
              
maakt onderwijs 
inclusief en toegankelijk!
Digitale inclusie & Google

We communiceren in Nederland steeds meer digitaal. Dat heeft een grote invloed op het 
leven van iedereen. Technologie kan ons land klaarmaken voor de toekomst. Het biedt kansen. 
Maar voor veel mensen gaan de ontwikkelingen erg snel en niet iedere inwoner is digitaal even 
vaardig of heeft toegang tot digitale hulpmiddelen. Daar moeten we rekening mee houden.

In 2016 constateerde het CBS dat 22% van de bevolking van 12 jaar en ouder geen of weinig 
digitale vaardigheden heeft in Nederland. Het leeuwendeel van de Nederlanders bezat wel 
vaardigheden op minimaal het basale niveau: 29 procent heeft basisvaardigheden en 
40 procent bezit zelfs meer dan basisvaardigheden (CBS, 2016).

Toch zijn er volgens de stichting Lezen en Schrijven rond de 2,5 miljoen Nederlanders die het 
moeilijk vinden om te werken met digitale apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet. 
Dit zijn vaak de laaggeletterden die ook moeite hebben met lezen, rekenen en taal. 1,2 miljoen 
Nederlanders hebben zelfs nog nooit internet gebruikt. Ook op het werk zorgt digitalisering 
vaak voor problemen. Soms zorgt het ervoor dat mensen hun werk niet goed kunnen doen.
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https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2020/11/2016ST06-ICT-vaardigheden-van-nederlanders-2.pdf


Sinds 2018 richt de overheid zich op het stimuleren van de digitale samenleving middels de 
Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter. De overheid 
wil voorkomen dat mensen worden buitengesloten.

In 2020 constateert het CBS dat Nederland 
wat betreft digitale vaardigheden tot top 
van de Europese landen behoort en zelfs de 
koppositie inneemt. De helft van de 16- tot 
75-jarige Nederlanders had in 2019 zelfs 
meer dan de basis digitale vaardigheden, 
tegen 33 procent gemiddeld in de Europese 
Unie (CBS, 2020).

Digitalisering biedt kansen voor verbetering 
van het onderwijs en de digitaliseringsagenda 
primair en voortgezet onderwijs geeft richting 
aan die digitalisering in het onderwijs. 
Tegelijk vraagt digitalisering dat leerlingen 

digitaal geletterd zijn, om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Op school worden 
kinderen voorbereid op de toekomst. Leerlingen moeten er actuele kennis en vaardigheden 
ontwikkelen. Daarom is digitale geletterdheid een van de vakgebieden in het nieuwe toekomst-
gerichte curriculum. De Rolf groep biedt met de Nationale Opleiding Digitale Geletterdheid Expert 
handvatten aan stichtingen en scholen aan om vanuit een schoolbreed gedragen visie de 
mogelijkheden van ‘digitaal leren’ voor leerling en leerkracht te ontdekken en keuzes te maken 
die bijdragen aan een doorgaande lijn.

Leraren kunnen door digitalisering steeds beter met lesmateriaal variëren. Hierdoor sluit het 
onderwijs beter aan op de leerbehoeften van leerlingen. Digitale hulpmiddelen kunnen de leraar 
tijd en ruimte geven. Bijvoorbeeld door automatisch nakijken of door toepassingen die leraren 
helpen de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.

Google en chromebooks
Google speelt hier met hun goedkope en gebruiksvriendelijke Google Chromebooks en het 
gratis aanbieden van de Gsuite for Education een aanzienlijke rol in en streeft ernaar het 
onderwijs voor iedereen beter te maken. Google is inmiddels veel meer dan alleen maar een 
zoekmachine op het internet en helpt het onderwijs vooruit met hun producten en programma’s 
en draagt hiermee bij aan de digitale inclusie.

De Google-producten worden speciaal ontworpen, zodat ze leerlingen met diverse leerstijlen 
en behoeftes ondersteunen. Leerlingen leren namelijk op verschillende manieren, ook al zitten 
ze in dezelfde klas. Toegankelijkheid hoort bij een goed ontwerp van de Google for Education 
producten, zodat elke leerling kan leren, inspiratie kan opdoen en zijn of haar volledige 
potentieel kan bereiken. Google biedt docenten de mogelijkheid de leerervaring van hun 
leerlingen meer te personaliseren in minder tijd. Leerlingen leren problemen op te lossen en 
krijgen andere vaardigheden die ze in de toekomst nodig zullen hebben in hun carrière. 
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https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/07/nederlanders-in-europese-kopgroep-digitale-vaardigheden
https://www.derolfgroep.nl/nationale-opleiding-digitale-geletterdheid-expert/ 


Chromebooks

Met de juiste middelen kunnen leerlingen elk doel behalen en daarom heeft Google Chrome-
books ontwikkeld. Dit zijn eenvoudige, veilige en deelbare apparaten die docenten en leerlingen 
kunnen gebruiken om content te maken en samen te werken. Deze devices worden vanwege 
deze eigenschappen veel gebruikt in het onderwijs. De Chromebook is momenteel dan ook 
de meest verkochte computer voor het onderwijs in de Benelux. In 2018 waren Chromebooks 
verantwoordelijk voor 44 procent van de verkochte apparaten in Nederlandse en Belgische 
klaslokalen. Nederlandse onderwijsinstellingen (basis- en voortgezet onderwijs) kochten in 
2018 170.000 Chromebooks en het marktaandeel van Google steeg tussen 2016 en 2019 
grofweg 30% per jaar. 

Omdat Google inclusief onderwijs wil bieden en alle leerlingen wil ondersteunen wordt 
technologie ontworpen om docenten te helpen aan de behoeften van elke leerling te voldoen, 
ook bij leerlingen die een visuele, gehoor- of fysieke beperking hebben of die nieuwe informatie 
op een andere manier verwerken. Dankzij de ingebouwde instellingen en gebruiksvriendelijke 
apps en extensies kan het leerproces aan elke leerling worden aangepast. Dit is goed terug te 
zien bij de toegankelijkheidopties die standaard in een Chromebook aanwezig zijn en waarmee 
van alles is in te stellen om het werken met een Chromebook makkelijker te maken.
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“Gelijkheid in het onderwijs 
begint met toegang”



Zo is het mogelijk de visuele duidelijkheid te verbeteren door gebruik te maken van het 
vergrootglas om content te vergroten, het formaat van alle items en de muisaanwijzer te 
vergroten en diverse cursor en tekstmarkeringen aan te brengen. Bovendien is het zelfs mogelijk 
een braille-apparaat te koppelen met USB of bluetooth. 
Ook auditief biedt de Chromebook ondersteuning voor een dove en/of slechthorende gebruiker 
door ChromeVox, de ingebouwde schermlezer, en de mogelijkheid om specifieke content te 
selecteren en uitgesproken te laten worden. De optie om tegen een Chromebook te praten en 
tekst te dicteren is ook aanwezig. Hiermee wordt alles automatisch opgeschreven.

GSuite for Education

In het primair onderwijs in Nederland maakt 70 procent van de scholen reeds gebruik van 
Google-software (Volkskrant, 2019). Dit gebeurt vooral met de gratis programma’s in het G Suite 
for Education platform. Hiermee wordt het leerproces verrijkt en tegelijkertijd meer tijd verkregen 
om met de leerlingen bezig te zijn. Door goed gebruik te maken van deze programma’s kunnen 
docenten alle leerlingen bij het leerproces betrekken, ongeacht of ze samenwerken in een 
traditioneel klaslokaal, in een groepsseminar of via leren op afstand. Daarnaast maakt het slimmer 
leren mogelijk via de cloud en wordt het realtime onderwijs en de samenwerking bevorderd. 

Om de juiste tools te kiezen in het onderwijs worden de Googleprogramma’s gegroepeerd:

Overal samenwerken
De eerste set tools richt zich op (online) samenwerking en bestaat uit:

 Drive: Veilig bestanden delen en samenwerken 
 in documenten 

 Documenten: Tekstverwerking voor teams
 Spreadsheets: Slimme, beveiligde spreadsheets waarin 

 organisaties effectief kunnen samenwerken
 Presentaties: Samenwerken aan prachtige 

 presentaties
 Jamboard: Een digitaal samenwerkingswhiteboard
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https://www.nd.nl/nieuws/nederland/516067/steeds-meer-google-scholen-in-nederland-privacyondernemers-vrezen 


Met Documenten, Spreadsheets en Presentaties kun je in realtime samen bestanden maken 
en bewerken en met Google Drive kun je documenten online en offline opslaan en openen 
zonder een conceptversie kwijt te raken.

De afgelopen jaren is er veel gezegd over de 
vaardigheden die nodig zijn om nu en straks 
mee te kunnen doen in de snel veranderende 
(digitale) maatschappij. Deze zogenaamde 
21e-eeuwse vaardigheden kunnen zowel los 
als in samenhang worden gezien, maar altijd 
in combinatie met vakspecifieke kennis en 
vaardigheden. Het gaat bijvoorbeeld om 
vaardigheden als kritisch denken, creatief 
denken, probleem oplossen, ict-basis-
vaardigheden, informatievaardigheden, 
computational thinking en mediawijsheid. 

Google biedt met zijn programma’s die zich richten op het overal samenwerken een mooie 
basis voor het onderwijs om te werken aan deze vaardigheden. Zo is het in alle programma’s 
mogelijk met grote groepen tegelijkertijd samen te werken en wordt content gezamenlijk 
gecreëerd. De leerling krijgt ruimte om actief, zelfstandig en in samenwerking met anderen 
kennis te verwerven door het vinden van oplossingen. Door dit onderzoekende leren en hier 
onderdeel van te zijn wordt bij leerlingen het kritisch denken gestimuleerd en daarnaast de 
eigen rol verkend. Het is van belang dat kinderen en jongeren zelfregulerend vermogen 
ontwikkelen. Jamboard is als digitaal schoolbord een uitgelezen tool om gezamenlijk creativiteit 
te ontplooien en samen te brainstormen over allerlei onderwerpen. 
Bovendien wordt door het gebruik van deze set tools gewerkt aan de ICT-basisvaardigheid 
doordat leerlingen en docenten leren omgaan met opslag- en documentbeheer. 

Communiceren
Online communiceren wordt steeds belangrijker in de 
samenleving maar ook in het onderwijs. Google biedt 
hiervoor een mooi platform met de volgende tools waarmee 
het eenvoudig is om contact te onderhouden met collega’s 
en leerlingen.

 Gmail:  Veilige, privé, advertentieloze e-mail
 Meet:  Videovergaderingen 
 Chat:  Veilig berichten sturen

We zijn allemaal van jongs af aan met ongeschreven sociale regels opgegroeid, zoals u zeggen, 
met mes en vork eten en je vinger opsteken in de klas. Het zijn beleefdheidsregels die in de loop 
der tijd in een samenleving zijn gegroeid en helpen de omgang tussen mensen soepel te laten 
verlopen. 
Op internet zijn er ook omgangsvormen ontwikkeld die tegenwoordig als standaard worden 
gezien. Deze regels kregen de naam nettiquette mee: een samentrekking van de woorden 
internet en etiquette.
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Hoe je je gedraagt op sociale media en afspraken maken over fatsoenlijke online omgangs-
vormen is iets waar scholen veelvuldig tegenaan lopen. Mediawijsheid wordt ook niet voor 
niets onderscheiden als een 21e-eeuwse vaardigheid. Google onderschrijft dit belang en neemt 
initiatieven om leerlingen hiervan bewust te maken. Een goed voorbeeld hiervan is Be Internet 
Awesome. Dit programma leert kinderen de basisprincipes van digitaal burgerschap en 
veiligheid, zodat ze de onlinewereld met vertrouwen kunnen verkennen. Scan de QR-code met 
je mobiel en bekijk een inspirerende video over gebruik van Google in het onderwijs!

Van de communicatietools is vooral Google Meet een programma dat veelvuldig wordt gebruikt 
binnen het onderwijs. Hiermee kun je makkelijk online lessen verzorgen en worden diverse tools 
geboden om samenwerking tussen leerlingen en docenten te bevorderen. Zo is het mogelijk 
tijdens een les gebruik te maken van Jamboard, wordt automatisch een aanwezigheidsregistratie 
bijgehouden, kan de les worden opgenomen en is het mogelijk om te werken met break-out 
rooms. Hiermee kunnen leerlingen in kleine groepjes aan opdrachten werken.

Klaslokaal
Om afstandsonderwijs toe te kunnen passen binnen het onderwijs en in je klaslokaal heeft 
Google een speciaal ingericht platform met daarin de volgende samenwerkingstools om de 
dagelijkse lespraktijk in de klas kwalitatiever te maken:

 Classroom: Met leerlingen communiceren en samenwerken vanaf één centrale plaats
 Formulieren: Eenvoudig formulieren, enquêtes en toetsen maken
 Sites: Snel handige sites maken voor je team en-of klas

Ook deze programma’s sluiten naadloos aan op 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, 
communiceren, kritisch denken en problemen oplossen.
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“Verbinding tussen leerkracht 
   & leerlingen met Google Meet”

“Beheer onderwijs
 en leerprocessen met 

Classroom”



Leren doe je tegenwoordig altijd en overal. Traditionele klaslokalen veranderen daarnaast in 
dynamische digitale leeromgevingen.  Regulier onderwijs wordt steeds meer hybride waarbij het 
fysiek in de klas zitten wordt afgewisseld (en soms zelfs ingewisseld) met digitaal onderwijs via 
een computer. Met Classroom kunnen leerlingen en docenten digitale opdrachten overzichtelijk 
indelen, samenwerking bevorderen en beter communiceren. Google Classroom is misschien wel 
de meest uitgebreide en omvattende tool voor docenten. Je kunt:

 Lesgroepen maken (met afgeschermde toegang)
 Videobellen met Leerlingen
 Tijdens het bellen werken in kleine groepjes in break-out rooms
 Huiswerk opgeven en van feedback en een cijfer voorzien 
 Chatten met je leerlingen. 

In je lesopzet is het heel makkelijk om op één centrale plek je lesmateriaal, vragen, overhoringen 
en opdrachten klaar te zetten, omdat het naadloos integreert met Google Docs, Google Drive, 
Agenda, Gmail en Formulieren. Het belangrijkste doel van Google Classroom is om het delen van 
bestanden tussen leerkrachten en leerlingen te vereenvoudigen. 

Google formulieren is vooral bedoeld om online formulieren te maken. Denk bijvoorbeeld aan 
inschrijfformulieren, quizjes en enquêtes. Toch is Google Forms ook goed in te zetten in de klas. 
Google Forms leent zich er uitstekend voor om online werkbladen en toetsen voor je klas te 
maken, om voorkennis te activeren of te checken op begrip. Ook op schoolniveau kan het een 
erg handig hulmiddel zijn om vragenlijsten af te nemen bij ouders en of docenten. De uitslag 
daarvan komt automatisch in een spreadsheet te staan, waardoor het snel en makkelijk te 
analyseren is.

Google Sites tenslotte biedt leerkrachten nog extra mogelijkheden en is bedoeld voor het 
maken van een (interne) website voor bijvoorbeeld een klas, school of projectgroep. Je kunt 
hiermee gemakkelijk informatie en documenten uitwisselen en het werkt naadloos samen met 
andere programma’s van Google, zoals Gmail, Google Drive, Documenten en Formulieren. 
Scan de QR-code en bekijk een voorbeeld hoe een project vormgegeven wordt op een school.

Taken organiseren
De laatste set tools richt zich op het handig organiseren 
van de werkomgeving en bestaat uit:

 Agenda: Geïntegreerde online agenda’s, speciaal 
 ontworpen voor teams

 Keep: Belangrijke gegevens opslaan en efficiënt 
 organiseren 

Efficiency in de organisatie van je werkomgeving kan veel tijd schelen. Beide tools hebben 
een veelheid aan functies en vertrouwen op labels in plaats van op mappen om je mail, notities 
en gegevens beheersbaar te maken. Een gedeelde agenda op schoolniveau geeft overzicht en 
duidelijkheid en door gebruik te maken van de geïntegreerde taakomgeving zijn schooltaken 
efficiënt te organiseren. 7



Samenvattend biedt Google veel mogelijkheden en aanknopingspunten om het onderwijs 
te ondersteunen.

Als Rolf groep denken we graag mee met het onderwijs om G Suite For Education efficiënt in te 
zetten op school. 

Indien er onderwijs op afstand gegeven moet worden kun je als school overwegen om 
Chromebooks door de leerlingen mee naar huis te laten nemen, zodat ze thuis aan het werk 
kunnen blijven en leren makkelijk wordt gemaakt. 
Daarnaast bieden we diverse trainingen en workshops aan voor docenten zodat er snel 
gewerkt kan worden met de diverse programma’s uit de GSuite for education. Klik hier voor 
ons scholingsaanbod.

De slogan van de Rolf groep is niet voor niets ...

Erwin Spaan
Onderwijs Adviseur
      

           

Erwin Spaan is een ervaren en enthousiast trainer/adviseur in het 
onderwijs en in staat theorie en praktijk te verbinden. Hij werkt als 
onderwijsadviseur en Google trainer bij de Rolf groep en staat daarnaast 
als leerkracht ook zelf voor de klas. Door vanuit deze twee kanten het 
onderwijs te ervaren ziet hij hoe digitale geletterdheid en ICT deuren 
kan openen en het onderwijs verbeterd kan worden. Hij helpt scholen 
met het verwerven van inzichten en het maken van keuzes om het 
onderwijs eigentijdser, aantrekkelijker en effectiever te maken. 
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“Hart voor leren!”

www.derolfgroep.nl
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