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Methodologie en leeswijzer

In wat volgt kunnen de resultaten van de survey i.k.v. de eventuele verduurzaming van i-Learn teruggevonden 
worden, die werd uitgerold tussen 8 maart en 31 maart 2022. 

De stappen bij het verzamelen van de antwoorden waren de volgende:

• Op 8 maart 2022 werd de survey gelanceerd via de i-Learn-nieuwsbrief

• Op 9 maart 2022 verscheen de survey in de nieuwsbrief van SchoolDirect

• Op 12 maart kwam de survey in de nieuwsbrief van KlasCement

• Op 28 maart werd de survey bijkomend opgenomen in de nieuwsbrief voor ICT-coördinatoren 

• Daarnaast werden de scholen die reeds zijn geregistreerd voor i-Learn gecontacteerd via e-mail 

Bij het lezen van dit document dienen onderstaande aspecten in het achterhoofd gehouden te worden: 

• In totaal werd de survey door 169 respondenten ingevuld waarvan 127 respondenten de survey volledig hebben ingevuld. Het 
kan dus zijn dat de responsgraad voor een aantal vragen niet gelijk is aan 169 antwoorden. Het totaal aantal antwoorden bij 
elke vraag kan telkens rechtsboven op de pagina teruggevonden worden. 

• De resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van individuele respondenten. Het is dus mogelijk dat meerdere respondenten 
uit één school de survey hebben ingevuld. We hebben geen zicht op het aantal “unieke” scholen die de survey hebben ingevuld. 
De percentages en absolute aantallen kunnen niet geïnterpreteerd worden als aantal antwoorden van verschillende 
scholen. 

• De gemiddelde invultijd was ongeveer 6 minuten. 
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1. Samenvatting
De survey werd door 169 respondenten ingevuld waarvan 127 de survey volledig hebben ingevuld

Huidige samenwerking van de respondenten met i-LearnFunctie respondent

33%

31%

24%

13%

Leerkracht

ICT-coördinator

Directeur/directrice

Andere

Pedagogisch coördinatoren, TAC, TA, 
zorgcoördinatoren, logopedisten, …

De respondenten van deze survey zijn voornamelijk leerkrachten en ICT-coördinatoren alsook directeurs/directrices. Daarnaast werd de survey ook 

ingevuld door o.a. pedagogische coördinatoren, zorgcoördinatoren, logopedisten, technisch adviseur-coördinatoren (TAC) en technische adviseurs (TA). De 

survey werd ingevuld door 55 gebruikers (incl. pilootscholen) en 87 niet-gebruikers. 

Gebruik i-Learn bij respondenten n %

Gebruik

Pilootscholen 10 7%

Aangemeld en maakt gebruik van i-
Learn

45 32%

Niet-gebruik

Aangemeld, maar maakt nog geen 
gebruik van i-Learn

53 37%

Niet aangemeld en werkt niet met i-
Learn

34 24%
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1. Samenvatting
De survey werd ingevuld door 55 gebruikers en 87 niet-gebruikers 

53%

47%

Basisonderwijs

Secundair onderwijs

66%

34%

Basisonderwijs

Secundair onderwijs

47%

38%

15%

Vrij gesubsidieerd onderwijs

Gemeenschapsonderwijs

Officieel gesubsidieerd onderwijs

53%

25%

22%

Vrij gesubsidieerd onderwijs

Gemeenschapsonderwijs

Officieel gesubsidieerd
onderwijs

Niet-gebruikers: #87Gebruikers: #55

De survey werd ingevuld door 55 gebruikers (incl. pilootscholen) en 87 niet-gebruikers. 53% van de 55 gebruikers, die de survey hebben ingevuld, 
komt uit het basisonderwijs en 47% uit het secundair onderwijs. Bijna de helft van de gebruikers (47%) behoort tot het vrij gesubsidieerd 
onderwijs. 66% van de 87 niet-gebruikers komt uit het basisonderwijs en 34% uit het secundair onderwijs. De meerderheid van de niet-gebruikers 
behoort tot het vrij gesubsidieerd onderwijs.
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De inzichten m.b.t. het gebruik van digitale tools, platformen en methodes per onderwijsniveau samengevat

1. Samenvatting

94%

76%

69%

44%

21%

21%

1%

21%

60%

85%

74%

40%

49%

6%

29%

25%

3%

Digitale platformen van educatieve uitgeverijen zoals Bingel, Scoodle, Kabas, Polpo,

Diddit...

Digitale tools zoals Bookwidgets, Kahoot, Minecraft for Education, Xnapda,

Brightbook,..

KlasCement

i-Learn

Het Archief voor Onderwijs (meemoo)

Oefen.be

Digitale methodes zoals Wezooz, Digitale Methode, FTRPRF,...

Andere

Wij gebruiken geen digitale tools

Basisonderwijs

(n=90)

Secundair onderwijs

(n=68)

Smartschool, Google for
Education, Snappet, 
Fundels, Canva, …

Gebruik digitale tools, platformen en methodes n = 158

Naast i-Learn (42%) gebruikt de meerderheid van de respondenten digitale platformen van educatieve uitgeverijen (80%), digitale (betalende)
tools (80%) en KlasCement (71%). Digitale platformen van educatieve uitgeverijen en Oefen.be worden meer gebruikt in het basisonderwijs, terwijl het
secundair onderwijs meer beroep lijkt te doen op het Archief voor Onderwijs (Meemoo) en digitale methodes. Een van de respondenten geeft aan geen
gebruik te maken van digitale tools binnen de school.
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6%

1%

1%

1%

1%

40%

3%

3%

2%

2%

35%

37%

20%

23%

27%

13%

56%

75%

73%

70%

5%

4%

2%

1%

0%

Momenteel remt het ruime aanbod van digitale tools, platformen en methodes het

gebruik ervan in de scholen af

Het gebruik van digitale tools, platformen en methodes versterkt de kwaliteit van het

leerproces (gepersonaliseerd en diepgaand leren)

Gezien de snelle evolutie van het digitaal aanbod van lesmateriaal is een

geïntegreerd platform wenselijk

De komende jaren moet er veel meer geïnvesteerd worden in digitale tools,

platformen en/of methodes voor het basis- en secundair onderwijs

Digitale tools, platformen en methodes zijn een meerwaarde voor zowel de

leerkracht als de leerling

Helemaal niet akkoord Niet akkoord Akkoord Helemaal akkoord Geen mening

De inzichten m.b.t. het draagvlak voor inzet en investeringen in digitale tools, platformen en methodes samengevat

1. Samenvatting

n = 142

Er is een ruim draagvlak (+90%) voor de inzet van en investering in digitale tools, platformen en methodes in het regulier onderwijs. 48% van de 
respondenten gaat ermee akkoord dat de veelheid aan toepassingen het gebruik ervan in de scholen afremt. De overgrote meerderheid van de 
respondenten (95%) geeft aan dat een geïntegreerd platform wenselijk is.

Draagvlak voor inzet en investeringen in digitale tools, platformen en methodes

* Geïntegreerd platform wordt gedefinieerd als meerdere tools en platformen toegankelijk via eenzelfde login.
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1. Samenvatting

GEBRUIK I-LEARN
In de meeste scholen wordt het i-Learn-portaal slechts door een minderheid van de leerkrachten gebruikt (zeker in secundaire scholen). Ook
het aandeel van de leerlingen dat reeds actief aan de slag gaat met het i-Learn-portaal is eerder beperkt. Van diegene die het gebruiken,
gebruikt de meerderheid het maandelijks of minder. Leerkrachten werken momenteel frequenter met i-Learn dan leerlingen. Zowel de
leerkrachten als leerlingen van het basisonderwijs gebruiken i-Learn frequenter dan leerkrachten en leerlingen in het secundair onderwijs.

TOEKOMSTIG GEBRUIK I-LEARN
De meeste respondenten verwachten i-Learn meer te gebruiken bij een verduurzaming. De belangrijkste drijfveren voor het gebruik zijn: een
sterk geloof in gepersonaliseerd leren (85%), het feit dat het platform momenteel gratis is (84%), en de coaching en begeleiding aangeboden op
het platform (60%). Een bijkomende drijfveer is het principe dat meerdere tools via één platform worden aangeboden.

ERVARING MET I-LEARN
De meerderheid van de 55 gebruikers (79%), die de survey hebben ingevuld, stelt dat de i-Learn Academy een meerwaarde is en dat het i-
Learn-platform bijdraagt tot kwaliteitsverhoging van het Onderwijs alsook het bereiken van eindtermen. 77% ziet de instapbegeleiding 
als noodzakelijk en 67% vindt i-Learn gebruiksvriendelijk. i-Learn is nog niet in lijn met alle noden van leerkrachten en leerlingen. Specifiek 
geeft men in de open vragen aan dat i-Learn een grote tijdsinvestering vraagt van leerkrachten en dat het nog onvoldoende is uitgewerkt voor 
BuSO. 

VERDUURZAMING I-LEARN
De meerderheid van de respondenten (95%) vindt het een gemiste kans moest i-Learn niet verduurzaamd worden. Tegelijkertijd zou
men niet bij de pakken blijven zitten, en zou men gebruikmaken van de gratis beschikbare tools, platformen en methodes. Slechts de helft van
de respondenten wil dan voor alternatieven betalen (voornamelijk in basisonderwijs). 1/3 van de respondenten geeft aan dat het gemis niet
groot zou zijn; men zou dan blijven werken met de andere gratis aangeboden digitale educatieve tools en platformen.

AANBEVELEN VAN I-LEARN
De meerderheid van de gebruikers zou i-Learn aanbevelen aan andere scholen. 31% van de scholen zou i-Learn heel sterk aanbevelen (score 9
of 10) aan andere scholen. Dat aandeel ligt hoger bij respondenten uit basisscholen en bij respondenten uit de niet-pilootscholen.

De inzichten m.b.t. de ervaringen van de gebruikers samengevat 
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1. Samenvatting
De inzichten m.b.t. de redenen van het niet gebruiken van i-Learn samengevat

REDENEN NIET-GEBRUIK I-LEARN
De niet-gebruikers geven 3 redenen vaak aan (zie grafiek hieronder): We gebruiken andere beschikbare tools, platformen en methodes, 
hetzij gratis beschikbaar (KlasCement, Meemoo, Oefen.be), hetzij aangeboden door commerciële aanbieders. 41% stelt dat i-Learn een te 
risicovol spoor is aangezien er geen duurzaam toekomstperspectief is. Deze laatste reden wordt opgegeven als tweede belangrijkste reden. 
In mindere mate wordt gebrek aan expertise, infrastructuur of personeel opgegeven. Slechts 5% gelooft niet in de meerwaarde van 
gepersonaliseerd leren via digitale tools, platformen en methodes.

De respondenten hebben bijkomende redenen aangegeven die meteen als belangrijkste reden worden beschouwd. De meest voorkomende, 
bijkomende redenen zijn het feit dat men in opstart is en dus van plan is om i-Learn te gebruiken, het gebrek aan tijd en energie (door bv. 
de coronacrisis), het feit dat i-Learn nog niet gekend is of dat men nog te weinig informatie heeft over i-Learn. Een andere reden is ook dat het 
platform nog onvoldoende is uitgebouwd. 

VERDUURZAMING I-LEARN
De meerderheid (72%) van de niet-gebruikers heeft wel interesse om naar de toekomst toe gebruik te maken van een digitaal platform
dat gepersonaliseerd leren faciliteert, zoals i-Learn. 25% geeft aan dat men het niet goed weet.

41%

40%

20%

13%

42%

5%

52%

19%

12%

11%

6%

6%

2%

43%

een te risicovol spoor

andere gratis beschikbare digitale tools, platformen en…

gebrek expertise op het vlak van digitale didactiek

gebrek infrastructuur en personeel

andere (betalende) digitale tools, platformen of methodes

gelooft niet of beperkt in de meerwaarde

Andere

Een reden Belangrijkste reden

Waarom maakt uw school (nog) geen gebruik van i-Learn?



Departement Onderwijs & Vorming | Onderzoek naar mogelijke businessmodellen voor i-Learn
Bijlage 3 - Analyse resultaten survey | April 2022

11

1. Samenvatting

HUIDIG BUDGET WERKINGSMIDDELEN
50% van de respondenten weet niet wat hun school uit de werkingsmiddelen betaalt voor digitale tools, platformen of methodes. Het budget
van de respondenten die het wel weten is voornamelijk lager dan 50 EUR per jaar per leerling.

VERWACHT TOEKOMSTIG BUDGET WERKINGSMIDDELEN
De meeste respondenten geven aan dat hun school in de toekomst minstens evenveel werkingsmiddelen zou besteden aan digitale
platformen, tools of methodes: 43% meer en 47% evenveel als nu. Voor de respondenten die een stijging in het bestede budget verwachten,
verwacht de meerderheid een stijging tussen 10% en 20%.

HUIDIG BUDGET OUDERBIJDRAGE
De meeste scholen (54%) rekenen vandaag niets aan voor digitale platformen, tools of methodes via de ouderbijdrage. Dat is vooral het
geval bij respondenten uit het basisonderwijs (71%). Ook respondenten uit secundaire scholen geven vaker aan niet door te rekenen (27%),
en als dat wel het geval is, ligt dit bedrag doorgaans onder de 50 EUR per leerling per schooljaar.

VERWACHT TOEKOMSTIG BUDGET VIA OUDERBIJDRAGE
De meeste respondenten geven aan dat hun school in de toekomst evenveel zou doorrekenen aan ouders voor digitale platformen, tools of
methodes. 17% zal meer doorrekenen aan ouders. Dit aandeel ligt hoger bij het secundair onderwijs dan bij het basisonderwijs. Wanneer
men verwacht dat het bedrag dat doorgerekend wordt aan ouders zal wijzigen, blijft de stijging of daling meestal beperkt tot 10%.

FINANCIERING BIJ VERDUURZAMING
66% van de gebruikers ziet een volledige digitalisering van lesmateriaal wenselijk om de totale kost te verminderen. Ongeveer een kwart van
de respondenten is het hiermee niet eens. Er is een grote verdeeldheid om werkingsmiddelen te gebruiken of een extra bijdrage aan ouders te
vragen. Respondenten uit basisscholen zijn het relatief vaker eens om werkingsmiddelen te gebruiken dan respondenten uit secundaire
scholen. Respondenten uit secundaire scholen zijn het vaker eens om ouders een bijdrage te laten betalen dan respondenten uit het
basisonderwijs.

De inzichten m.b.t. het huidig en verwacht budget voor digitale tools, platformen en methodes samengevat 
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2. Resultaten survey 
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Profiel respondenten
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De survey werd ingevuld door 55 gebruikers en 87 niet-gebruikers 

2. Resultaten survey – Profiel respondenten

De respondenten van de survey zijn voornamelijk leerkrachten en ICT-coördinatoren, gevolgd door directie. Daarnaast werd de survey ook ingevuld 

door o.m. pedagogische coördinatoren, zorgcoördinatoren, logopedisten, technisch adviseur-coördinatoren (TAC) en technische adviseurs (TA). De survey 

werd ingevuld door 55 gebruikers (incl. pilootscholen) en 87 niet-gebruikers. 

33%

31%

24%

13%

Leerkracht

ICT-coördinator

Directeur/directrice

Andere

Pedagogisch coördinatoren, TAC, TA, 
zorgcoördinatoren, logopedisten, …

n = 169

Gebruik i-Learn bij respondenten n %

Gebruik

Pilootscholen 10 7%

Aangemeld en maakt gebruik van i-
Learn

45 32%

Niet-gebruik

Aangemeld, maar maakt nog geen 
gebruik van i-Learn

53 37%

Niet aangemeld en werkt niet met i-
Learn

34 24%

n = 142Wat is uw functie/ rol in de school? Wat is de huidige status van samenwerking tussen 
uw school en i-Learn?
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Iets meer dan de helft van de respondenten is actief in het basisonderwijs

2. Resultaten survey – Profiel respondenten

Iets meer dan de helft van de respondenten is actief in het basisonderwijs. De respondenten uit het secundair onderwijs komen uit verschillende 

niveaus van het secundair onderwijs. Onder de niet-gebruikers behoren de meeste respondenten tot het basisonderwijs.  

Gebruik bij onderwijsniveaun = 165 n = 142

55

87

29

57

26
30

Gebruikers i-Learn Niet-gebruikers i-Learn

Totaal Basisonderwijs Secundair onderwijs

In welk onderwijsniveau bent u actief?

48%

48%

34%

34%

31%

28%

27%

27%

18%

3%

ASO

TSO

BSO

A stroom

Dubbele finaliteit

Doorstroom

B stroom

Arbeidsmarkt

BuSO

KSO

56%

44% Basisonderwijs

Secundair onderwijs

N
iv

e
a
u
 s

e
c
u
n
d
a
ir

n = 71
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2. Resultaten survey – Profiel respondenten

50%

31%

18%

Vrij gesubsidieerd onderwijs

Gemeenschapsonderwijs (GO!)

Officieel gesubsidieerd onderwijs

De helft van de respondenten is actief in het vrij gesubsidieerd onderwijs en de meerderheid werkt in het gewoon onderwijs

89%

16%

Gewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs

n = 167n = 169Tot welk onderwijsnet behoort uw school? In welk onderwijsniveau bent u actief?

De helft van de respondenten is actief in het vrij gesubsidieerd onderwijs, 31% in het gemeenschapsonderwijs en 18% tot het officieel 

gesubsidieerd onderwijs. Daarnaast komt 89% van de 167 respondenten uit het gewoon onderwijs. 
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Gebruik digitale tools, platformen en 
methodes
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i-Learn wordt door minder dan de helft van de respondenten gebruikt

2. Resultaten survey – Gebruik digitale tools, platformen en methodes

80%

80%

71%

42%

33%

15%

13%

23%

2%

Digitale platformen van educatieve uitgeverijen zoals Bingel, Scoodle, Kabas,

Polpo, Diddit...

Digitale tools zoals Bookwidgets, Kahoot, Minecraft for Education, Xnapda,

Brightbook,..

KlasCement

i-Learn

Het Archief voor Onderwijs (meemoo)

Oefen.be

Digitale methodes zoals Wezooz, Digitale Methode, FTRPRF,...

Andere

Wij gebruiken geen digitale tools

Met welke digitale tools, platformen en methodes werkt uw school momenteel? n = 158

Smartschool, Google for
Education, Snappet, Fundels, 

Canva, …

De meerderheid van de respondenten gebruikt digitale platformen van educatieve uitgeverijen (80%), digitale tools (80%) en KlasCement (71%). 
i-Learn wordt door minder dan de helft van de respondenten gebruikt (42%).
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i-Learn wordt zowel in het basisonderwijs (44%) als in het secundair onderwijs (40%) door minder dan de helft van de 
respondenten gebruikt

2. Resultaten survey – Gebruik digitale tools, platformen en methodes

94%

76%

69%

44%

21%

21%

1%

21%

60%

85%

74%

40%

49%

6%

29%

25%

3%

Digitale platformen van educatieve uitgeverijen zoals Bingel, Scoodle, Kabas,

Polpo, Diddit...

Digitale tools zoals Bookwidgets, Kahoot, Minecraft for Education, Xnapda,

Brightbook,..

KlasCement

i-Learn

Het Archief voor Onderwijs (meemoo)

Oefen.be

Digitale methodes zoals Wezooz, Digitale Methode, FTRPRF,...

Andere

Wij gebruiken geen digitale tools

Basisonderwijs

(n=90)

Secundair onderwijs

(n=68)

Smartschool, Google for
Education, Snappet, Fundels, 

Canva, …

Met welke digitale tools, platformen en methodes werkt uw school momenteel?

Digitale platformen van educatieve uitgeverijen en Oefen.be worden meer gebruikt in het basisonderwijs terwijl het secundair onderwijs meer 
beroep lijkt te doen op het Archief voor Onderwijs (Meemoo) en digitale methodes in vergelijking met het basisonderwijs. i-Learn wordt zowel in het 
basis- (44%) als secundair onderwijs (40%) door minder dan de helft van de respondenten gebruikt.

n = 158



Departement Onderwijs & Vorming | Onderzoek naar mogelijke businessmodellen voor i-Learn
Bijlage 3 - Analyse resultaten survey | April 2022

20

De respondenten zien een grote meerwaarde in digitale tools, platformen en methodes in het onderwijs

2. Resultaten survey – Gebruik digitale tools, platformen en methodes

In welke mate bent u akkoord met volgende stellingen?

Er is een ruim draagvlak (+90%) voor de inzet van en investering in digitale tools, platformen en methodes in het regulier onderwijs. 48% van de 
respondenten gaat ermee akkoord dat de veelheid aan toepassingen het gebruik ervan in de scholen afremt. De overgrote meerderheid van de 
respondenten (95%) geeft aan dat een geïntegreerd platform wenselijk is.

6%

1%

1%

1%

1%

40%

3%

3%

2%

2%

35%

37%

20%

23%

27%

13%

56%

75%

73%

70%

5%

4%

2%

1%

Momenteel remt het ruime aanbod van digitale tools, platformen en methodes het

gebruik ervan in de scholen af

Het gebruik van digitale tools, platformen en methodes versterkt de kwaliteit van het

leerproces (gepersonaliseerd en diepgaand leren)

Gezien de snelle evolutie van het digitaal aanbod van lesmateriaal is een

geïntegreerd platform wenselijk

De komende jaren moet er veel meer geïnvesteerd worden in digitale tools,

platformen en/of methodes voor het basis- en secundair onderwijs

Digitale tools, platformen en methodes zijn een meerwaarde voor zowel de

leerkracht als de leerling

Helemaal niet akkoord Niet akkoord Akkoord Helemaal akkoord Geen mening

n = 142
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Niet-gebruikers
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Het gebruik van andere (betalende en niet-betalende) digitale tools, platformen en methodes is één van de redenen waarom 
i-Learn nog niet wordt gebruikt in een aantal scholen

2. Resultaten survey – Niet-gebruikers

We zijn van plan om I-learn te 
gebruiken; gebrek aan tijd en energie; 
we kenden het niet; het platform is nog 

niet voldoende uitgebouwd,…

Waarom maakt uw school (nog) geen gebruik van i-Learn?

Het gebruik van andere (betalende en niet-betalende) digitale tools, platformen en methodes is één van de redenen waarom i-Learn nog niet 
wordt gebruikt in een aantal scholen. Daarnaast is de onzekerheid over het voortbestaan van i-Learn ook een belangrijke reden. Bijkomend werd ook 
meerdere keren aangegeven door de niet-gebruikers dat er nu geen tijd of energie is, dat het platform nog niet voldoende is uitgebouwd, of dat i-
Learn zelfs nog niet gekend is. Positief is dat verschillende respondenten zeggen in opstartfase van i-Learn te zitten.

42%

41%

40%

20%

13%

5%

52%

We gebruiken op onze school andere digitale tools, platformen of methodes zoals
die aangeboden door commerciële aanbieders (bvb. educatieve uitgeverijen)

Zolang er geen duurzaam toekomstperspectief is voor i-Learn, is dit een te
risicovol spoor

We gebruiken op onze school andere gratis beschikbare digitale tools, platformen
en methodes zoals KlasCement, het Archief voor Onderwijs

Het ontbreekt onze school aan expertise op het vlak van digitale didactiek

Het ontbreekt onze school aan infrastructuur en personeel om digitaal leren voor
alle leerlingen mogelijk te maken

Onze school gelooft niet of beperkt in de meerwaarde van gepersonaliseerd leren
via digitale tools, platformen en methodes

Andere

n = 83
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Een van de belangrijkste redenen voor niet-gebruikers om i-Learn nog niet te gebruiken is de onzekerheid m.b.t. het 
voortbestaan van i-Learn

2. Resultaten survey – Niet-gebruikers

Rangschik de redenen voor niet-gebruik volgens de mate van belangrijkheid voor u.

Het feit dat er nog geen duurzaam toekomstperspectief is voor i-Learn is één van de belangrijkste redenen waarom niet-gebruikers i-Learn
momenteel nog niet gebruiken binnen hun scholen. De respondenten hebben ook bijkomende redenen aangegeven die men meteen als belangrijkste 
reden beschouwt. De meest voorkomende, bijkomende redenen zijn o.m. dat men van plan is om i-Learn te gebruiken, het gebrek aan tijd en energie, het 
feit dat men i-Learn nog niet kent, en dat het platform nog niet voldoende is uitgebouwd. Daarnaast geeft men ook aan, maar minder vaak, dat men het
nog niet gebruiksvriendelijk genoeg vindt, te tijdrovend is of gepercipieerd wordt als een administratieve rompslomp.

n = 83

19%

12%

11%

6%

6%

2%

43%

Zolang er geen duurzaam toekomstperspectief is voor i-Learn, is dit een te risicovol

spoor

We gebruiken op onze school andere gratis beschikbare digitale tools, platformen en

methodes zoals KlasCement, het Archief voor Onderwijs

Het ontbreekt onze school aan expertise op het vlak van digitale didactiek

Het ontbreekt onze school aan infrastructuur en personeel om digitaal leren voor

alle leerlingen mogelijk te maken

We gebruiken op onze school andere digitale tools, platformen of methodes zoals

die aangeboden door commerciële aanbieders (bvb. educatieve uitgeverijen)

Onze school gelooft niet of beperkt in de meerwaarde van gepersonaliseerd leren

via digitale tools, platformen en methodes

Andere

Niet gebruiksvriendelijk genoeg, het is 
tijdrovend voor de leerkrachten, 

administratieve rompslomp
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72% van de 87 niet-gebruikers is geïnteresseerd in een digitaal platform dat gepersonaliseerd leren faciliteert

2. Resultaten survey – Niet-gebruikers

72%

2%

25%

Ja Nee Weet het niet

Heeft uw school interesse om naar de toekomst toe wél gebruik te maken van een digitaal platform dat gepersonaliseerd
leren faciliteert, zoals i-Learn?

n = 83

De interesse bij de 87 niet-gebruikers, die op de survey hebben geantwoord, voor een digitaal platform dat gepersonaliseerd leren faciliteert is groot.
72% van de respondenten is namelijk geïnteresseerd om in de toekomst een digitaal platform te gebruiken dat gepersonaliseerd leren faciliteert. Slechts
2% van de 87 niet-gebruikers geeft aan helemaal geen interesse te hebben in een digitaal platform dat gepersonaliseerd leren faciliteert. 25% van de
niet-gebruikers weet het niet goed.

Geen verschillen tussen 

basisonderwijs en secundair 

onderwijs
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Gebruikers
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Bij de meeste scholen wordt het i-Learn-portaal slechts door de minderheid van de leerkrachten en leerlingen gebruikt

2. Resultaten survey – Kenmerken gebruik

Wie maakt er gebruik van het i-Learn-portaal binnen uw 
school?

5%

10%

13%

21%

4%

13%

17%

8%

80%

69%

92%

69%

66%

73%

2%

4%

18%

17%

19%

Totaal

(n=55)

Basis

(n=29)

Secundair

(n=26)

Totaal

(n=55)

Basis

(n=29)

Secundair

(n=26)

L
e
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n
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e
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Iedereen Meerderheid Minderheid Niemand

n = 55

Bij de meeste scholen wordt het i-Learn-portaal slechts door een
minderheid van de leerkrachten gebruikt (zeker in secundaire
scholen). Ook het aandeel van de leerlingen dat het portaal gebruikt is,
in de meeste scholen, eerder de minderheid (69%).

Leerkrachten werken momenteel frequenter met i-Learn dan
leerlingen. Zowel de leerkrachten als leerlingen van het basisonderwijs
gebruiken i-Learn frequenter dan in het secundair onderwijs.

Hoe vaak werken de leerkrachten en leerlingen binnen 
uw school met i-Learn?

n = 55 
2%

3%

36%

52%

19%

27%

38%

15%

33%

31%

35%

31%

34%

27%

29%

14%

46%

42%

28%

58%

Totaal

(n=55)

Basis

(n=29)

Secundair

(n=26)

Totaal

(n=55)

Basis

(n=29)

Secundair

(n=26)
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Dagelijks Wekelijks Maandelijks Minder dan maandelijks
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Het gratis kunnen aanbieden van gepersonaliseerd leren alsook het geloof in het concept van gepersonaliseerd leren zijn 
belangrijke redenen om i-Learn te gebruiken 

2. Resultaten survey – Kenmerken gebruik

Waarom heeft u besloten om gebruik te maken van het i-
Learn platform?

Het gratis kunnen aanbieden van gepersonaliseerd leren alsook het
geloof in het concept van gepersonaliseerd leren zijn belangrijke
redenen om i-Learn te gebruiken. 60% van de gebruikers geeft ook aan
dat de aangeboden coaching en begeleiding een belangrijke reden is.
Het feit dat i-Learn een portaal is waar héél wat tools verzameld zijn, is
ook een reden tot gebruik.

De meerderheid van de i-Learn-gebruikers, die de survey hebben
ingevuld, verwachten dat zowel de leerkrachten als de leerlingen
meer gebruik zullen maken van i-Learn indien het verduurzaamd
wordt. Slechts 2% van de respondenten geeft aan dat dit minder zal zijn.

In welke mate verwacht u dat uw school gebruik zal 
maken van i-Learn indien het wordt verduurzaamd?

84%

85%

60%

22%

Het is gratis

Geloof in het concept van

gepersonaliseerd leren

Omwille van de coaching en

begeleiding aangeboden op het

platform

Andere
Eén portaal waar alles 

is verzameld, 
uitgebreid aanbod aan 

tools, …

89%

93%

85%

91%

93%

88%

9%

7%

12%

7%

7%

8%

2%

4%

2%

4%

Totaal

(n=55)

Basis

(n=29)

Secundair

(n=26)

Totaal

(n=55)

Basis

(n=29)

Secundair

(n=26)
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e
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n
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e
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Meer Even veel Minder

n = 55 n = 55 
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De respondenten hebben overwegend positieve ervaringen met i-Learn

2. Resultaten survey – Ervaring met gebruik

Wat is tot dusver uw ervaring m.b.t. het werken met het i-Learn platform? n = 52

De meerderheid van de gebruikers, die de survey hebben ingevuld, vindt de i-Learn Academy een meerwaarde en geeft aan dat het platform bijdraagt
tot kwaliteitsverhoging van het onderwijs alsook het bereiken van de eindtermen. De meerderheid ziet de instapbegeleiding als noodzakelijk om
goed met het platform te kunnen werken. Bijkomend vindt 31% van de respondenten i-Learn niet gebruiksvriendelijk en is i-Learn nog niet in lijn met alle
noden van leerkrachten en leerlingen.

2%

2%

4%

8%

4%

6%

8%

13%

17%

23%

19%

8%

17%

29%

54%

50%

58%

48%

54%

40%

50%

50%

25%

27%

12%

19%

13%

21%

12%

13%

12%

10%

10%

2%

13%

31%

17%

De e-learnings, de schooloverstijgende vormingssessies en de coaching op maat die vandaag

door de i-Learn Academy worden aangeboden, zijn een grote meerwaarde voor ons

Het werken met het i-Learn-platform draagt sterk bij tot een kwaliteitsverhoging van het

onderwijs en het bereiken van de eindtermen

De instapbegeleiding die vandaag door i-Learn wordt voorzien is een vereiste om i-Learn

volwaardig te kunnen gebruiken  zonder deze begeleiding kan het platform door ons niet

gebruikt worden

De aangeboden content en leersporen zijn in lijn met de noden van de leerkrachten

Het i-Learn-portaal is gebruiksvriendelijk

De leerkrachten zijn tevreden over het werken met i-Learn

De leerlingen zijn tevreden over het werken met i-Learn

De aangeboden content en leersporen zijn in lijn met de noden van de leerlingen

Helemaal niet akkoord Niet akkoord Akkoord Helemaal akkoord Geen mening
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De respondenten uit het basisonderwijs hebben een positievere ervaring m.b.t. het werken met i-Learn dan deze uit het 
secundair onderwijs

2. Resultaten survey – Ervaring met gebruik

Stellingen

% helemaal of eerder akkoord

Basisonderwijs
(n=28)

Secundair 
onderwijs

(n=24)

Pilootschool
(n=9)

Geen 
pilootschool

(n=43)

De e-learnings, de schooloverstijgende vormingssessies en de coaching op maat die 
vandaag door de i-Learn Academy worden aangeboden, zijn een grote meerwaarde voor ons

93% 63% 67% 81%

Het werken met het i-Learn-platform draagt sterk bij tot een kwaliteitsverhoging van het 
onderwijs en het bereiken van de eindtermen

82% 75% 78% 79%

De instapbegeleiding die vandaag door i-Learn wordt voorzien is een vereiste om i-Learn 
volwaardig te kunnen gebruiken zonder deze begeleiding kan het platform door ons niet 
gebruikt worden

82% 71% 89% 74%

De aangeboden content en leersporen zijn in lijn met de noden van de leerkrachten 79% 58% 56% 72%

Het i-Learn-portaal is gebruiksvriendelijk 75% 58% 67% 67%

De leerkrachten zijn tevreden over het werken met i-Learn 79% 54% 56% 70%

De leerlingen zijn tevreden over het werken met i-Learn 71% 50% 56% 63%

De aangeboden content en leersporen zijn in lijn met de noden van de leerlingen 71% 50% 44% 65%

De respondenten uit het basisonderwijs hebben een positievere ervaring m.b.t. het werken met i-Learn dan deze uit het secundair onderwijs.
Respondenten uit de niet-pilootscholen hebben over het algemeen ook een betere ervaring dan respondenten uit de pilootscholen. Respondenten
uit pilootscholen zijn er meer van overtuigd dat de instapbegeleiding noodzakelijk is voor het goed gebruiken van het i-Learn-platform dan respondente van
niet-pilootscholen.

Wat is tot dusver uw ervaring m.b.t. het werken met het i-Learn platform? (Uitgesplitst per onderwijsniveau en pilootschool of niet) n = 52
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31% van de gebruikers, die de survey hebben ingevuld, zouden i-Learn héél sterk aanbevelen aan andere scholen

2. Resultaten survey – Ervaring met gebruik

In welke mate (1-10) zou u i-Learn aanbevelen aan andere scholen? n = 52 

52% van de gebruikers, die de survey hebben ingevuld, zouden i-Learn sterk (8-10) aanbevelen aan andere scholen. Dat aandeel ligt hoger bij
respondenten uit het basisonderwijs. Respondenten uit het secundair onderwijs lijken minder geneigd om i-Learn aan te raden aan andere scholen
i.v.m. het basisonderwijs: 67% van de respondenten uit het secundair onderwijs geeft een score van 1-7 terwijl dit in het basisonderwijs maar 32% is.
Respondenten uit pilootscholen geven relatief vaker een lage score (1-4) vergeleken met respondenten uit niet-pilootscholen.

8%
17%

5%

22%

40%

32%

50%

42%

33%

52%

68%

33%

53%
44%

Totaal
(n=52)

Basis
(n=28)

Secundair
(n=24)

Geen pilootschool
(n=43)

Pilootschool
(n=9)

8-10

5-7

1-4
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De meerderheid van de gebruikers vindt het niet verduurzamen van i-Learn een gemiste kans voor de digitalisering van het 
onderwijs en het gepersonaliseerd leren in Vlaanderen

2. Resultaten survey – Verduurzaming

Stel dat i-Learn niet verduurzaamd wordt en in 2023 stopt, wat is dan uw reactie? n = 52

De meerderheid van de gebruikers vindt het niet verduurzamen van i-Learn een gemiste kans voor de digitalisering van het onderwijs en het
gepersonaliseerd leren in Vlaanderen. Men zou echter niet bij de pakken blijven zitten, en verder werken met de gratis beschikbare tools en
platformen. De helft van de gebruikers geeft aan te willen betalen voor alternatieven. Tot slot gaf 33% van de gebruikers, die de survey hebben ingevuld,
aan dat het gemis niet groot zou zijn.

22%

4%

2%

38%

29%

8%

25%

37%

52%

35%

8%

13%

33%

60%

6%

17%

6%

5%

Het gemis zal niet groot zijn maar het is jammer van onze tijd

We zullen kiezen voor andere betalende digitale platformen, tools of methodes

We werken verder met de gratis beschikbare digitale educatieve tools en platformen 

(KlasCement, het Archief voor Onderwijs, Oefen.be, …)

Grote gemiste kans voor de digitalisering van het onderwijs en voor het

gepersnaliseerd leren in Vlaanderen

Helemaal niet akkoord Niet akkoord Akkoord Helemaal akkoord Geen mening
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De meerderheid van de gebruikers vindt het niet verduurzamen van i-Learn een gemiste kans voor de digitalisering van het 
onderwijs en het gepersonaliseerd leren in Vlaanderen

2. Resultaten survey – Verduurzaming

Stellingen

% helemaal of eerder akkoord

Basisonderwijs
(n=28)

Secundair 
onderwijs

(n=24)

Pilootschool
(n=9)

Geen 
pilootschool

(n=43)

Grote gemiste kans voor de digitalisering van het onderwijs en voor het gepersonaliseerd 
leren in Vlaanderen

100% 88% 93% 100%

We werken verder met de gratis beschikbare digitale educatieve tools en platformen 
(KlasCement, het Archief voor Onderwijs (meemoo), oefen.be,..)

86% 83% 86% 78%

We zullen kiezen voor andere betalende digitale platformen, tools of methodes 61% 38% 49% 56%

Het gemis zal niet groot zijn, maar het is jammer van onze tijd 21% 46% 28% 56%

n = 52 

De respondenten uit een niet-pilootschool geven in mindere mate het gemis van i-Learn aan, indien het niet verduurzaamd zou worden. Ook bij
secundaire scholen zou dat gemis minder groot zijn, in vergelijking met het basisonderwijs. Respondenten uit het basisonderwijs geven (in
vergelijking met het secundair onderwijs) dan weer vaker aan te kiezen voor andere betalende digitale platformen, tools of methodes.

Stel dat i-Learn niet verduurzaamd wordt en in 2023 stopt, wat is dan uw reactie? (Ervaring met gebruik per type school)
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Er is verdeeldheid over de manier waarop i-Learn gefinancierd zou moeten worden

2. Resultaten survey – Financiering bij verduurzaming

i-Learn wordt momenteel gratis aangeboden. Als i-Learn verduurzaamd zou worden, dan stellen er zich nieuwe vragen 
m.b.t. de financiering. In welke mate bent u akkoord met onderstaande stellingen?

n = 50

66% van de gebruikers, die de survey hebben ingevuld, vindt een volledige digitalisering van lesmateriaal wenselijk om de totale kost te
verminderen. Ongeveer een kwart van de respondenten is het niet eens met deze stelling. Er is verdeeldheid onder de gebruikers over het gebruik van
werkingsmiddelen en/of het vragen van een extra bijdrage aan ouders om op die manier i-Learn te kunnen financieren.

22%

10%

4%

20%

24%

20%

38%

42%

50%

4%

6%

16%

16%

18%

10%

Leerboeken en digitale platformen, tools of methodes zijn nu ook betalend, dus lijkt

het me logisch dat ouders (in het bijzonder in het secundair onderwijs) een bijdrage

betalen voor het gebruik van digitaal lesmateriaal

Leerboeken zijn nu ook betalend, dus lijkt het me logisch dat scholen (in het

bijzonder lager onderwijs) bereid zijn om vanuit hun werkingsmiddelen het gebruik

van digitaal lesmateriaal te financieren

Een volledige digitalisering van het lesmateriaal is wenselijk om zo de totale kostprijs

van deels digitaal en deels papieren lesmateriaal te verminderen

Helemaal niet akkoord Niet akkoord Akkoord Helemaal akkoord Geen mening
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Er is verdeeldheid over de manier waarop i-Learn gefinancierd zou moeten worden

2. Resultaten survey – Financiering bij verduurzaming

Stellingen

% helemaal of eerder akkoord

Basisonderwijs
(n=27)

Secundair 
onderwijs

(n=23)

Pilootschool
(n=9)

Geen 
pilootschool

(n=43)

(1) Een volledige digitalisering van het lesmateriaal is wenselijk om zo de totale kostprijs 
van deels digitaal en deels papieren lesmateriaal te verminderen

67% 65% 78% 63%

(2) Leerboeken zijn nu ook betalend, dus lijkt het me logisch dat scholen (in het bijzonder 
lager onderwijs) bereid zijn om vanuit hun werkingsmiddelen het gebruik van digitaal 
lesmateriaal te financieren

59% 35% 67% 44%

(3) Leerboeken en digitale platformen, tools of methodes zijn nu ook betalend, dus lijkt het 
me logisch dat ouders (in het bijzonder in secundair onderwijs) een bijdrage betalen voor 
het gebruik van digitaal lesmateriaal

33% 52% 44% 41%

Respondenten uit het basisonderwijs zijn het relatief vaker eens met stelling 2 (namelijk de bereidheid dan respondenten uit secundaire scholen. Het
omgekeerde gebeurt met stelling (3). Respondenten uit pilootscholen zijn het relatief vaker eens over stelling (1) en (2) t.o.v. respondenten uit andere
scholen.

i-Learn wordt momenteel gratis aangeboden. Als i-Learn verduurzaamd zou worden, dan stellen er zich nieuwe vragen 
m.b.t. de financiering. In welke mate bent u akkoord met onderstaande stellingen?

n = 50
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Financiering
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3%
8%

38%
48%

21%

6%

2%

12%

3%

5%

50%
44%

60%

Totaal

(n=133)

Basisonderwijs

(n=81)

Secundair onderwijs

(n=52)

Weet ik niet

Meer dan 400 EUR

301-400 EUR

201-300 EUR

101-200 EUR

51-100 EUR

1-50 EUR

0 EUR

De helft van de respondenten weet niet hoeveel hun school vandaag uit de werkingsmiddelen besteedt aan digitale 
platformen, tools en methodes

2. Resultaten survey – Huidig Budget

Welk budget, uitgedrukt in EUR per leerling per schooljaar, besteedt uw school vandaag uit de werkingsmiddelen aan 
digitale platformen, tools of methodes (inclusief digitale platformen van educatieve uitgeverijen)?

n = 133 

De helft van de respondenten (voornamelijk leerkrachten, ICT-coördinatoren en de ‘andere’ functies) geven aan niet over deze informatie te
beschikken. Volgens de meeste andere respondenten ligt het budget per leerling per schooljaar aan digitale platformen onder de 50 EUR. Volgens 12%
respondenten uit het secundair onderwijs ligt het budget tussen de 51 en 100 EUR.

Vooral 
leerkrachten, ICT-
coördinatoren en 
‘andere’ functies
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43% 44% 42%

47% 46% 48%

10% 10% 10%

Totaal

(n=132)

Basisonderwijs

(n=80)

Secundair onderwijs

(n=52)

Minder dan nu

Evenveel als nu

Meer dan nu

De meeste respondenten geven aan als school in de toekomst minstens evenveel werkingsmiddelen te besteden aan digitale 
platformen, tools of methodes

2. Resultaten survey – Verwacht toekomstig budget

Wat verwacht u als school in de toekomst uit uw werkingsmiddelen te besteden aan digitale platformen, tools of 
methodes (inclusief digitale platformen van educatieve uitgeverijen)?

n = 132

De meeste respondenten geven aan dat hun school in de toekomst minstens evenveel werkingsmiddelen zou besteden aan digitale platformen, tools of
methodes. 43% geeft aan meer werkingsmiddelen te besteden in de toekomst en 47% evenveel als nu. Er is geen significant verschil tussen respondenten
uit basis- en secundair onderwijs.
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Voor de respondenten die een stijging in het budget verwachten, verwacht de meerderheid een stijging tussen 10% en 20%

2. Resultaten survey – Verwacht toekomstig budget

Verwachte daling in bestede budgetVerwachte stijging in bestede budget

23%

31%

23%

23%

10% minder

20% minder

30% minder

Meer dan 30% minder

32%

42%

11%

16%

10% meer

20% meer

30% meer

meer dan 30% meer

n = 57 n = 13

Voor de respondenten die een stijging in het budget verwachten, verwacht de meerderheid een stijging tussen 10% en 20%. 1 op 4 verwacht een
stijging van 30% of meer. Voor de respondenten die een daling in het budget verwachten, zijn de verwachtingen over de sterkte van de daling verdeeld
over de respondenten heen.
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De meerderheid van de respondenten uit basisonderwijs geven aan niets door te rekenen aan ouders voor digitale 
platformen, tools of methodes

2. Resultaten survey – Huidig budget doorgerekend aan ouders

Welk budget uitgedrukt in EUR per leerling per schooljaar, rekent uw school vandaag via de ouderbijdrage door 
voor digitale platformen, tools of methodes (inclusief digitale platformen van educatieve uitgeverijen)?

54%

71%

27%

7%

3%

14%

2%

1%

4%

2%

4%

35%

26%

51%

Totaal

(n=127)

Basisonderwijs

(n=78)

Secundair onderwijs

(n=49)

Weet ik niet

101-200 EUR

51-100 EUR

1-50 EUR

0 EUR

n = 127 

De meeste respondenten uit basisonderwijs geven aan niets door te rekenen aan ouders voor digitale platformen, tools of methodes. Ook
respondenten uit secundaire scholen geven vaker aan niets door te rekenen. Als dat wel het geval is, ligt dit bedrag doorgaans onder de 50 EUR per
leerling per schooljaar.

Vooral 
leerkrachten, ICT-
coördinatoren en 
‘andere’ functies
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De meeste respondenten geven aan als school in de toekomst evenveel door te rekenen aan ouders voor digitale platformen, 
tools of methodes

2. Resultaten survey– Verwacht toekomstig budget doorgerekend aan ouders

Wat verwacht u als school in de toekomst via de ouderbijdrage door te rekenen voor digitale platformen, tools of 
methodes (inclusief digitale platformen van educatieve uitgeverijen)?

17%
8%

31%

77%
86%

63%

6% 6% 6%

Totaal

(n=127)

Basisonderwijs

(n=78)

Secundair onderwijs

(n=49)

Meer dan nu

Evenveel als nu

Minder dan nu

n = 127 

De meeste respondenten (77%) geven aan als school in de toekomst evenveel door te rekenen aan ouders voor digitale platformen, tools of methodes.
17% zal meer doorrekenen aan ouders (via ouderbijdrage). Dat aandeel ligt echter hoger bij het secundair onderwijs (31%) dan bij het
basisonderwijs (8%).
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Wanneer men verwacht dat het bedrag dat doorgerekend wordt aan ouders zal wijzigen, blijft deze stijging of daling meestal 
beperkt tot 10%

2. Resultaten survey – Verwacht toekomstig budget doorgerekend aan ouders

50%

13%

25%

13%

10% minder

20% minder

30% minder

meer dan 30% minder

48%

33%

14%

5%

10% meer

20% meer

30% meer

Meer dan 30% meer

n = 21 n = 6Verwachte daling in budget doorgerekend aan oudersVerwachte stijging in budget doorgerekend aan ouders

Wanneer men verwacht dat het bedrag dat doorgerekend wordt aan ouders, via de ouderbijdrage, zal wijzigen, blijft deze stijging of daling meestal
beperkt tot 10%.
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Open antwoorden 
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2. Resultaten survey – Open antwoorden

Positieve ervaringen 
m.b.t. i-Learn

Financieel
Negatieve 

ervaringen m.b.t. 
i-Learn

Toekomst 
i-Learn

Noden/ 
behoeften 

Nood aan meer informatie 
over i-Learn; het is nog 

onvoldoende gekend

Er is nood aan een 
toekomstperspectief 

voor i-Learn

Men heeft schrik 
van verlies van 
tijd, energie en 

geld

Het bundelen van tools en 
single sign-on is een 

meerwaarde

De uitgewerkte 
leersporen zijn een 
meerwaarde voor 

leerkrachten

i-Learn niet doorrekenen 
aan ouders

Overheid moet 
investeren in digitaal 

onderwijs Bijdrage aan digitale 
tools indien men minder 

of geen boeken moet 
aankopen

Nog niet gebruiksvriendelijk 
genoeg voor leerkrachten 

en leerlingen

Het is een grote 
tijdsinvestering voor 

leerkrachten

BuSO heeft grote nood aan 
gedifferentieerd materiaal, 

maar dat is nu nog 
onvoldoende in i-Learn

Er is nood aan 
opleidingen en tijd 

voor personeel

n = 41
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