
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digiborden die niet opstarten, niet overal draadloos internet en laptops die niet de software 
draaien die u wilt omdat u deze niet mag updaten. Zomaar een greep uit de dagleijkse 
problemen van leerkrachten binnen het onderwijs. Dat is niet alleen vervelend, maar het zit 
ook de les in de weg. U wilt gewoon dat het werkt. Wat zijn de 5 belangrijkste digitale 
obstakels en hoe lost u deze op? 

Het is niet leuk als de kinderen niet aan de slag kunnen met Taalzee, Incredible Numbers of 
Woorden vanwege wifiproblemen. Of dat door een matige internetverbinding de YouTube-
filmpjes niet vloeiend of helemaal niet afspelen. Had u iets leuks bedacht, gooit de techniek 
roet in het eten. U bent niet de enige in het onderwijs die regelmatig last heft van technische 
euvels. Het is een groeiend problem, doordat scholen steeds meer tablets en laptops 
inzetten.1 
 
Dat lessen vaker digital ondersteund worden, is niet voor niets. Kinderen kunnen nóg meer op 
maat worden bediend, het sluit beter aan bij hun modern, digitale belevingswereld en met 
interactieve apps en video wordt leren gewoon leuker. Leerlingen zijn gemotiveerder en het 
leerproces wordt ook nog eens efficiënter bijgehouden.  Eigenlijk kunnen klassen niet meer 
zonder digitale leermiddelen. Maar dan moeten ze het wel doen. Na een rondgang bij 
tientallen scholen hebben we in kaart gebracht waar het vaak mis gaat. 
  

  

                                                           
1 https://www.kennisnet.nl/artikel/gebruik-tablets-in-het-onderwijs-blijft-stijgen/ 

In 5 tips: 

Digitaal onderwijs 
dat altijd werkt 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagelijks gaan leerlingen aan de slag met programma’s die zijn aangekocht bij een educatieve 
uitgever. Omdat steeds meer programma’s, spellen en films online voorhanden zijn, wilt u die 
ook kunnen inzetten. Helaas gaat dat vaak niet doordat veel alles-in-een-computers door de 
leveranciers zijn dichtgetimmerd. Computers, tablets en laptops zijn vaak zo beveiligd en 
ingesteld dat ze niet optimaal presteren. Aanmelden en opstarten lijkt vaak een eeuwigheid 
te duren. Het is regelmatig te moeilijk of onmogelijk gemaakt om de firewall anders in te 
stellen of netwerkinstellingen te veranderen. Dat pc’s afgeschermd zijn, is aan de ene kant 
logisch. Virussen en ongewenste sites en programmatuur moeten worden buitengesloten. 
Aan de andere kant heeft u hierdoor totaal geen vrijheid om zelf nieuwe software te 
installeren. Een veel voorkomend gevolg is dat een spel niet gespeeld kan worden doordat er 
software geüpdatet moet worden. En juist dat kan niet: zo zitten scholen vast in het keurslijf 
van hun educatieleverancier. Daarnaast gebruiken scholen maar een fractie van de 
programma’s die ze meekrijgen in het digitale educatiepakket, terwijl ze daar wel voor 
betalen. Misschien is het tijd om te kijken wat u wel of niet gebruikt en dat u zelf kiest wat u 
koopt.  
  

Tip 1  

Last van 
dichtgetimmerde 

systemen 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de meeste mensen werkt wifi thuis wel altijd zonder problemen. In de klas wilt u natuurlijk 
ook kunnen vertrouwen op een stabiele internetverbinding. Daarnaast zou het handig zijn als 
leerkrachten of kinderen zelf hun digitale apparaten mee konden nemen. Kinderen kunnen 
bijvoorbeeld voor een presentatie over dieren of geschiedenis met een eigen telefoon naar 
buiten gaan, foto’s maken, ze verwerken en delen. Vaak gaat dat helaas niet zo soepel als u 
zou willen. Dat komt doordat er huis-tuin-en-keuken wifi-apparatuur wordt gebruikt. In een 
schoolsituatie met regelmatig meer dan 10 draadloze verbindingen gaat dat mis.  
 
Daarnaast is draadloos bereik binnen de school vaak beperkt, worden niet alle apparaten 
ondersteund en is er geen constante snelheid. Als u een goed dekkend netwerk wilt hebben, 
zodat overal draadloos geleerd en gespeeld kan worden, is het een idee om er door een 
professional naar te laten kijken. Een netwerk en internet dat werkt, zijn namelijk 
tegenwoordig net zo belangrijk als een goed ingericht speelplein.   

Tip 2  

Draadloos netwerk 
werkt niet goed 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vaak zijn systemen zó veilig gemaakt, dat ze 
niet alleen voor hackers ontoegankelijk zijn, 
maar ook voor gebruikers zelf niet fijn werken. 
Doordat steeds meer werk op de computer 
afhankelijk is van een internetverbinding, moet die goed zijn beveiligd. Bij het uitlezen van 
ParnasSys tot en met het aanmaken van e-mailadressen voor Office 365 moeten 
gebruikersgemak en veiligheid hand in hand gaan. Daarom is het handig om niet meer dan 
één keer in te hoeven loggen. Daarnaast wilt u niet dat een collega of een leerling klikt op een 
banner die valselijk meldt dat hij de miljoenste bezoeker is en de prijs alleen nog maar hoeft 
op te halen. Met moderne firewalls worden dit soort websites en pagina’s met inhoud die niet 
voor kinderen bestemd is, afgeschermd.  
 
Niet alleen zijn virussen op computers onwenselijk, u wilt ook niet dat gegevens van de school 
op straat komen te liggen. Dat kan natuurlijk ook gebeuren als iemand bijvoorbeeld achteloos 
omspringt met zijn USB-stick. Met de huidige AvG zijn besturen hoofdelijk aansprakelijk als er 
wat mis gaat met de dataveiligheid.  
 
U zult vanwege de wetgeving goed moeten regelen wie er toegang heeft tot de gegevens. Het 
is natuurlijk niet eenvoudig uit te zoeken waar uw collega’s en leveranciers aan moeten 
voldoen. U wilt kinderen lesgeven en geen bijlessen juridische zaken hoeven te volgen. 
Daarom is het handig dat er tegenwoordig software is die juridische beleidsstukken 
automatisch aanmaakt. De software bevat de laatste versie van de wetgeving; het is een 
kwestie van printen en laten tekenen, dan zit u juridisch goed. Wijzigt er iets in de wetgeving, 
krijgt u daarvan bericht. Mocht u zelf iets willen aanpassen aan de contracten, kan dat 
uiteraard ook.  

Tip 3  

Veiligheid en privacy 
boven alles 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steeds meer programma’s staan niet meer op een computer zelf, maar in de cloud. Denk aan 
Office 365, Snappet, Google Apps for Education, ParnasSys en Basispoort. Ook wordt steeds 
minder tv gekeken, maar video’s gestreamd zoals YouTube en SchoolTV. Zonder goede 
internetverbinding werkt dat niet vloeiend. Misschien moeilijk voor te stellen, maar 7%2 van 
de basisscholen blijkt geen toegang te hebben tot coax of glasvezelkabel, maar belt ouderwets 
in. Hierdoor is het voor scholen moeilijk om optimaal gebruik te maken van moderne 
leermiddelen, zoals digitale reken- en taallessen op een pc, tablet, laptop of digibord.  
 
‘Als je uitdagend en eigentijds les wilt geven, is toegang tot het internet onontbeerlijk’, zegt 
Staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs). Met behulp van de overheid en een aangesloten 
ICT specialist kunnen zij een glasvezel- of kabelaansluiting regelen, zodat het fundament voor 
solide internet wordt gelegd.   

                                                           
2 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/01/25/steun-in-de-rug-voor-scholen-zonder-internet 

Tip 4  

Basisvoorwaarde  

snel, stabiel internet 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een veelgehoorde klacht is dat het digibord niet wil starten. Niet doordat één van de 
kinderen een snoertje eruit heeft getrokken, maar iets wat moeilijker te verklaren is. Vaak 
kunt u er niets aan doen, omdat er sprake is van een softwarematig conflict. Wat het ook is, 
u wilt gewoon door kunnen. Gelukkig kunt u tegenwoordig de computer en digiborden met 
één druk op de knop terugzetten naar de gewenste stand. Zo kunt u snel de geplande les 
hervatten. Dankzij nieuwe techniek kunt u zelfs regelen dat op afstand bepaalde 
programma’s van verschillende apparaten toegevoegd en gewist kunnen worden. Dat kan 
handig zijn als iemand in dienst komt of een ander takenpakket krijgt.  
 
Hoe u ook wilt lesgeven, digitale hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken uit de klas. 
Wilt u de vrijheid die u thuis ook gewend bent, neem dan contact op met DWE ICT. Wij 
hebben brede ervaring met het verbeteren van de randvoorwaarden voor de digitale klas. 
Door onze efficiënte ICT aanpak op stichtingsniveau worden alle betrokken scholen 
optimaal en betaalbaar ingericht. 

Tip 5  

Tijd voor moderne 
apparatuur die het 

altijd doet 


