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Bevraag technologie-giganten in het onderwijs

Elke dag wanneer ik uit mijn bed stap of soms nog terwijl ik in mijn bed lig rijkt mijn hand naar 
mijn telefoon. Terwijl ik langzaam wakker word glijden mijn vingers over het scherm. Ik lees mijn 
Whatsapp berichten, kijk wat ik op Instagram heb gemist, open mijn Snapchat, lees nieuwe mails 
in Gmail en tot voorkort scrolde ik ook snel mijn Facebook tijdlijn door. In de eerste tien minuten 
dat ik wakker ben heb ik al contact gehad met drie van de vijf grootste technologiebedrijven op de 
wereld. 

Gedurende de dag zijn deze bedrijven zijn de hele dag bij mij. Ik kan me geen dag meer 
voorstellen dat ik geen gebruik maak van Google, Facebook, Amazon, Apple of Microsoft.

Uiteraard heeft dit een reden, ik maak graag gebruik van de producten die deze bedrijven 
aanbieden omdat ze zo fantastisch werken. Snelle producten die niet vastlopen en mooi ontworpen 
zijn. Daarnaast is het grootste deel van deze producten ook nog eens gratis. Tel uit je winst. 

Toch roept het ook vragen bij me op wanneer ik hieraan denk, gratis producten die zo mooi 
zijn. Vragen die je vaker langs hoort komen wanneer je het nieuws volgt. Vragen over privacy, 
algoritme, big-data en andere vage termen. Vragen waar je liever niet over na denkt. 

Naar aanleiding van een stuk uit de Volkskrant waarin staat dat 70% van het basisonderwijs 
gebruik maakt van Google1 heb ik mezelf toch uitgedaagd om deze vragen te stellen. Vragen die 
in mijn ogen meer mensen zouden moeten stellen maar die vaak door onwetendheid het publieke 
debat niet bereiken. 

Onderwijs
In dit stuk deel ik een aantal van mijn vragen die tijdens mijn onderzoek naar boven zijn gekomen 
na het lezen van veel bronnen. Deze vragen zijn vaak al gesteld door meerdere onderzoekers 
waaronder José van Dijck, Yuval Noah Harrari en Soshana Zuboff. Ik raad dan ook aan om de 
bronnen uit mijn literatuurlijst te lezen voor een veel dieper inzicht in de vragen die ik stel. Toch 
hoop ik hiermee mijn steentje bij te dragen in het publieke debat waarin soms maar weinig vragen 
gesteld lijken te worden over de invloed van grote technologiebedrijven. 
 
Ik wil niet de diensten van tech-giganten (met name Google) afraden of de illusie schetsen dat 
het bedrijf een grote mislukking is. Ik geloof er oprecht in dat deze bedrijven de wereld mooier 
maken. Wel heb ik tijdens mijn onderzoek gemerkt dat het belangrijk is om bewust te zijn van de 
invloed die tech-giganten  hebben. In mijn autorijles zijn mijn leraar ooit tegen me ‘weet dat je 
een moordwapen in handen hebt’. Hetzelfde geld voor tech-giganten, de mooiste ritten kunnen 
gemaakt worden, maar een botsing is niet uitgesloten. 

De ‘guh’ van Google

In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale platformen om informatie over te 
brengen. Apple en Microsoft mengden zich al vroeg in de strijd om het leveren van ict voor school. 
De laatste jaren is er echter nog een andere speler in het veld gekomen: Google. “Tussen de vijftig 
en zeventig procent van de software en hardware in het Nederlands basisonderwijs komt uit de 
stal van Google.” screef Emerce in januari 20201.

Google biedt gratis services aan voor scholen. Deze vallen binnen Google Apps for 
Education waaronder Gmail, Drive, Agenda, Hangouts en zo zijn er nog een aantal andere 
tools die docenten kunnen inzetten in hun les. Daarnaast bieden ze ook laptops aan met het 
besturingssysteem van Google, genaamd Chromebooks. Deze laptops zijn erg goedkoop ten 
opzichte van de concurrentie waardoor Apple en Microsoft al snel buiten spel zijn gezet.2  

Naast software voor in de klas zijn er ook online communities – Google Educator Groups. Hier 
kunnen docenten en administratoren zich aanmelden om kennis en ideeën te delen. Daarnaast 
is het mogelijk om gecertificeerd top docent te worden. Opgedeeld in twee niveaus kun je je 
als docent onderscheiden door een certificaat te behalen waarin je competenties staan over het 
implementeren van Google in de klas.

Opkopen
Wat me opviel in mijn onderzoek was dat ook veel kleinere educatieve technologie 
ondernemingen verbonden zijn met een tech-gigant. Zo is het bedrijf Prowise dat digiborden en de 
software hiervoor ontwikkelt onder andere partner van Microsoft en Google. Ook in verschillende 
bronnen wordt aangegeven dat kleine succesvolle spelers vaak snel worden opgekocht door een 
tech-gigant. 

Goed en goedkoop
Het is niet gek dat veel onderwijsinstellingen voor Google kiezen. Door de lage kosten is het 
enorm aantrekkelijk gebruik te maken van deze diensten. Daarnaast is de lobby van tech-giganten 
erg groot. In een gesprek dat ik had met Jan Lepeltak3, pionier op het gebied van ict in het 
onderwijs. Zei hij dat zowel Microsoft als Google veel geïnvesteerd hebben om zich te vestigen in 
het onderwijs. Ook gaf hij aan dat de overheid zich passief heeft opgesteld. Scholen ontvangen 
een zak geld en moeten zelf keuzes maken rondom de implementatie van ict. Het is dan niet gek 
dat een tech-gigant in dit gat springt.

Consequenties
Daarnaast weten docenten vaak weinig over de consequenties van de technologie die ingezet 
wordt. In een gesprek met Pierre Gorissen4, associate lector ict-geletterdheid bij iXperium kreeg 
ik het gevoel dat dit ook nog wel even zal duren. Eerst moeten de pabo docenten (docenten 
van de toekomstige docenten) kennis krijgen over het gebruik van ict. Daarna kan die kennis pas 
doorgegeven worden aan de docenten van de toekomst die op hun beurt weer ict geletterde 
leerlingen kunnen opleiden. 

In de afgelopen maanden heb ik met een aantal studenten en een docent uit het basisonderwijs 
gesproken. Wanneer ik hen vragen stelde over de eventuele risico’s van de invloed die 
technologie-giganten hebben merkte ik dat er erg weinig zorgen waren. Naar mijn mening te 
weinig.

Dit baart me zorgen. Als we kijken hoe snel tech-giganten de laatste jaren zijn opgekomen in 
verschillende sectoren (Facebook opgericht in 2004 heeft op dit moment 1,69 miljard gebruikers) 
ben ik bang dat we niet genoeg tijd hebben om dit hele proces van kennisoverdracht door te 
lopen. 

Wat is het probleem?

Dat tech-giganten een grote invloed hebben binnen de onderwijssector is dus duidelijk. Maar wat 
is hiervan het probleem? Het werkt immers perfect en Google voldoet aan diverse privacy eisen5 
zoals op hun website staat aangegeven. Toch zitten er ook keerzijdes aan deze mooie services 
waardoor de invloed van deze bedrijven (te)groot wordt. Om hiervan bewust te worden leg ik een 
aantal vragen voor waar naar mijn mening iedereen in het onderwijs bewust van zou moeten zijn.
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Hoe verdient een tech-gigant geld?

Een belangrijke kanttekening die we niet uit het oog moeten verliezen is dat Google en veel 
andere tech-giganten bedrijven zijn die winst maken door de verkoop van data. Niet door 
het verkopen van spullen, niet door het verkopen van content, niet door het verkopen van 
een service maar door data. Ze hebben een beurswaarde van 1000 miljard door een enorm 
succesvol advertentiebedrijf te zijn. 

Google geeft aan dat het geen advertentieprofiel maakt van leerlingen en daarnaast ook geen 
advertenties toont op het onderwijsplatform. Toch kijk ik argwanend naar deze ontwikkeling, de 
vergelijking die ik hierbij vind passen is McDonalds die een gezonde kantine financiert.

Data
Mocht het toch zo zijn dat de data van leerlingen wordt gebruikt voor een advertentieprofiel kan dit 
tot grote risico’s leiden. Om dit te begrijpen moeten we een stukje uitzoomen naar het mechanisme 
achter veel bedrijven. Naast de data die een tech-gigant ontvangt van de gebruiker of docent, 
zoals je naam, telefoonnummer, leeftijd etc. zijn er ook data bekend bij het bedrijf die worden 
verzameld door het gedrag van gebruikers te analyseren. Dit is een belangrijk verschil. De data 
die wij ze geven zijn het minst belangrijke voor een tech-gigant. Stel je bezoekt in een week tien 
keer de site racefietsen.nl dan weet de tech-gigant dat jij na alle waarschijnlijkheid een fan bent 
van racefietsen. Dit is nog een redelijk simpele conclusie. Maar wat als de site jouw positie van 
de muis in de gaten houdt of analyseert hoe lang jij kijkt naar een foto. De patronen die hieruit 
gemeten worden creëren een super gedetailleerd profiel over jou en wat en je interesses zijn. Na 
alle waarschijnlijkheid kent het bedrijf jou hierdoor beter dan je jezelf kent. Gebaseerd op deze 
geanalyseerde gegevens kan het bedrijf ook voorspellingen doen over de keuzes die je zal maken 
in de toekomst. 

Deze informatie kan doorverkocht worden aan bedrijven om gericht te kunnen adverteren. Yuval 
Noah Harrari, een bekende historicus en futuroloog geeft in een interview een duidelijk voorbeeld, 
CocaCola zou erg graag weten of jij op mannen of vrouwen valt om zo hun advertenties aan te 
passen met een topless man of vrouw op de verpakking.6 

Verder dan advertenties
Maar wat gebeurt er wanneer deze gegevens niet worden verkocht voor advertenties maar aan 
een verzekeraar, makelaar of recruiter? Als we kijken naar de gegevens die uit het onderwijs 
gehaald zouden kunnen worden zou een recruiter wellicht enorm geïnteresseerd zijn in jouw 
kennis, de manier waarop jij werkt, jouw aandachtspanne en andere zaken die belangrijk zijn 
voor een toekomstige baan. Gebaseerd op jouw profiel kan de recruiter zonder een gesprek 
te hebben al de optimale kandidaat voor een functie uitkiezen. Dit systeem waarin geld wordt 
verdiend door grootschalige surveillance wordt survaillence capitalism7 genoemd. Soshana Zuboff, 
die deze term heeft bedacht zegt dat deze tech-giganten niet groot zijn door advertenties maar 
door de bekwaamheid die ze hebben om gedrag te voorspellen. Ook Harrari schrijft hierover: 
“Hun echte business is helemaal niet het verkopen van advertentieruimte. Door onze aandacht te 
trekken, weten ze immense hoeveelheden gegevens over ons te verzamelen, die meer waard zijn 
dan alle advertentie-inkomsten ter wereld. We zijn niet hun klanten, we zijn hun product.”8

Naast commerciële bedrijven zouden deze gegevens ook doorgespeeld kunnen worden naar de 
overheid. Dit zou op veel essentiële zaken invloed kunnen hebben, denk aan het UWV die op 
basis van je data beslist of je recht hebt op een uitkering. Wat als de overheid weet dat ik laag 
scoor bij rekenen, heb ik dan een groter risico dat ik fouten maak bij mijn aangifte? 

Samenvattend, er kleven grote risico’s aan de data die verzameld worden om een profiel te maken 
van een persoon. Kunnen we tech-giganten vertrouwen dat de gegevens van leerlingen echt niet 
gebruikt worden voor een advertentieprofiel, ook niet in de toekomst? 

7  Yuval Noah Harrari 2018
8  Shoshana Zuboff 2019
9 Yuval Noah Harrari 2018
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Hoeveel invloed heeft de tech-gigant?

Tech-giganten zijn enorm groot en krijgen veel invloed in alle sectoren. Moeten we willen dat 
een paar bedrijven zowel over de zorg, onderwijs, vrijetijdbesteding en andere sectoren iets te 
zeggen hebben? Wat gebeurt er als al deze data gekoppeld wordt aan elkaar? 

De eerdergenoemde advertentieprofielen worden pas echt groot wanneer verschillende data aan 
elkaar gekoppeld worden. Tech-giganten lijken in alle sectoren te zitten. In november 2019 werd 
bekend dat Google samenwerkt met de op één na grootste zorginstelling van Amerika om data op 
te slaan en te analyseren.9 De taximarkt is door de opkomst van Uber compleet veranderd en ook 
het verhuren van huizen is door Airbnb een nieuwe markt geworden. Ten slotte gaat een groot deel 
van onze communicatie via Whatsapp, Instagram en Facebook die alle drie in handen zijn van 
Facebook Inc. 

Inversteren in het onderwijs
Wanneer een leerling eenmaal gewend is aan het platform zal hij ook na schooltijd of na de 
studie gebruik maken van dit platform. De stap van bedrijven om in het onderwijs te investeren is 
dus logisch. In het verleden zijn er al vaker softwarebedrijven geweest die een enorm marktaandeel 
hadden in het onderwijs. Het is wenselijk wanneer een leerling met meerdere platformen overweg 
kan. Het scheelt daarom dat in het middelbaar- en hoger onderwijs vaak van een ander platform 
gebruik wordt gemaakt dan het basisonderwijs. Hierdoor worden leerlingen gedwongen om 
gebruik te maken van een ander platform. Toch moeten we blijven kijken hoe groot de invloed is 
van één bedrijf. Het is belangrijk dat een school nog kan overstappen op een ander platform, als 
dit niet het geval is dan heeft het bedrijf te veel macht.

Buiten school
Wanneer een leerling naar huis gaat zal hij ook in zijn vrije tijd vaak op het platform van de tech-
gigant blijven om bijvoorbeeld een YouTube video te bekijken. De eerder beloofde overeenkomst 
dat tech-giganten geen advertenties plaatsen of data verzamelen van een leerling binnen het 
onderwijs, krijgt hierdoor een interessante wending. Is een persoon die buiten school gebruikt 
maakt van een tech-gigant met hetzelfde account als op school wel of geen leerling? Mag de tech-
gigant op dit moment wel of geen data van de leerling verzamelen? Wanneer dit wel zou mogen 
zorgt het ervoor dat het bedrijf de hele dag data kan analyseren en een super specifiek profiel van 
de leerling kan maken. 

Samenvattend, hoe zorgen we ervoor dat leerlingen niet vast zitten aan één tech-gigant die alle 
gegevens van een leerling kan verzamelen?

10 Natasha Singer & Daisuke Wakabayashi 2019
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Welke waarden hebben invloed op het platform?

Onze waarden die we belangrijk vinden in een publieke sector als het onderwijs zijn bepaald 
door een democratisch proces. Wat gebeurt er wanneer een bedrijf met commerciële belangen 
zich mengt in een publieke sector? De waarden van een bedrijf zullen ongetwijfeld anders zijn, 
in hoeverre stoort dit met het openbaar onderwijs? 

Door tech-giganten het onderwijs te laten betreden komen er partijen binnen die invloed hebben op 
de publieke sector. Onze publieke waarden worden bepaald door een proces waarin 17 miljoen 
Nederlanders invloed hebben en samen bepalen wat wij waardevol vinden. Bij bedrijven zijn er 
andere belangen, zo zullen aandeelhouders van een bedrijf veel waarde hechten aan het zien van 
positieve winstcijfers. Focussen op efficiëntie is waarschijnlijk handig om dit doel te bereiken, toch 
is dit iets dat kan botsen wanneer het in het onderwijs wordt toegepast. 

Architectuur van het platform
Ongeacht of het bedrijf data verzamelt of niet is de architectuur van het gehele platform vaak 
alsnog gebaseerd op het analyseren van data.10 In het boek ‘De platformsamenleving’ van José 
van Dijck, Thomass Poel en Martijn de Waal wordt dit uitvoerig beschreven. Het doel van een 
platform is het omzetten van menselijke handelingen naar bruikbare data.

Zo kan een ‘emoticon icoon’ waarmee gebruikers uiten hoe zij zich voelen gemakkelijk worden 
overgenomen op een onderwijsplatform. Ook het beoordelen van een docent zou zo in een 
onderwijsplatform geïmplementeerd kunnen worden, wat ervoor zorgt dat de relatie tussen docent 
en leerling enorm veranderd. Willen we dat leerlingen docenten kunnen beoordelen op dezelfe 
manier dat we een verhuurder beoordelen via AirBnB?

Dit soort implementaties lijken op het eerste oog onschuldig maar zorgen er wel voor dat het steeds 
lastiger is om onderscheid te maken tussen de publieke en private ruimte. Waardoor de processen 
achter het platform ook moeilijker te controleren zijn.

Amerika
Daarnaast zijn de vijf grootste tech-giganten allemaal gevestigd in Amerika, de waarden die in 
Amerika belangrijk zijn, zijn anders dan in Europa. Willen we dat al deze Amerikaanse waarden 
in het Europese onderwijssysteem verwerkt worden?

Samenvattend, kan een tech-gigant zomaar haar eigen waarden verwerken in een platform dat 
bedoeld is voor een publieke sector? 

11 José van Dijck, Thomas Poell en Martijn de Waal, 2016
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Wat als alles gemeten wordt?

Het gebruik van ict in het onderwijs wordt vaak ingezet om een student gepersonaliseerd 
onderwijs aan te bieden. Door het analyseren van data kan onderwijs op maat aangeboden 
worden. Dit is iets dat geweldige kansen biedt, toch kwam ik ook een paar vragen tegen in 
mijn onderzoek.

Door elke muisklik van een leerling te registreren en analyseren kunnen voorspellingen gedaan 
worden over het leergedrag van de leerling.11 Dit zorgt ervoor dat je de perfecte opdracht aan 
een leerling kunt geven. Dit klinkt geweldig, zo kan een leerling precies het onderwijs krijgen dat 
hij nodig heeft. Maar wat gebeurt er als we alle fouten monitoren en er een oordeel uit halen? 
Gaat een leerling zich anders gedragen wanneer je weet dat hij in de gaten wordt gehouden? 
12 Daarnaast zullen fouten uit het verleden die opgeslagen zijn automatisch mee tellen voor de 
toekomst, willen we dat iemand altijd beoordeeld wordt op eerder gemaakt werk? Wanneer ik 
naar mezelf kijk loop ik in mijn proces heel vaak vast. Maar juist door niet de meest efficiënte 
weg te kiezen maar onderzoekend naar het eindpunt toe te werken ontdek ik nieuwe methodes en 
manieren om iets aan te pakken. Dat is voor mij leren.
 
Bubbel
Ook is er het risico dat een leerling in een bubbel beland. Wanneer alleen wordt voorgeschoteld 
wat een leerling nodig heeft zal hij nooit iets zien dat buiten het voorgestippelde pad ligt. In je 
Facebook tijdlijn zie je dit al terug komen. Gebaseerd op jouw interesse zorgt het bedrijf ervoor 
dat je nog meer van deze content te zien krijgt zodat je langer op het platform blijft. Dit is een 
vorm van het eerdergenoemde probleem waarin de platform architectuur niet zomaar overgenomen 
kan worden voor het onderwijs. 

Samenvattend, moeten we alles wel registreren, en als we het registreren wie slaat het op en 
hoe lang blijft het daar staan? Kan ik zeggen dat ik al mijn gegevens van de basisschool wil 
verwijderen?

12  José van Dijck, Thomas Poell en Martijn de Waal,2016
13  Kennisnet 2020
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Wie zorgt ervoor dat onze gegevens veilig blijven?

Een laatste punt dat een kritische blik vereist is dat we niet weten wie er in de toekomst aan 
de macht komt. Wat gebeurt er met onze advertentie profielen wanneer Mark Zuckerberg 
(Facebook) of Larry Pagae (Google) stopt en er een opvolger aantreedt? En hoe lang en waar 
worden onze gegevens opgeslagen? 

Zelf ben ik als het goed is over twee jaar afgestudeerd, wie zorgt er dan dat mijn gegevens veilig 
zijn en mag ik zelf bepalen dat mijn gegevens verwijderd worden? Naast de toekomstig ceo’s 
binnen bedrijven kunnen we ook niet voorspellen wie er bij de overheid de macht gaat krijgen 
in de toekomst. Zo zou het kunnen dat er een extreem poltiek leider aan de macht komt die erg 
geïnteresserd is in al deze data. 

Crisis
Op dit moment, tijdens de corona crisis, zie je dat er door veel landen gretig gebruikt wordt 
gemaakt van data om de crisis te bestrijden. Om bijvoorbeeld een app te bouwen. Ook veel tech-
giganten mengen zich in deze strijd en komen met ingrijpende oplossingen. Maar wie zorgt ervoor 
dat dit soort ingrijpende oplossingen na de corona crisis ook worden teruggedraaid en we niet de 
macht verliezen. 

Samenvattend, wie zorgt ervoor dat onze data uit het verleden veilig is en wie is de eigenaar 
hierover? 



Statement

Een aantal jaar geleden reisde we in de zomer door Amerika. Toen we de regio Silicon Valley 
kruiste eiste ik dat we van de snelweg afsloegen om langs het gebouw van Google te rijden. Dit 
was de plek waar ik lang van droomde, en al een duidelijk beeld van had door de vele films 
en documentaires. Een plek met de nieuwste innovaties, getalenteerde mensen en de mentaliteit 
waarmee alles haalbaar leek te zijn. Het bekende hoofdgebouw van Google kwamen we 
niet tegen, maar de plek waar mensen fietste op de in Google gekleurde fietsen was voor mij 
werkelijkheid geworden. De cultuur rondom deze bedrijven blijf ik magisch vinden. Nog steeds 
wanneer ik naar de site van Google of Apple ga en zie hoe deze bedrijven technologie en design 
combineren voor gigantische projecten kan ik blij worden.

Ik snap dat bovenstaande alinea wat vreemd klinkt wanneer je net mijn pleidooi hebt gelezen 
waarin ik pleit dat je jezelf meer vragen stelt rondom de invloed van technologie-giganten in 
het onderwijs. Toch is het zo. Hoe meer ik te weten kwam over deze technologie-giganten hoe 
meer vragen er ook bij mij opkwamen. De schil rondom de kern van deze bedrijven is zo dik 
en glanzend dat het lastig is om erdoorheen te prikken. Mijn liefde voor deze bedrijven speelde 
zich vooral af in deze glanzende schil. De schil met prachtig vormgegeven apps en supersnelle 
apparaten. 

Toch werd tijdens mijn onderzoek de kern steeds zichtbaarder, door onderzoekers die de media 
bereikte en vele kritische standpunten innamen tegen deze bedrijven. Inmiddels lijkt het wel of er 
in de media een storm van kritiek over deze bedrijven raast waarbij de schil, die heel mooi is, 
vergeten wordt. 

Maar op het moment dat ik met een vriend, docent, of student sprak lijkt de schil vaak weer te 
glanzen als een diamant. “Waarom al die producten gratis zijn? Ja iets met advertenties maar 
ja daar maak ik me geen zorgen over hoor”, was de reactie die ik vaak hoorde tijdens mijn 
onderzoek. Hoe kan het toch dat mensen zich niet bewust lijken te zijn over de kern van deze 
bedrijven. De kern die zorgt dat mensen zo lang mogelijk blijven scrollen, gegevens worden 
doorverkocht en patronen geanalyseerd om te voorspellen welke keuzes we gaan maken. Deze 
kern kun je niet los zien van die mooie diensten en producten. Ik pleit er daarom ook voor dat 
wanneer je gebruik maakt van deze diensten of producten je ook bewust bent van de kern. De 
kern waarin data de grondstof is. Zeker als je door jouw keuze meerdere mensen oplegt om zich 
aan te sluiten bij een tech-gigant, zoals een docent dit kan. Wanneer jij geen vragen stelt zorg je 
ervoor dat een groep mensen onder jou ook niet kritisch opgeleid wordt. 

Tijdens mijn onderzoek/minor kwam ik op het idee een ‘fabriek’ te bouwen om je het systeem 
achter tech-giganten te laten zien. Een ‘fabriek’ waar data verzameld wordt dat via een lopende 
band naar de analyseruimte gaat om uiteindelijk verpakt te worden in kant en klare profielen. 
Richting het einde van mijn onderzoek besefte ik dat mensen zelf deze fabriek in elkaar moeten 
zetten. Dit doe je door vragen te stellen. Vraag je eens af wat er kan gebeuren als ik gebruik maak 
van de diensten die mij aangeboden worden, en ben ik het hier mee eens?  Als we dit met z’n alle 
doen, zorgen we ervoor dat wij invloed hebben op tech-giganten en zij niet op ons. 

Ondertussen blijven Google, Facebook, Amazon, Apple en Microsoft enorm groeien en lijkt de 
positie van deze bedrijven steeds sterker te worden. Hoe kan dat eigenlijk?

#bigtechinonderwijs

Om je te helpen bij het stellen van vragen rondom de invloed van tech-giganten in het onderwijs 
kun je de #bigtechinonderwijs gebruiken. Alle posters die ook gebruikt worden in dit verslag kun je 
downloaden op: www.thijmenpeters.nl/tech-giganten

http://www.thijmenpeters.nl/tech-giganten
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Dan kom je bij het andere belangrijke punt, de leraren opleidingen. Daar is verbazingwekkend 
weinig kennis over dit onderwerp.

Maakt u zich er zorgen over dat een advertentiebedrijf ons onderwijs gaat bepalen?

Dat vind ik heel zorgelijk, zeker als het over het onderwijs gaat. Je zou daar echt afspraken, 
protocollen en regels over moeten hebben. Het is wel een beetje een jungle. De overheid heeft op 
alle fronten het grootste gedeelte van de kennis in de jaren negentig eruit gegooid. Dat was een 
politieke filosofie breed gedragen die zeiden, we moeten niet zo centraal zijn. Ook op het gebied 
van ict en onderwijs is alle kennis de deur uit gegaan.

Nederland loopt zwaar achter als het gaat om de introductie van computational thinking coding, 
informatics etc. Wat je dan ziet is dat Google dan een miljoen euro geeft voor de nascholing 
van leraren informatica in Nederland. Het is echt een jungle, het zijn cowboys die hun kansen 
zien. Met name Google is wel heel agressief, Microsoft is wel iets terughoudender. Je moet ook 
oppassen, want die bedrijven duiken in dat gat. Dat kun je ze eigenlijk niet kwalijk nemen. Maar 
dat betekent niet dat je het ook goed zou moeten vinden.

Ik zit in een Europese club die zich bezighoud met het vak informatica. Daar zitten grote belangen 
bij van Microsoft en Google. Er is een groot personeelstekort in informatica.

Hebben tech-giganten er niet voor gezorgd dat het afstandsonderwijs geslaagd is? Het is door 
hun platformen immers erg gemakkelijk en goedkoop om afstandsonderwijs te geven.

Seymour Papert  een van de pioneers op het gebied van ict en onderwijs zei ooit, computers 
kunnen het slechtste en beste naar voren halen in het onderwijs. En dat zie je ook. Het beste is 
dat je de mogelijkheid hebt om op deze manier te communiceren mits je je kunt realiseren wat 
daarmee gebeurt. Het grote gevaar is dat er een monopolist ontstaat die de zaak totaal beheerst. 
Het tweede grote gevaar is dat het volstrekt onduidelijk is wat er met die data gebeurt.

Wat je ziet in Amerika en Engeland gaat zich bijna altijd hier ook voltrekken. Wat je in Amerika 
nu ziet is dat er een privatisering ontstaat in het onderwijs. In Nederland zie je bijvoorbeeld dat op 
het gebied van laag geletterdheid het onderwijs op sommige stukken aanzienlijk te kort schiet. Dit 
is de laatste jaren alleen maar slechter geworden. En ‘s morgens hoor je dan op de radio reclames 
voor onderwijs. Dat is toch een langzame privatisering. Lezen hoor je gewoon op school te leren. 
Ik zie dit als een begin voor de privatisering. 

Bijlage 1 Interview Jan Lepeltak 

U houdt zich al een enorm lange tijd bezig met ict en onderwijs. Wat was uw doel of de 
aanleiding toen u in dit vakgebied stapte?

Ik ben leraar Nederlands geweest tien jaar lang van mavo tot zes vwo. Naast Nederlands heb 
ik ook algemene taalwetenschap gestudeerd. Binnen de algemene taalwetenschappen was mijn 
interessegebied vooral computationele linguististiek en mathematische linguistiek. Mijn interesse 
voor computers stamt dus uit de jaren 70, nog voor de pc uitkwam. Toen de pc uitkwam vroeg 
ik me af hoe je een pc kunt gebruiken in het onderwijs. Hier heb ik toen veel over geschreven in 
computer- en onderwijsvakbladen.

Doordat u zich al een lange tijd bezighoudt ict en onderwijs heeft u waarschijnlijk ook de 
opmars van technologiebedrijven in het onderwijs gezien. Heeft u een verklaring voor de 
ontzettends snelle opmars van deze bedrijven in het onderwijs, en wat is uw mening hierover?

De eerste twee grote bedrijven die zich met het onderwijs gingen bemoeien waren Apple en 
Microsoft. De Macintosh met een grafische interface was een revolutie, later is dit overgenomen 
door Windows. 
Ondanks een lobby voor de Apple en onderwijskundigen die vonden dat de Macintosh het beste 
apparaat was, werd er niet gekozen voor de Macintosch. Dit omdat de overheid vond dat je 
te afhankelijk zou zijn van één leverancier. Er is toen een lobby geweest en Bill Gates is naar 
Nederland gekomen om de Windowsversie te demonsteren. Hier was ik zelf ook bij, ‘ik sta nog 
pratend met Bill Gates op de foto’. 
Het beleid van Microsoft is heel lang geweest dat ze alleen een apparaat leverde en zich niet 
bemoeide met het onderwijs. Dit is helemaal losgelaten, ze bemoeien zich nu op allerlei manier 
met het onderwijs. Nog iets minder met de content maar dat is ook begonnen, door de digitale 
encyclopodie Encarta te introduceren.

Wat bij Google de doorbraak is geweest is dat ze heel goedkoop de Chromebooks hebben 
verkocht. Het verschil met Microsoft is dat hun primaire businesmodel is gericht op het gebruik van 
hun software, bij andere bedrijven lag dat meer op de hardware. Bij Google gaat het niet om iets 
tastbaars maar hun handel zit hem gewoon in data en het manipuleren van data.

Ik zie twee oorzaken voor de snelle opmars van Google:

-De overheid heeft zich enorm passief opgesteld. Door verschillende regelingen kregen 
schoolbesturen een grote zak geld (londo regeling), scholen moesten het zelf maar uitzoeken 
hoe ze dit besteedde. Door listig optreden van bedrijven gingen scholen ook over op hun 
materialen. Tien/vijftien jaar geleden organiseerde Microsoft reisjes voor schoolbesturen naar hun 
hoofdkantoor bij Seatle, reisjes die volledig werden gefinancierd door Microsoft…

-Het schoolbestuur weet niet wat de consequenties zijn. Veel onderwijs speelt zich af op basis 
van licenties, waarbij online oefeningen worden gedaan. De vraag is in hoeverre is dat goed 
dichtgetimmerd wat betreft privacy? Er is wel veel gebeurd en de wet is daarin beter geworden 
maar als je het niet weet kun je ook niet nagaan of het goed gebruikt wordt. Je zou kunnen 
zeggen er is ook te weinig geld. Maar dat is moeilijk na te gaan. Het is natuurlijk sowieso heel 
aantrekkelijk als je die dingen zo maar aangeboden krijgt.

Vindt u dat er genoeg vragen worden gesteld rondom de eventuele gevolgen van de inmening 
van tech-giganten in het onderwijs?

Er is inmiddels een club schoolbesturen die zich bezighoudt met het gezamenlijk inkopen van 
content. Maar wat je nu ziet is dat een aantal boekenhuizen als Idink ook aan het fuseren zijn 
waardoor je een machtsmonopolie krijgt. Het is duidelijk dat niemand er echt veel grip op heeft. 



dat sommige tools informatie van leerlingen vragen of bijhouden. Het is relevant dat een docent 
hiervan bewust is. Een van de taken die een leraar ook heeft is om ict-geletterde leerlingen op te 
leiden. Dus om hen ook te leren hoe daar mee om te gaan. 

Aan de andere kant veel contracten kun je niet individueel op leraar-niveau regelen, maar worden 
afgesloten op schoolniveau door mensen die daarbij kunnen helpen. Gesprekken met Microsoft 
op schoolniveau is dan weer niet handig, dan ben je te klein, daarom nemen we zulke software 
af via Surf. Zij kunnen als overkoepelend orgaan wel zinvolle gesprekken voeren met Microsoft 
namens heel hoger onderwijs in Nederland. De Nederlandse regering zorgt weer voor wetgeving. 
Iedereen heeft zo op zijn eigen niveau een rol. Ook een student of een leerling moet daar dus iets 
van weten.

Terugkomend op wat je net zei, Microsoft biedt scholen voor minder geld dan bedrijven 
software aan. Google is en blijft echter een data bedrijf toch? Ik snap dat ze voldoen aan alle 
AVG wetten maar zit er niet een verschil tussen de big–tech stroming die geld verdiend met 
data en een stroming die geld verdiend door de verkoop van hardware? 

Ja dat is een goede vraag. Kijk ook Microsoft moet natuurlijk geld verdienen. Het is een beetje de 
vraag, waar verdienen ze het meeste geld aan? Verdienen ze aan studenten die gewend raken 
aan hun omgeving of aan data, ik denk dat het een beetje die combinatie is. 
Google is inmiddels zo groot dat wanneer je kijkt op het niveau van Alphabet dat advertentie-
inkomsten wel belangrijk zijn maar het maar een onderdeel is van het bedrijf. Dan is de vraag 
op welk niveau is het binnen Google erg dat ze bepaalde data verzamelen. Voor advertenties is 
het vaak dat ze gebruik maken van heel generieke data. Natuurlijk ze plaatsen advertenties maar 
moeten we dan automatisch zeggen dat we Google Apps for Education niet gebruiken in het 
onderwijs? Dat dat zijn voor mij gescheiden werelden. 

Anders wordt het bij de vraag of je Facebook moet gebruiken in het onderwijs. Dat vind ik een 
moeilijkere, dat ligt voor mij aan de “verkeerde” kant van de lijn. Met Facebook kunnen we geen 
afspraken maken. Terwijl als ik dan bijvoorbeeld in Google Apps een presentatie maak dan ga ik 
er niet vanuit dat Google hun overeenkomst breekt en de inhoud van die presentatie gebruikt om 
me advertenties te tonen. Dan kan ik bij elk contract ervan uitgaan dat het gebroken wordt. Er zijn 
bedrijven waarvoor het niet is geregeld en we niet kunnen gebruiken in het onderwijs.
Op het moment dat we afspraken kunnen maken met bedrijven over wat ze doen met onze 
informatie dan maakt het mij niet uit of dat bedrijf Google heet of Microsoft. 
Het betekent nog wel dat wanneer wij onderwijsmateriaal maken en dit in een leeromgeving 
stoppen en zdat we nog wel kunnen overstappen. Wanneer je niet meer in staat bent om over te 
stappen naar een ander systeem dan heb je een probleem.  

Pabo studenten die ik sprak maakte zich vrij weinig zorgen over dit soort vraagstukken, dit 
baarde mij wel zorgen.

Daar moet ik je gelijk in geven. Marc Prensky heeft ooit een boek geschreven waarin hij stelt 
dat mensen die opgegroeid zijn met technologie probleemloos kunnen omgaan met technologie 
(“digital natives” versus “digital imigrants”). Gelukkig is dit inzicht inmiddels verandert en weten we 
dat een digital native niet bestaat. Pabo studenten weten vaak wel hoe een telefoon werkt maar 
hebben lang niet altijd een kritische blik ten opzichte van het gebruik van dat apparaat of wat 
er met hun data moet of mag gebeuren. Niemand heeft dat van nature in zich zitten, dat moet 
je leren. Het probleem is alleen dat we daar een extra stap te maken hebben. Eerst moeten we 
de lerarenopleiders opleiden zodat zij het snappen, daarna kunnen ze de studenten het duidelijk 
maken. Dat proces is gaande. Ik kan me goed voorstellen dat studenten nog niet zo kritisch zijn.

Bijlage 2 Interview Pierre Gorissen

Je houdt je al een lange tijd bezig met de combinatie tussen technologie en leren. Kun je kort 
vertellen wat je doel of visie is op dit gebied? Waarom is deze combinatie zo belangrijk?

Een Centre of Expertise is een samenwerkingsvorm  binnen het hbo waarbij een  duidelijke relatie 
ligt tussen onderzoek en het werkveld. Ons Centre of Expertise is verbonden aan het lectoraat van 
Marijke Kral. Dit lectoraat gaat over gepersonaliseerd leren met ict. Het uitgangspunt is dat we elke 
leerling of student onderwijs willen bieden dat past bij wat die leerling nodig heeft. Als je dat in 
het onderwijs wilt inrichten, om onderwijs voor elke leerling optimaal maken, kun je dat niet zonder 
ict organiseren. Wij richten ons daarbij op leraren, lerarenopleiders en leraren in opleiding als 
schakelpunt om dat te bereiken.

Veel leraren hebben best wel problemen met het inzetten van ict in hun onderwijs en weten vaak 
niet hoe ze moeten beginnen. We hebben daarom fysieke labs waar leraren met leerlingen 
kunnen komen. Hier gaan de leerlingen met onderwijs met ict aan de slag onder begeleiding van 
mediamentoren en kunnen leraren zien wat mogelijk is. 

Het zal je niet ontgaan zijn dat de laatste jaren Google een grote opmars heeft gemaakt 
binnen het onderwijs (70% van het Nederlandse basisonderwijs werkt met Google). Hoe kijk je 
naar deze ontwikkeling, vanwaar deze snelle opmars?

Wanneer mensen die 70% horen zien ze dit vaak direct als een probleem. Vroeger werkte ik 
met WordPerfect, in het bedrijfsleven moesten mensen betalen voor deze software en op scholen 
kregen ze het gratis. In het onderwijs had WordPerfect 95% marktaandeel, inmiddels kent niemand 
ze meer. 

Dat softwareleveranciers het onderwijs als een goede plek zien om mensen vertrouwd te zien 
worden met hun software is eigenlijk al zo oud als software zelf is. Dat je zou kunnen vragen “is 
het niet beter als leerlingen en leraren met meer verschillende pakketten werken?”, dan ben ik het 
met je eens. 

Ik snap dat mensen zich afvragen of het wel wenselijk dat één leverancier het hele onderwijs in 
zijn macht heeft. Maar dat is sowieso al niet zo, als je kijkt naar het mbo, hbo en universitaire 
wereld dan wordt daar veel met producen van Microsoft gewerkt, naast een veelvoud van andere 
software. En natuurlijk moet je met die grote (en kleinere) bedrijven goede afspraken moet maken. 
Wij zijn als voor Microsoft en Google relatief kleine partijen, we hebben een beetje invloed op 
wat ze doen, maar gelukkig ook vaak genoeg: In Duitsland had Microsoft eerst servers staan waar 
gegevens van leerlingen werden opgeslagen. Microsoft wilde deze weghalen maar uiteindelijk 
hebben ze moeten terugkrabbelen omdat dit betekende dat ze in Duitsland geen diensten meer 
mochten aanbieden. 

Mijn punt daarbij is dat de uitdaging onafhankelijk is van de vraag of het om Google gaat 
of om een andere leverancier. Vanuit het onderwijs moeten we altijd alert blijven over wat de 
voorwaarden zijn waarin deze software wordt aangeboden en wat gebeurt er met onze data. 
Hoe zitten we in de machtsverhouding, wie bepaalt uiteindelijk hoe we het onderwijs inrichten. 
Als ik kijk naar de lange termijn maak ik me daar waarschijnlijk een stuk minder zorgen over 
dan sommige andere mensen. Ja, je moet er alert over zijn maar nee het is niet het einde van de 
wereld. 

Je zegt, er moeten wel vragen gesteld worden. Wie zouden volgens jou die vragen moeten 
stellen. Is dit de pabo, overheid, leraren, koepel?

Allemaal. Wanneer wij docenten ict-waardig proberen te maken proberen we ze ook te leren 
dat ze niet alle tools kunnen gebruiken die beschikbaar zijn. Je moet er rekening mee houden 


