorden van de 

directie. Ook de antwoorden uit deze vragenlijst zijn gescoord om de percentages te bepalen 

en weer te geven in diagram/tabelvorm. 
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2. Merken digitale schoolborden 
gerangschikt op bediening 

 

 Drukgevoelige borden 
o SmartBoard 

 Elektromagnetische borden 
o Activboard 
o  Interwrite Board 
o  Focus Board  
o  Heutink HD bord 
o  Communicator  

 Ultrasoon/infrarood borden 
o Hitachi  
o  Mimio I-Board 
 

Kennisnet (2007a) 
 

 

Bij beide vragenlijsten is er sprake van een kleine groep binnen één school. Er is daarom geen 

sprake van een (willekeurige) steekproef. Dat betekent dat alle resultaten betrekking hebben 

op deze ene school en de gekozen onderzoeksgroep en dat de conclusies ook niet 

veralgemeniseerd kunnen worden voor andere scholen in Nederland. Daarmee wordt de 

externe validiteit door de gekozen onderzoeksgroep automatisch negatief beïnvloedt. Wel 

hebben we geprobeerd de interne validiteit te waarborgen door steeds kritisch alle data te 

analyseren en door alle variabelen binnen dit onderzoek duidelijk te koppelen aan vragen in 

de vragenlijsten en het interview. Bovendien hebben we geprobeerd resultaten uit het 

interview duidelijk te koppelen aan de tweede vragenlijst voor bètadocenten. Het doel is 

hierbij duidelijk geweest om de data (antwoorden) goed met elkaar te kunnen vergelijken om 

vervolgens conclusies te trekken.  

De vragenlijsten bieden bovendien gelegenheid om het onderzoek op andere scholen opnieuw 

uit te voeren evenals het half gestructureerde interview. We hebben hiermee geprobeerd de 

onderzoeksmethoden repliceerbaar te maken zodat vervolgonderzoek mogelijk is om onze 

uitkomsten te verifiëren. Desondanks kan de kleine onderzoeksgroep de betrouwbaarheid 

hebben beïnvloed.  

 

Resultaten 

 

Wegwijs door het woud van digitale schoolborden… 

Wie voor het eerst zich gaat oriënteren op de markt voor digitale schoolborden zal zich als 

een kind in een snoepwinkel voelen. Want er zijn veel merken digitale schoolborden met vele 

mogelijkheden…en prijskaartjes.  

 

Uit onderzoek van Kennisnet (2007a) blijkt dat er 

acht gangbare merken digitale schoolborden bestaan 

die gebruikt kunnen worden in zowel het basis- als 

het voortgezet onderwijs. Het onderzoek laat zien dat 

de borden elkaar qua functies nauwelijks ontlopen. 

Alle digitale schoolborden hebben vrijwel dezelfde 

(basis)functies en worden bestuurd door 

meegeleverde software. De grootste verschillen tussen 

de borden is vooral te vinden in de manier van 

bedienen en de grootte van de borden.  

Globaal kunnen de digitale schoolborden worden 

onderverdeeld in drie groepen op basis van bediening. Deze groepen zijn borden die met een 

vinger bediend kunnen worden (drukgevoelig), borden die via elektromagneten worden 
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bediend (elektromagnetische bediening) en borden dia via ultrasoon/infrarood bediend 

worden (ultrasoon/infrarood bediening). Een overzicht van welke merken bij welke groep 

behoren is te zien in het kader 2. 

 

De borden die drukgevoelig zijn worden bediend met de vingers of een pen. In feite is de 

vinger de muis en kunnen alle commando‟s met de vinger (of ieder ander voorwerp) worden 

gegeven. De borden hebben een kenmerkende zachte toplaag en zijn weliswaar net zo stevig 

als andere borden maar wel iets gevoeliger voor vandalisme. Sommige van dit type borden 

zijn beschrijfbaar met dry-markers (Kennisnet, 2007a). 

Borden die elektromagnetisch bediend worden met een speciale pen. In het bord is een raster 

van elektromagnetische draden weggewerkt die in combinatie met de digitale pen ervoor 

zorgt dat er op het bord geschreven kan worden en/of het bord bediend kan worden. Deze 

pennen werken op batterijen en zijn oplaadbaar. Bij sommige merken wordt er gewerkt met 

accu‟s. Sommige borden zijn beschrijfbaar met speciale dry-markers (Kennisnet, 2007a). 

Ook de borden die via ultrasoon/infrarood bediend moeten worden maken gebruik van een 

speciale pen. Maar bij deze pennen is het „signaal‟ anders dan bij de elektromagnetische 

borden. In de hoek van het bord zit een infrarood sensor, deze sensor bepaalt de plaats van 

de pen. De pen maakt zelf een ultrasoon geluid (niet hoorbaar voor mensen) dat van toon 

verandert zodra het bord ermee wordt aangeraakt. Deze borden zijn ook beschrijfbaar met 

speciale dry-markers. Deze techniek zorgt er wel voor dat er enige vertraging bij het schrijven 

aanwezig is: je schrijft sneller dan dat de letters op het bord verschijnen (Kennisnet, 2007a). 

 

Wie een digitaal schoolbord gaat aanschaffen zal niet alleen kijken naar de bediening maar 

ook naar de grootte van het bord. Alle merken digitale schoolborden zijn in verschillende 

uitvoeringen leverbaar. De beeldformaten (diagonaal) die leverbaar zijn wisselen tussen de 

119,38 cm (44”) en de 264,2 cm (104”). Voor de rest kunnen scholen kiezen tussen een 

verrijdbare opstelling of een bord dat vast zit aan de muur (Kennisnet, 2007a). 

 

Het gebruik van digitale schoolborden op de onderzochte school 

Op de school zijn in totaal 99 vragenlijsten uitgedeeld aan docenten. Uiteindelijk vulden 49 

docenten (49,5%) de lijst in. De antwoorden uit deze vragenlijsten konden worden gebruikt 

om na te gaan hoeveel docenten gebruik maakten van een digitaal schoolbord tijdens lessen. 

Bovendien konden docenten aangeven wat de redenen waren als ze geen gebruik maakten 

van een digitaal schoolbord.  

 

Uit de antwoorden blijkt dat het gebruik van de digitale schoolborden het sterkst is bij 

docenten economie, geschiedenis en aardrijkskunde en taaldocenten (zie tabel 1). De 
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docenten sport maken geen gebruik van het digitale schoolbord. Dit is niet verassend, 

aangezien er geen digitale schoolborden aanwezig zijn in de gymzalen. 

 

Tabel 1. Resultaten gebruik 

digitale schoolborden onder 

alle docenten. De uitkomsten 

zijn gerangschikt naar het 

vakgebied van de 

verschillende docenten. 

  

 

De antwoorden van de docenten gaven een helder beeld van de mogelijkheid om gebruik te 

kunnen maken van een digitaal schoolbord. Van alle docenten gaf 63% aan wel de 

mogelijkheid te hebben om gebruik te kunnen maken van een digitaal schoolbord tijdens de 

lessen. Voor 25% van de docenten geldt dat ze soms de mogelijkheid hebben om gebruik 

kunnen maken van een digitaal schoolbord en 12% van de docenten geeft aan nooit de 

mogelijkheid te hebben om gebruik te kunnen maken van een digitaal schoolbord.  

Opnieuw bestaat deze laatste groep docenten hoofdzakelijk uit docenten lichamelijke 

opvoeding (zie diagram 1). 

 

 

 

Diagram 1. Overzicht van 

het gebruik van digitale 

schoolborden tijdens lessen. 

Docenten konden kiezen of ze 

een digitaal schoolbord altijd 

gebruiken, soms gebruiken of 

nooit gebruiken tijdens hun 

lessen. Cijfers zijn eerder 

genoemde percentages uit de 

tekst. 

 

Omdat er een kans is dat dat een docent aangeeft altijd gebruik te kunnen maken van een 

digitaal schoolbord, maar deze niet altijd gebruikt voor zijn lessen, werd er specifiek ook 

gevraagd naar de mate van gebruik. Dit betekende dat docenten die toegang hadden tot een 

digitaal schoolbord tijdens hun lessen, moesten aangeven in welke mate ze van het bord 

gebruik maakten.  

Vakgebied docenten Aantal docenten dat aangeeft een 

digitaal schoolbord te gebruiken 

Bèta 62% 

Kunst & maatschappij 55% 

Talen 71% 

Sport 0% 

Economie, geschiedenis en 

aardrijkskunde 

83% 
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Van de docenten die toegang hebben tot een digitaal schoolbord, gebruikt 30% het bord bij 

alle lessen, 32% bij meer dan de helft van de lessen, 20% bij ongeveer de helft van de lessen 

en 18% bij minder dan de helft. De resultaten zijn weergegeven in diagram 2. 

  

 

 

Diagram 2. Overzicht van de 

mate van gebruik van een 

digitaal schoolbord tijdens 

lessen. Docenten die toegang 

hadden tot een digitaal 

schoolbord konden kiezen of ze 

het bord bij alle lessen 

gebruikten, bij meer dan de 

helft, ongeveer de helft of 

minder dan de helft van de 

lessen.  

 

 

 

Behalve de mate van gebruik is het ook interessant om te achterhalen waarom docenten 

(soms) geen gebruik kunnen maken van een digitaal schoolbord. Wat zijn de redenen? Ook 

dit aspect werd gevraagd aan de docenten in de vragenlijst.  

Van de groep docenten die aangeeft soms een digitaal schoolbord te gebruiken geeft 52%  als 

reden dat ze ook lessen geven in lokalen waar geen digitaal schoolbord aanwezig is. Uit 

dezelfde groep geeft 38% van de docenten aan de voorkeur te hebben voor een whitebard 

boven een digitaal schoolbord. De resterende 5% gaf aan niet bekend te zijn met de 

mogelijkheden van het digitale schoolbord (zie diagram 3). 

 

 

Diagram 3. Antwoorden die 

docenten gaven voor het niet 

(altijd) gebruiken van een 

digitaal schoolbord. Verreweg 

de meeste docenten geven 

hierbij aan dat ze in hun lokaal 

niet de beschikking hebben 

over een digitaal schoolbord. 

 

 

 

Aanschaf, doelstellingen en betrokkenheid uit het oogpunt van de directie 

Om na te gaan hoe de school is omgegaan met de aanschaf van de digitale schoolborden zijn 

de interviewgegevens gebruikt (zie onderzoeksgroep en onderzoeksmethode). Bovendien zijn 
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3. De ICT doelstellingen 
 “De elektronische leeromgeving zal algemeen worden ingevoerd. We zullen een 

portfolio voor vaardigheden ontwikkelen. Binnen alle afdelingen zullen, voor zover de 

financiën dat toelaten, lokalen worden uitgerust met voorzieningen zoals een 

smartboard en internetverbinding. ICT-coördinatoren zullen docenten stimuleren en 

helpen om ICT in de les toe te passen.”  

 “We willen in 2011 bereikt hebben dat: 

1) lokalen waarvoor dat gewenst is voorzien zijn van smartboard, computer en 

internetverbinding (aparte beamer opstellingen, video- en geluidsinstallaties 

komen daarmee te vervallen) 

2) in vaklokalen op basis van projectaanvragen meer computers geplaatst zijn 

3) het gebruik van internet en educatieve software geïntegreerd is in het gewone 

onderwijs” 

 

 

de gegevens uit het interview gebruikt om na te gaan in hoeverre de school heeft 

samengewerkt met docenten en/of vakgroepen.   

 

In 2003 is door de directie besloten om een klein aantal digitale schoolborden aan te schaffen 

nadat enkele docenten die wens hadden uitgesproken. Met name de vakgroepen 

aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde waren hierbij betrokken. Deze vakgroepen 

hadden zich verdiept in de mogelijkheden van een digitaal schoolbord en waren van mening 

dat een digitaal schoolbord een “innovatie” zou zijn voor hun vakgebied. Nadat de wens was 

uitgesproken verdiepte de directie zich in de verschillende merken en mogelijkheden van de 

digitale schoolborden. Vanwege het gebruiksgemak (schrijven kan met de vingers en geen 

batterijen in de stiften) koos de directie voor de aanschaf van digitale schoolborden van het 

merk SmartBoard. Deze eerste borden waren dan ook bedoeld voor de eerder genoemde 

vakgroepen.  

Na deze eerste aanschaf hebben ook andere vakgroepen hun wens uitgesproken voor digitale 

schoolborden. Om hier gehoor aan te geven heeft de school gedurende enkele jaren voor 

bijna alle vakgroepen geïnvesteerd in de aanschaf van de borden, allen van het merk 

SmartBoard. 

 

Volgens de directie is er tijdens het proces van aanschaf ruimte geweest voor inbreng vanuit 

de vakgroepen. In de fase van de eerste aanschaf hebben docenten overleg gehad met de 

directie en daarbij duidelijk hun wensen naar voren kunnen brengen.  

 

De school heeft speciaal zogenaamde “ICT doelstellingen” opgesteld voor de periode 2007-

2011 die beschreven staan in het schoolplan. Deze doelstellingen vormen voor de school de 

basis van al het ICT gebruik waaronder ook de digitale schoolborden vallen. De doelstellingen 

zijn te lezen in kader 3. 
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In deze doelstellingen wordt vooral in gegaan op langetermijndoelen maar zijn er geen 

specifieke doelen te onderscheiden m.b.t. de digitale schoolborden of het gebruik ervan. In 

het interview werd hierbij wel opgemerkt dat de school van haar docenten verlangt om de 

digitale schoolborden “ter verrijking van de lessen” te gebruiken.  

De opgestelde ICT doelstellingen in het schoolplan worden volgens de directie geëvalueerd 

aan het einde van de periode, in 2011. Hierbij wordt echter niet specifiek gekeken naar het 

gebruik van de digitale schoolborden.  

 

Aanschaf, doelstellingen en betrokkenheid uit het oogpunt van de bètadocenten  

Door de antwoorden uit het interview met de directie te gebruiken in een nieuwe vragenlijst 

konden we nagaan in hoeverre de antwoorden van de directie op bepaalde punten in 

overeenstemming waren met die van de bètadocenten. In totaal werden er 25 vragenlijsten 

uitgedeeld en hebben uiteindelijk 10 bètadocenten de lijst ingevuld (40%). Deze groep 

bètadocenten bestond uit vier wiskundedocenten, drie biologiedocenten, één 

natuurkundedocent, één docent die zowel scheikunde als Algemene Natuurwetenschappen 

geeft en één docent die zowel scheikunde, biologie en Natuur, Leven en Technologie (NLT) 

geeft.  

 

Van deze 10 bètadocenten geven drie docenten aan betrokken te zijn geweest bij de aanschaf 

van de digitale schoolborden. Volgens negen docenten is de directie direct betrokken geweest 

bij de aanschaf van de borden en geven ze aan dat er “enigszins overleg is geweest tussen 

directie en vakgroepen over de aanschaf van digitale schoolborden.”  

De bètadocenten geven allemaal aan dat er vooraf door de vakgroepen geen specifieke doelen 

of doelstellingen zijn opgesteld die betrekking hebben op (het gebruik van) de digitale 

schoolborden en hoe deze het beste ingezet kunnen worden tijdens de lessen.  

 

Het gebruik van de digitale schoolborden door bètadocenten 

Door midden van de tweede vragenlijst is ook nagegaan in welke mate de bètadocenten de 

digitale schoolborden gebruiken tijdens hun lessen en welke functies veel of juist heel weinig 

worden gebruikt. 

 

Van de 10 bètadocenten gaf één docent aan het digitale schoolbord nooit te gebruiken, dit 

kwam omdat deze docent les geeft in een lokaal waar geen digitaal schoolbord aanwezig is. 

Alle bètadocenten geven in de vragenlijsten echter wel aan dat ze niet volledig op de hoogte 

zijn van alle functies van het digitale schoolbord dat in hun klas hangt. Acht van de tien 

bètadocenten geeft aan “redelijk op de hoogte te zijn” terwijl twee docenten aangeven “amper 

of niet bekend te zijn” met de functies van het digitale schoolbord. 
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Aan de bètadocenten werd in de vragenlijst gevraagd welke functies van het digitale 

schoolbord ze gebruiken tijdens hun lessen. Bètadocenten konden kiezen uit een aantal 

functies die het merk SmartBoard bevat. Uit de resultaten bleek dat alle functies wel gebruikt 

worden door bètadocenten maar dat er wel variatie was binnen het gebruik van bepaalde 

specifieke functies. 

Met name de functie “het vertonen van tekst-, geluids- en beeldmateriaal” wordt veel 

gebruikt evenals de functie “aantekeningen maken” (beiden 20%). Ook wordt het bord veel 

gebruikt voor “leerling-presentaties” (17%), “het bewaren van aantekeningen” en “het 

bekijken van websites” (beiden 13%). Functies die veel minder worden gebruikt zijn 

“demonstreren software”, “maken van digitale lessen”, “demonstraties” (allen 7%) en het 

“vertonen van dvd/video” (3%). Een overzicht van deze resultaten is te zien in diagram 4. 

 

Diagram 4. De mate waarin functies van het digitale schoolbord (merk SmartBoard) worden gebruikt door 

bètadocenten tijdens de lessen. Bètadocenten konden aangeven welke functies zij gebruikten. Alle genoemde 

functies worden gebruikt maar in het diagram is duidelijk te zien dat met name de functies “aantekeningen 

maken,” “vertonen tekst-, geluids- en beeldmateriaal” veel gebruikt worden door bètadocenten  

 

Vijf bètadocenten gaven in de vragenlijst aan te vinden dat de functies die ze gebruikten 

voldoende zijn voor hun lessen. Twee bètadocenten geven echter aan niet goed te weten 

welke functies er nog meer zijn en één bètadocent geeft aan de andere functies te moeilijk te 

vinden om te gebruiken tijdens de les. 
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4. Wat bètadocenten nog kwijt 
willen over het werken met 

digitale schoolborden… 
 

 “…Schrijven op het bord is 
dramatisch, zou verbeterd 
moeten worden…” 

 “…Schrijven is vreselijk, 
whiteboard ernaast is zeer 
welkom…” 

 “…Kwetsbaar, veel mogelijk 
heden, dus een cursus zou 
wenselijk zijn…” 

 “…Voorkeur voor combinatie 
met whiteboards…” 

 

Begeleiding van docenten  

De laatste deelvraag in dit PGO richtte zich op de mate van begeleiding van docenten die 

(voor het eerst) gebruik maken van een digitaal schoolbord. In hoeverre vinden docenten dat 

zij voldoende worden begeleid of dat er meer begeleiding nodig is? 

 

In het interview met de directie komt naar voren dat de school begrijpt dat docenten een 

bepaalde mate van begeleiding nodig hebben. Dit heeft volgens de school ermee te maken dat 

verschillende vakgroepen ook verschillende functies van het digitale schoolborden gebruiken. 

Volgens de directie zijn de docenten niet “volledig op de hoogte” van alle functies die het 

digitale schoolbord hen biedt maar is er wel de mogelijkheid om interne trainingen te volgen. 

Deze training wordt gegeven door een bètadocent die hiervoor een speciale training heeft 

gevolgd. Bovendien meent de school dat sommige docenten in ieder geval een „basistraining‟ 

hebben gekregen omdat de leverancier bij de installatie van de borden een eigen training 

heeft gegeven aan de docenten die destijds hier interesse in hadden. 

 

Docenten die de eerste (algemene) vragenlijst invulden, konden ook invullen of ze meer 

training wilden volgen om nog beter de functies van het digitale schoolbord onder de knie te 

krijgen. Van de 49 docenten die de vragenlijst invulden gaf 63% aan meer training te willen 

ontvangen. 21% gaf aan dit misschien te willen, en 16% gaf aan dit niet te willen. Deze laatste 

groep gaf echter op de enquête aan dat zij dit niet wilden, omdat zij al training hadden 

ontvangen. 

  

…wat docenten zelf nog kwijt willen 

In beide vragenlijsten is er ruimte overgelaten voor 

docenten om hun eigen mening te geven over 

bepaalde aspecten van de digitale schoolborden die 

zij gebruiken tijdens hun lessen. Enkele docenten 

hebben dit gedaan en deze docenten gaven duidelijk 

aan dat ze het schrijven op het digitale schoolbord 

als onprettig ervaren. Een docent gaf aan daarom 

liever een combinatie te willen gebruiken: een 

digitaal schoolbord met daarin vast een whiteboard 

waar met viltstiften op geschreven kan worden. Een 

overzicht van deze antwoorden is te lezen in kader 4.  
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Conclusies en discussie 

In dit PGO is gekeken hoe een school is om gegaan met de aanschaf van digitale 

schoolborden. Om dit te onderzoeken is als eerste gebruik gemaakt van een algemene 

vragenlijst die aan alle docenten op deze school is uitgedeeld. Hiermee is geprobeerd inzicht 

te krijgen in het gebruik van de borden op deze school. Een tweede, specifiekere, vragenlijst is 

afgenomen onder een aantal bètadocenten. Deze kleinere groep docenten is gekozen om het 

specifieke gebruik te bepalen en om na te gaan wat de rol van docenten en vakgroepen was 

tijdens het proces van aanschaf van de borden. Als derde is een lid van de directie 

geïnterviewd om inzicht te krijgen hoe de school zelf is om gegaan met de aanschaf en in 

hoeverre de directie specifieke doelen heeft opgesteld en of deze wel of niet worden 

geëvalueerd. 

Dit betekent dat alle resultaten betrekking hebben op deze school en dat daarmee ook de 

conclusies niet veralgemeniseerd kunnen worden. Desondanks kunnen deze resultaten wel 

waardevol zijn voor scholen die zelf voor de keuze staan om wel of geen digitale schoolborden 

aan te gaan schaffen.  

 

Ondanks het feit dat er acht gangbare merken digitale schoolborden zijn waaruit scholen 

kunnen kiezen (Kennisnet, 2007a) verschillen deze merken onderling nauwelijks. Alle 

(basis)functies zijn hetzelfde en de borden ontlopen elkaar hoofdzakelijk op prijs en mate van 

bediening.  

De keuze op de school uit dit onderzoek werd dan ook gebaseerd op gebruikersgemak en 

uiteindelijk werden er digitale schoolborden aangeschaft van het merk SmartBoard.    

 

Tijdens het gehele proces van aanschaf op deze school valt op dat de directie in eerste 

instantie gehoor gaf aan de wens van enkele vakgroepen om digitale schoolborden te willen 

gaan gebruiken voor hun lessen als „verrijking. Daarna is de directie zich gaan verdiepen in de 

mogelijkheden en heeft in samenspraak met docenten de keus voor het merk bord bepaald en 

de betreffende borden aangeschaft. Daarna kwamen andere vakgroepen met dezelfde wens 

en heeft de directie ook voor deze vakgroepen digitale schoolborden aangeschaft. Volgens de 

directie zijn hier steeds de docenten bij betrokken geweest. Desondanks geven enkele 

bètadocenten aan zelf niet betrokken te zijn geweest bij het proces van aanschaf. Wel geeft 

een meerderheid van deze groep bètadocenten aan dat er wel enigszins overleg was tussen de 

vakgroepen en de directie. Dit kan geïnterpreteerd worden als het feit dat de meeste 

bètadocenten die de vragenlijst invulden zelf niet deel namen aan het overleg, maar dat hun 

vakhoofd dat wel deed namens de hele vakgroep.    

Weliswaar zijn dit resultaten van een kleine groep docenten binnen deze school, maar het 

geeft aan dat enkele bètadocenten in ieder geval niet volledig betrokken zijn geweest bij de 
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keuze van de aanschaf van de borden. In hoeverre dit voor andere vakgroepen geldt is niet te 

zeggen, maar het kan een teken zijn dat de school in de toekomst misschien meer energie 

moet steken in het overleg tussen docenten en directie als het gaat om besluiten die te maken 

hebben met de aanschaf van apparatuur waarmee docenten tijdens de lessen kunnen werken.  

 

Terwijl wij verwacht hadden dat de directie vooraf (gebruikers)doelen zou hebben opgesteld 

om het gebruik van de digitale schoolborden te kunnen evalueren blijkt uit ons onderzoek dat 

dit niet is gebeurd.  

Op deze school valt de aanschaf van digitale schoolborden onder het algemene „ICT gebruik‟. 

Hierbij zijn algemene doelen opgesteld die echter niet specifiek zijn voor het gebruik van de 

digitale schoolborden. Ook de bètavakgroepen gaven in dit onderzoek aan dat er geen 

concrete doelen waren opgesteld voor het gebruik van de borden.  

Concreet betekent dit dat de school weliswaar investeert in ICT (en dus digitale 

schoolborden) maar niet het gebruik van de borden evalueert. Het is daardoor voor de school 

lastiger om goed inzicht te krijgen in hoeverre de docenten de digitale schoolborden 

daadwerkelijk gebruiken en of docenten wel goed om kunnen gaan met alle functies die de 

borden bieden. Uit ons onderzoek blijkt weliswaar dat alle (basis)functies van het bord wel 

door bètadocenten worden gebruikt maar dat bepaalde functies veel worden gebruikt en 

andere functies nauwelijks. Dit hoeft op het eerste gezicht geen probleem te zijn en kan 

samenhangen met het vak waarin les gegeven wordt, maar het kan voor de school interessant 

om na te gaan waarom bepaalde functies nauwelijks worden gebruikt en of hier een 

specifieke reden voor is. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het feit dat docenten 

simpelweg niet volledig op hoogte zijn hoe bepaalde functies werken en gebruikt kunnen 

worden tijdens een les. In ons onderzoek gaf een meerderheid van de bètadocenten ook aan 

niet voldoende op de hoogte te zijn van alle verschillende functies. Bovendien gaf een 

meerderheid van de docenten uit dit onderzoek aan meer training te willen krijgen voor het 

gebruik van de digitale borden. 

Het kan daarom voor de school en docenten nuttig zijn om het gebruik van de borden te 

evalueren aan de hand van gebruikersdoelen. Zodoende kan beter in kaart worden gebracht 

waar docenten tegenaan lopen bij het gebruik van de borden, welke functies docenten als 

„moeilijk‟ ervaren en waar extra training/scholing gewenst is.  

 

Evaluatie door de school en docenten kan bovendien mogelijke „pijnpunten‟ boven tafel 

krijgen die docenten ervaren bij het gebruik van de digitale schoolborden. In ons onderzoek 

gaven enkele docenten bijvoorbeeld duidelijk aan moeite te hebben met het schrijven op de 

digitale schoolborden. In hoeverre de directie op de hoogte is van dit „pijnpunt‟ is niet 



16 

 

bekend, maar door evaluatie kunnen docenten zich gehoord voelen en kan er ook snel 

gezocht worden naar mogelijke oplossingen.  

 

Terwijl veel onderzoeken naar digitale schoolborden vooral betrekking hebben op de effecten 

op docenten en leerlingen, laat dit PGO voor het eerst zien hoe een school is om gegaan met 

de aanschaf van digitale schoolborden en in welke mate docenten daarbij betrokken zijn 

geweest. Bovendien laat dit onderzoek zien hoe scholen na de aanschaf met het gebruik van 

de borden omgaan: wordt het gebruik wel of niet geëvalueerd? Dit onderzoek kan een opmaat 

zijn voor verder onderzoek waarbij op een aantal scholen kritisch gekeken kan worden naar 

de effectiviteit van de digitale schoolborden. Belangrijke onderzoeksvraag kan daarbij zijn 

wanneer het gebruik van een digitaal schoolbord een meerwaarde is in vergelijking met het 

gebruik van een krijtbord of whiteboard. Uiteindelijk kan zodoende een beter beeld ontstaan 

wanneer het voor scholen zinvol is om voor bepaalde vakken digitale schoolborden aan te 

schaffen en wanneer niet.  

 

Reflectie op het onderzoek 

Dit PGO artikel is een eindproduct van enkele maanden werk waarbij een drietal fasen waren 

te onderscheiden: een voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en een uitwerkingsfase.  

Omdat digitale schoolborden een ware „hype‟ aan het worden zijn waren we enthousiast over 

dit onderwerp omdat de kans erg groot is dat we er vroeg of laat mee te maken krijgen. We 

waren in de voorbereidingsfase goed in staat om dit brede onderwerp goed af te bakenen. 

Daarna hebben we bewust gekozen om het onderzoek te laten plaatsvinden op één school. 

Deze keuze is niet alleen gemaakt vanwege het feit dat deze school recentelijk geïnvesteerd 

had in digitale schoolborden, maar ook vanwege de beschikbare tijd. Wij veronderstelden dat 

een onderzoek op vier scholen zoveel data zou opleveren dat we veel tijd kwijt zouden zijn 

aan het analyseren en verwerken van de data. Omdat deze tijd in onze ogen niet beschikbaar 

was kozen we bewust om het onderzoek uit te voeren op één school. Dit heeft als nadeel dat 

onze resultaten en conclusies alleen voor deze school gelden en daarom ook niet 

veralgemeniseerd kunnen worden voor andere scholen in het voortgezet onderwijs in 

Nederland. 

Gedurende de uitvoeringsfase waren we blij me de respons op de eerste vragenlijst maar was 

de respons op de tweede, specifiekere, vragenlijst (bètadocenten) minder hoog. Dat betekent 

dat de resultaten van deze tweede vragenlijst betrekking hebben op een kleine groep 

docenten. Het betreft dus een kleine steekproef waarbij er ook niet goed getoetst kan worden 

op significantie.  

Ons onderzoek had nog meer diepgang kunnen krijgen als de bètadocenten hun antwoorden 

(tweede vragenlijst) mondeling hadden kunnen toelichten in een interview. Immers kan een 
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docent in een interview met opmerkingen en meningen komen die hij of zij niet duidelijk kan 

verwoorden in een vragenlijst. We waren in eerste instantie ook van plan om een dergelijke 

interviews af te nemen maar door tijdsgebrek hebben we daar van afgezien. Mochten we in de 

toekomst opnieuw een soortgelijk onderzoek houden dan willen we ook beter rekening 

houden met de tijd en een goede, bijpassende planning bij maken. 

 

Desondanks vinden we wel dat ons onderzoek geslaagd is. We vonden het zeer interessant 

om te analyseren hoe een school is om gegaan met het aanschaffen van digitale schoolborden 

en wat dat allemaal met zich meebrengt. Mochten we zelf in de toekomst (opnieuw) te maken 

krijgen met de situatie waarin een school gaat nadenken over het aanschaffen van digitale 

schoolborden, dan kunnen we zeker gebruik maken van de conclusies uit dit onderzoek.      
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