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Dit	is	de	eenendertigste	publicatie	in	de	Kennisnet	Onderzoeksreeks	Ict in het 
onderwijs.	

In	deze	publicatie	bundelen	we	de	opbrengsten	van	tien	experimenten	met	ict	
in	het	primair	onderwijs,	experimenten	die	leraren	op	scholen	zelf	bedachten,	
vormgaven	en	uitvoerden.	De	lijst	in	de	inhoudsopgave	laat	zien	dat	het	gaat	
om	een	rijkdom	aan	ideeën,	variërend	van	zelfstandig	oefenen	of	toetsen	op	
de	computer	en	verrijkte	instructie	op	het	digibord	tot	aan	inzet	van	een	vier-
dimensionale	globe	en	digitale	sensors.	Op	de	meeste	scholen	verving	ict	de	
oude	werkwijze,	en	bleven	onderwijsdoelen	gelijk	(transitief	gebruik).	Op	twee	
scholen	werd	ict-gebruik	aangewend	om	te	proberen	nieuwe	onderwijsdoelen	te	
bereiken:	onderzoekend	leren	en	mediawijsheid	(transformatief	gebruik).		

De	 experimenten	waren	 praktijkexperimenten,	maar	 ook	wetenschappelijke	
(quasi)experimenten.	Hans	Luyten,	Melanie	Ehren	en	Martina	Meelissen	(allen	
van	de	de	Universiteit	Twente)	beschreven	de	uitvoering,	en	brachten	de	er-
varen	en	gemeten	opbrengsten	in	kaart.	Voor	de	vertaalslag	van	praktijkidee	
naar	wetenschappelijke	onderzoekbare	vraag	kreeg	de	school	hulp	van	een	
vraagverhelderaar.	Dit	lag	in	handen	van	Monique	Volman	(Universiteit	van	
Amsterdam),	die	dat	deed	samen	met	Edith	van	Eck	(Kohnstamm	Instituut)	en	
Els	Kuiper	(Universiteit	van	Amsterdam).	

EXPO	werd	financieel	mogelijk	gemaakt	door	het	Ministerie	van	Onderwijs,	
Cultuur	en	Wetenschappen.	

Alfons	ten	Brummelhuis
Hoofd Onderzoek Kennisnet

InhoudVoorwoord
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Inspiratie: onderbouwing van de interventie
Het	eerste	niveau	van	kennis	is	het	idee	zelf,	de	onderbouwing	daarvan.	Een	
inspirerend	idee	heeft	overtuigingskracht,	het	vertelt	wat	de	school	wil	gaan	
doen	met	ict	en	waarom	dat	zou	bijdragen	aan	het	leren.	

Scholen	gaven	een	eerste	antwoord	op	deze	vraag	in	hun	projectaanvraag.	Na	
selectie	werden	ze	door	een	vraagverhelderaar	geholpen	om	de	redeneerlijn	over	
de	werking	van	de	interventie	nauwkeuriger	te	beschrijven	en	verder	te	onder-
bouwen.	Het	resultaat	daarvan	was	een	beschrijving	van	de	tien	interventies	met	
onder	meer	de	volgende	elementen:		
•	 doelgroep	
•	 duur	en	looptijd
•	 de	beoogde	doelen	bij	de	leerlingen	
•	 	het	conceptuele	model	achter	de	interventie	(de	redenering	over		

de	relatie	tussen	de	geplande	activiteiten	en	de	verwachte	effecten).

Existentie: de uitvoering
Het	tweede	kennisniveau	levert	een	bewijs	van	existentie:	doordat	je	het	pro-
ject	volgens	plan	uitvoert,	laat	je	zien	dat	het	kan.
	
Het	verloop	van	de	projecten	is	bijgehouden	in	logboeken	die	de	leraren	(in	acht	
van	de	tien	gevallen)	wekelijks	bijhielden.	Daarin	noteerden	ze	hoe	vaak	de	leer-
lingen	met	de	toepassing	werkten	en	in	welke	lessen,	en	of	er	problemen	waren	
geweest.	Ook	hebben	de	onderzoekers	–	wanneer	dit	informatief	leek	–	scholen	
bezocht,	lessen	geobserveerd	en	leraren	en	leerlingen	geïnterviewd.	

1	Inleiding

Kennis	over	ict	bij	het	leren	draagt	bij	aan	vernieuwingen	en	verbeteringen	
van	het	onderwijs.	Daarom	voert	Kennisnet	onderzoek	uit,	gericht	op	vragen	
van	scholen.	Zo	ontstaat	voor	de	praktijk	bruikbare	kennis	over	rendement	
van	ict	in	het	primaire	proces.	EXPO	is	zo’n	onderzoekstraject.	In	deze	bij
drage	doen	we	verslag	van	de	tien	experimenten	die	in	het	kader	van	EXPO	
in	2010	zijn	uitgevoerd	op	tien	basisscholen.

	
1.1 Opbrengstgericht innoveren met ict

EXPO	–	Experimenten	Primair	Onderwijs	–	is	een	onderzoeksprogramma	met	als	
centrale	vraag:	hoe	effectief	is	ict	in	het	basisonderwijs?	Scholen	konden	in	2009-
2010	een	ict-toepassing	uit	hun	onderwijs	voordragen	waarvan	ze	een	duidelijke	
meerwaarde	voor	hun	onderwijs	verwachtten.	Bijvoorbeeld:	leren	kleuters	meer	
rekenbegrippen	met	een	digibord?	(Kennisnet,	2009).	

De	eerste	inhoudelijke	voorwaarde	was	dat	de	toepassingen	in	de	praktijk	van	
de	 school	 al	 redelijk	 uitgekristalliseerd	waren.	De	 tweede	was	dat	de	 school		
bereid	moest	zijn	de	ict-toepassing	te	laten	toetsen	op	de	opbrengsten	voor	de	
leer	lingen.	Het	ging	daarbij	bijvoorbeeld	om	hun	leerprestaties,	motivatie	of	atti-
tudes.	Tien	scholen	deden	mee.	

Onderdeel	van	de	werkwijze	van	Kennisnet	onderzoek	is	dat	de	scholen	zelf	
hun	onderzoeksvraag	bepalen.	EXPO	is	het	vervolg	op	Leren	met	meer	Effect,	
dat	ook	vanuit	dit	principe	werkte	(Meijer,	e.a.,	2009;	Eck,	e.a.,	2010).

1.2 De kennispiramide
EXPO	daagde	scholen	uit	om	hun	ideeën	over	de	meerwaarde	van	ict	voor	het	
onderwijs	te	verdedigen,	uit	te	proberen	en	te	laten	toetsen.	Het	idee	en	de	
uitvoering	van	het	project	lag	bij	de	school,	de	toetsing	bij	een	onafhankelijke	
onderzoeker.	

De	projecten	leverden	resultaten	op	vier	niveaus	van	hardheid	in	bewijsvoering	
(zie	figuur	1.1):
•	 inspiratie:	het	zou	kunnen	(het	idee)
•	 existentie:	het	bestaat	(de	uitvoering)
•	 perceptie:	men	vindt	(ervaren	opbrengsten)
•	 evidentie:	het	is	bewezen	(gemeten	opbrengsten)

De	beschrijvingen	van	de	tien	projecten	in	deze	publicatie	verlopen	volgens	een	vast	
patroon,	aan	de	hand	van	deze	vier	niveaus	van	de	kennispiramide.	

Figuur 1.1.	De	kennispiramide
De	kennispiramide	bestaat	uit	vier	niveaus	van	kennis,	oplopend	van	‘zacht’	naar	‘hard’.	Kennisnet	
streeft	naar	zo	hard	mogelijke	bewijzen.	De	kennis	piramide	levert	de	bouwstenen	voor	kennisstapeling.	
Ieder	onderzoek	bouwt	voort	op	beschikbare	kennis	over	de	effecten	van	ict	bij	het	leren.

Evidentie	-	gemeten	opbrengsten

Perceptie	-	ervaren	opbrengsten

Existentie	-	uitvoering

Inspiratie	-	idee
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1.3  Focus op evidentie
Inspiratie,	existentie,	perceptie	en	evidentie	zijn	alle	vier	belangrijk	voor	een	
succesvol	project:	het	begint	met	een	inspirerend	en	goed	onderbouwd	idee,	
dat	uitvoerbaar	moet	zijn.	Dan	is	het	belangrijk	dat	mensen	er	enthousiast	over	
zijn	en	ten	slotte	wil	je	dat	enthousiasme	terugzien	in	de	opbrengsten	voor	het	
onderwijs.	Juist	deze	laatste	stap	ontbreekt	vaak	bij	praktijkgericht	onderzoek.	
Wij	leggen	er	daarom	juist	veel	nadruk	op.	De	kennis	die	op	deze	manier	ont-
staat	is	bruikbaar	voor	de	praktijk,	wordt	gedeeld	met	andere	scholen	en	biedt	
mogelijkheden	voor	verdere	kennisopbouw.	

In	deze	publieksversie	besteden	wij	weinig	aandacht	aan:
•	 	wat	er	goed	en	slecht	ging	tijdens	het	project	bij	de	invoering		

en	uitvoering	van	het	project
•	 de	wetenschappelijke	details
•	 	de	interviews	met	de	projectleiders,	waarin	ze	terugblikken		

op	het	onderzoek	en	reflecteren	op	de	resultaten.	

Voor	deze	informatie	verwijzen	wij	naar	de	technische	onderzoeksrappor-
tage	(Luyten	e.a.,	2011)	en	de	interviews	die	we	achteraf	met	de	projectlei-
ders	hielden	(Peters,	2011),	beide	beschikbaar	op:	onderzoek.kennisnet.nl/
onderzoeken-totaal/expo.

1.4 Opvallende resultaten
In	de	volgende	hoofdstukken	beschrijven	we	de	resultaten	per	school.	Hier-
onder	noemen	we	een	aantal	opvallende	ervaringen	en	opbrengsten	van	het	
EXPO-onderzoek.

Perceptie: de opbrengsten zoals leraren en leerlingen die ervaren hebben
De	derde	laag	van	kennis	noemen	we	perceptie,	ofwel:	de	ervaren	opbrengsten.	
Hoe	denken	de	mensen	die	betrokken	waren	bij	de	ict-toepassing	(leraren	en	
leerlingen,	soms	ouders)	over	de	meerwaarde	ervan?	

De	bron	hiervoor	waren	de	interviews	tijdens	het	schoolbezoek,	die	volgens	
een	vast	patroon	verliepen.	De	leerlingen	kregen,	in	kleine	groepjes,	vragen	
over	of	ze	het	leuk	vonden	om	met	de	interventie	te	werken	en	waarom,	en	
wat	ze	anders	zouden	willen.	De	leraren	kregen	vragen	over	het	verschil	met	
de	oude	methode,	de	voordelen	van	de	interventie	voor	de	leerlingen	en	de	
leraar,	en	de	mogelijke	verbeterpunten.

Evidentie: de opbrengsten zoals onderzoekers die gemeten hebben
De	vierde	en	hardste	vorm	van	kennis	bestaat	uit	resultaten	die	objectief	meet-
baar	zijn:		het	harde	–	vaak	statistische	–	bewijs.	Dit	zijn	de	resultaten	van	
kwantitatieve	analyses,	die	maten	of	en	in	hoeverre	de	interventies	invloed	had-
den	op	de	leerprestaties	en	de	leerlingattitudes.	

Om	scholen	zo	min	mogelijk	te	belasten,	en	om	dicht	bij	de	schooleigen	manieren	
van	toetsen	te	blijven,	hebben	de	onderzoekers	zoveel	mogelijk	gebruik	gemaakt	
van	toetsgegevens	uit	de	leerlingvolgsystemen.		

Meestal	vergeleken	zij	(in	een	voor-	en	een	nameting)	de	experimentele	groep	
met	een	vergelijkingsgroep.	Die	bestond	vaak	uit	leerlingen	van	een	andere	
school	in	de	omgeving	en	soms	uit	een	parallelgroep	binnen	dezelfde	school.	
‘Verschil’	betekent	in	deze	publicatie	altijd:	significant	verschil.	Dit	wil	zeg-
gen	dat	de	kans	dat	het	verschil	een	toevalstreffer	is,	kleiner	is	dan	5%.	

We	beschrijven	de	resultaten	in	drie	typen	uitkomsten:
•	 	De	interventie	geeft	geen verschil	(grijs	in	de	top	van	de	piramide);	

leerlingen	die	met	de	ict-toepassing	werken	doen	het	niet	beter,		
maar	ook	niet	slechter,	dan	leerlingen	die	dat	niet	deden.		

•	 	De	interventie	geeft	een	negatief resultaat	(rood	in	de	top	van	de	
piramide):	de	leerlingen	die	met	de	ict-toepassing	werkten,	deden	het	
slechter	dan	de	leerlingen	die	dat	niet	deden.

•	 	De	interventie	geeft	een	positief resultaat (groen	in	de	top	van	de	
piramide):	de	leerlingen	die	met	de	ict-toepassing	werkten,	deden	het	
beter	dan	de	leerlingen	die	dat	niet	deden.

De	uitkomsten	van	het	onderzoek	op	de	scholen	zijn	contextgebonden.	De	resul-
taten	hangen	af	van	het	type	school,	van	de	manier	van	implementeren,	van	de	
mensen	die	ermee	werken,	enzovoort.	Daarom	is	het	belangrijk	om	meerdere	
casussen	uit	verschillende	onderzoekspraktijken	te	verzamelen	en	zo	een	beter	
beeld	te	geven	van	wat	wel	en	wat	niet	werkt	met	ict.	

De tien projecten

EXPO	omvatte	de	volgende	tien	projecten:
•	 Onderzoekend	leren	met	een	digitale	sensor	(H2)
•	 Een	compenserend	leesprogramma	voor	zwakke	lezers	(H3)
•	 Spelling	en	rekenen	trainen	met	Nintendo	DSi	(H4)
•	 Kleuters	leren	woordjes	in	de	computerhoek	(H5)
•	 Leren	van	je	eigen	schooljournaal	(H6)
•	 Huiswerk	maken	in	de	elektronische	leeromgeving	(H7)
•	 Topografie	met	Globe4D	(H8)
•	 Smartboard,	touchscreen	of	surface	table?	(H9)
•	 Werkt	Muiswerk	bij	spelling?	(H10)
•	 Efficiënt	digitaal	toetsen	(H11)
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Versnelde implementatie
De	interviews	achteraf	(verzameld	in	Peters,	2011)	lieten	zien	dat	alle	onder-
zochte	interventies	in	de	scholen	zijn	gehandhaafd	–	met	uitzondering	van	de	
Globe4D,	die	niet	meer	beschikbaar	was.	Het	onderzoek	heeft	de	implementatie	
op	vrijwel	alle	scholen	gestimuleerd	en	soms	zelfs	versneld,	zoals	het	gebruik	van	
digi	borden	in	de	onderbouw	(Trampoline,	hoofdstuk	9).	Dit	stuitte	aanvankelijk	op	
weer	standen	bij	de	leraren,	maar	tijdens	het	onderzoek	veranderde	hun	houding	
sterk.	Dit	kwam	vooral	doordat	zij	de	meerwaarde	van	de	digiborden	zagen.	

De	meeste	scholen	droegen	hun	ervaringen	tijdens	en	na	afloop	van	het	onder-
zoek	over	aan	de	rest	van	het	team	of	aan	de	andere	scholen	van	het	bestuur.	Op	
deze	manier	ontstond	een	breed	draagvlak.	Met	andere	woorden:	het	onderzoek	
droeg	bij	aan	een	aanpak	die	van	onderaf	in	gang	was	gezet	en	op	deze	manier	
structureel	werd	ingebed	in	het	onderwijs.

Geslaagde implementatie
Uit	de	logboeken	en	de	schoolbezoeken	blijkt	overduidelijk	dat	alle	interven-
ties	ook	echt	van	de	grond	zijn	gekomen.	Het	is	niet	voorgekomen	dat	projec-
ten	vastliepen	of	doodbloedden.	

Dat	spreekt	niet	voor	zich:	veel	ict-projecten	komen	niet	goed	op	gang	omdat	
de	(vaak	nieuw	ontwikkelde)	software	en	de	hardware	problemen	opleveren	of	
leraren	er	niet	mee	uit	de	voeten	kunnen.	Dit	wil	niet	zeggen	dat	de	implemen-
tatie	altijd	foutloos	verliep,	maar	meestal	ging	het	dan	om	aanloopproblemen	
waarvoor	gaandeweg	een	oplossing	werd	gevonden.

Positieve ervaringen
Bij	alle	projecten	vonden	de	meeste	leerlingen	en	leraren	dat	het	de	moeite	
waard	is	om	op	de	ingeslagen	weg	voort	te	gaan.	Het	ging	vaak	om	aanvulling	
van	en	variatie	op	het	bestaande	repertoire	van	werkvormen.	De	leerlingen	
vonden	in	een	aantal	gevallen	dat	ze	er	echt	van	hadden	geleerd.	

Neutrale uitkomsten ook van waarde 
De	resultaten	op	het	gebied	van	gemeten	opbrengsten	geven	een	gemengd	beeld.	

Twee	projecten	laten	duidelijke	positieve	resultaten	zien.	Een	experiment	met	een	
compenserend	leesprogramma	(ICT-Delta,	hoofdstuk	3)	laat	zien	dat	dit	program-
ma	een	positieve	invloed	heeft	op	het	zelfvertrouwen	en	de	motivatie	van	dyslec-
tische	leerlingen.	En	ook	het	experiment	met	de	Nintendo	DSi,	naar	het	automati-
seren	van	rekenen,	liet	positieve	resultaten	zien	(De	Zuidwesthoek,	hoofdstuk	4).

Maar	er	was	ook	een	negatief	resultaat.	Leerlingen	die	met	een	vierdimen-
sionale	globe	werkten,	behaalden	minder	goede	resultaten	bij	topografie	dan	
leerlingen	die	uit	het	boek	leerden	(De	Klokbeker,	hoofdstuk	8).	

De	meeste	projecten	laten	een	neutrale	uitkomst	zien:	inzet	van	ict	maakt	in	
gemeten	 opbrengsten	 geen	 verschil	 in	 vergelijking	met	 de	 oorspronkelijke	
situatie.	Ook	al	is	deze	bevinding	voor	de	school	die	het	experiment	heeft	
uitgevoerd	een	andere	dan	verwacht,	toch	is	het	resultaat	bijzonder	relevant.

Een	neutrale	uitkomst	betekent	dat	het	onderwijs	de	beschikking	heeft	over	
een	nieuw	didactisch	hulpmiddel,	dat	even	effectief	blijkt	als	de	bestaande	
hulpmiddelen.	Variatie	in	werkvormen	is	een	belangrijke	pijler	voor	effectief	
onderwijs	en	draagt	bij	aan	de	professionalisering	van	de	leraar	(Van	de	Grift,	
2010).	Een	goed	voorbeeld	hiervan	is	het	onderzoek	naar	inzet	van	een	touch-
screen	voor	kleuters	(De	Klipper,	hoofdstuk	5).	Het	resultaat	was	neutraal,	maar	
door	het	experiment	raakten	de	leraren	in	de	school	geïnteresseerd	voor	de	bor-
den	en	dit	stimuleerde	de	leraren	om	zelf	digitaal	leermateriaal	te	ontwikkelen.	
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Niet	alleen	zouden	ze	hun	metingen	vergelijken	met	hun	hypothese,	maar	ook	
met	de	metingen	van	klasgenoten.	Klopten	die?	Waren	er	verschillen?	En	waar-
door	werden	die	veroorzaakt?	Zo	houden	leerlingen	zich	–	op	hun	niveau	–	
bezig	met	een	fundamenteel	probleem:	zijn	onze	waarnemingen	betrouwbaar?

2.3  De uitvoering in de praktijk
In	de	periode	januari-juni	2010	hebben	16	leerlingen	van	groep	5-6	en	21	
leerlingen	van	groep	7-8	één	of	twee	keer	per	week	met	E-sense	gewerkt,	ge-
middeld	ongeveer	een	uur	per	week.	Eerst	ging	het	om	eenvoudige	verkennende	
spelletjes	(wie	kan	het	hardste	schreeuwen	of	fluiten?),	maar	algauw	moesten	
ze	serieuze	metingen	verrichten	en	werden	de	grafieken	echter.	

Ze	bouwden	bijvoorbeeld	zelf	kleine	huisjes	(maquettes),	en	maten	daarin	onder	
andere	temperatuur	en	geluid.	Zo	konden	ze	verbanden	leggen	met	het	gebruikte	
materiaal.	Achter	glas	wordt	het	gauw	warm,	ontdekten	ze.	

De	opdrachten	kwamen	van	het	Centre	for	Microcomputer	Applications	en	van	
NatuNiek,	maar	ook	van	de	kinderen	zelf;	het	onderzoek	naar	huizen	kwam	uit	de	
aardrijkskundemethode.	Een	andere	opdracht	was:	maak	een	eigen	weerstation	
en	meet	daarvoor	temperatuur	en	licht	op	verschillende	plaatsen	en	tijden.

Wat	de	leraren	tegenviel,	was	dat	de	leerlingen	niet	erg	zelfstandig	waren.	Met	
de	techniek	konden	ze	uit	de	voeten,	maar	ze	hadden	veel	begeleiding	nodig	om	
te	leren	onderzoeksvragen	te	stellen.		Ben	Krudde,	directeur	van	de	Van	der	Lugt-
school:	‘De	kinderen	hebben	nog	niet	de	tools	in	handen	om	zichzelf	kritische	
vragen	te	stellen.	Per	twee	of	drie	leerlingen	heb	je	een	begeleider	nodig	die	
ze	op	het	juiste	spoor	houdt.	Daar	hebben	we	eigenlijk	de	lat	te	hoog	gelegd.’	

2.4  Ervaren opbrengsten
De	leraren	vertellen	dat	ze	merken	dat	de	leerlingen	beter	met	grafieken	en	tabel-
len	omgaan.	Dat	de	leerlingen	weten	wat	het	verband	is	met	metingen,	gegevens	
kunnen	toevoegen	en	wissen	en	begrijpen	of	het	in	getallen	of	percentages	moet.	
Ook	hebben		ze	volgens	de	leraren	geleerd	om	uit	een	grafiek	een	voorspelling	
af	te	leiden	en	die	te	toetsen	aan	een	waarneming.	Krudde:	‘De	kinderen	die	
vorig	jaar	met	E-sense	gewerkt	hebben	en	dat	nu	weer	doen,	hebben	duidelijk	
een	hele	sprong	gemaakt,	niet	alleen	bij	het	hanteren	van	de	sensor	maar	ook	
bij	het	beredeneren	van	grafieken.’

Daarnaast	hebben	leraren	de	indruk	dat	leerlingen	zelfstandiger	en	kritischer	
zijn	geworden,	meer	een	onderzoekshouding	hebben	ontwikkeld.	

Kinderen	zijn	nieuwsgierig.	Ze	willen	van	alles	weten;	over	dino’s,	over	
reizen	in	de	ruimte,	over	snelheid,	over	wat	je	niet	kunt	zien	maar	wat	
er	toch	is.	Maar	hoeveel	van	die	vragen	pakken	we	in	het	onderwijs	ook	
werkelijk	op?	Scholen	maken	nog	veel	te	weinig	gebruik	van	die	natuur
lijke	nieuwsgierigheid	van	kinderen,	vonden	de	leraren	van	de	Van	der	
Lugtschool	in	Gelselaar.	Daarom	wilden	ze	het	vak	Natuur	en	Techniek	meer	
richten	op	onderzoekend	leren.	

2.1  Doel: onderzoekend leren stimuleren 
Onderzoekend	leren	laat	kinderen	observeren,	onderzoeken	en	oplossingen	zoe-
ken.	Meestal	werken	ze	daarbij	samen.	Door	prikkelende	vragen	in	een	rijke,	
zinvolle	context	aan	te	bieden	probeer	je	de	kinderen	op	een	natuurlijke	wijze	
vertrouwd	te	maken	met	onderzoeksvragen,	hypotheses	en	waarnemingen.

Maar	zijn	kinderen	op	de	basisschool	oud	genoeg	om	onderzoekend	te	leren?	
Volgens	de	leraren	van	de	Van	der	Lugtschool	wel,	op	een	basaal	niveau,	mits	
je	ze	daarbij	voldoende	ondersteunt.	Daarom	lieten	de	leraren	de	leerlingen	
werken	met	E-sense,	een	digitale	sensor	waarmee	leerlingen	zelf	licht,	geluid	
en	temperatuur	kunnen	meten.	Hiermee	zouden	kinderen	op	een	speelse	wijze	
in	aanraking	komen	met	grafieken	en	tabellen,	en	hopelijk	ook	nog	iets	extra’s	
leren:	een	onderzoekshouding.

2.2  Bedachte interventie: inzet van een digitale sensor 
Bijzonder	van	een	digitale	sensor	is	dat	je	er	real time	grafieken	mee	kunt	
maken.	Je	sluit	de	sensor	aan	op	de	computer	en	de	metingen	zijn	direct	zicht-
baar	op	het	scherm:	in	de	handen	klappen,	bijvoorbeeld,	geeft	een	geluidsgra-
fiek	met	pieken	en	dalen.

De	leraren	bedachten	allerlei	opdrachten	met	de	sensor	om	de	onderzoekende	
houding	van	de	leerlingen	te	stimuleren,	zoals	een	hypothese	opstellen	voor-
dat	je	iets	gaat	meten.	Bijvoorbeeld:	hoe	ziet	de	warmtegrafiek	van	een	kopje	
hete	thee	eruit?	De	voorspelde	grafiek	zetten	ze	in	de	computer.	Vervolgens	
deden	ze	echte	waarnemingen	en	terwijl	ze	die	invoerden,	bleef	de	hypothese	
op	de	achtergrond	van	de	grafiek	zichtbaar.	Zo	werden	de	verschillen	tussen	
verwachting	en	meting	onderwerp	van	discussie.

2	Onderzoekend	leren		
met	een	sensor

Van der Lugtschool, Gelselaar
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Meer informatie
E	directie@vdlugtschool.nl		 T	0545-481383

Ook	de	leerlingen	zelf	zijn	overwegend	positief,	ze	hebben	met	veel	plezier	
met	E-Sense	gewerkt	en	willen	er	graag	mee	doorgaan.	Als	pluspunt	noemen	de	
leerlingen	dat	ze	veel	nieuwe	dingen	hebben	geleerd:	metingen	doen,	samen-
werken	en	zelfstandig	werken	met	de	apparatuur.	

Een jaar na het onderzoek
“Voor de school is het niet bij een experiment gebleven, want E-sense wordt 
nog steeds gebruikt zodra er grafieken aan bod komen. Niet alleen bij Natuur 
en Techniek, maar ook in het rekenonderwijs en overal waar licht, tempera-
tuur of geluid een rol spelen. Bovendien hebben de oudere leerlingen een 
aandeel in de technische instructie: ze leggen de beginnel ingen uit hoe de 
sensor werkt en hoe de resultaten op de monitor verschijnen.” 

–	Ben	Krudde,	directeur

2.5 Gemeten opbrengsten
De	positieve	ervaringen	worden	niet	bevestigd	met	het	kwantitatief	onder-
zoek.	Daarin	werden	de	onderzoeksvaardigheden	van	de	leerlingen	die	werk-
ten	met	de	E-sense	op	de	van	de	Van	der	Lugt	school	vergeleken	met	die	van	
leerlingen	van	een	andere	school,	die	op	de	traditionele	wijze	les	geeft	in	
Natuur	en	Techniek.	

De	leerlingen	op	beide	scholen	gaan	evenveel	vooruit	in	onderzoeksvaardigheden.	
Leerlingen	die	met	de	E-sense	werken	verwerven	wel	onderzoeksvaardigheden,	
maar	niet	meer	dan	leerlingen	die	‘gewoon’	les	krijgen.	

2.6  Resumerend
•	 	Zowel	met	E-sense	als	met	traditioneel	onderwijs	verwerven	leerlingen	

onderzoeksvaardigheden.
•	 	Leerlingen	blijken	in	de	praktijk	niet	zelf	met	onderzoeksvragen	te	komen.	

Hun	begeleider	blijft	ze	daarin	voortdurend	steunen	en	stimuleren.	
•	 	Leerlingen	en	leraren	werken	wel	graag	met	de	sensor	en	volgens	de	lera-

ren	steken	leerlingen	er	veel	van	op:	ze	leren	werken	met	de	techniek	en	
weten	beter	wat	een	grafiek	nu	eigenlijk	is.		

Figuur 2.1.	Opbrengsten	van	inzet	van	een	digitale	sensor	ten	behoeve	van	onderzoekend	leren
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Ervaren opbrengsten
Leerlingen	raken	vertrouwd	met	meten	en	grafieken;		
leraren	en	leerlingen	zijn	enthousiast	over	de	werkwijze

Uitvoering
Leerlingen	groep	5-8	zetten	E-sense	in	rijke	context	in;		
inhoudelijk	hebben	ze	meer	begeleiding	nodig	dan	gedacht

Idee
Onderzoekend	leren	met	digitale	sensor

Gemeten opbrengsten
Leerlingen	die	met	een	digitale	sensor	werken,	verwerven	niet	meer	
(of	minder)	onderzoeksvaardigheden	dan	leerlingen	die	dat	niet	doen
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seren,	zodat	ze	bijvoorbeeld	teksten	op	hun	eigen	niveau	zouden	kunnen	lezen	
in	plaats	van	te	gemakkelijke	of	te	kinderachtige.	Kortom,	ze	zouden	Kurzweil	
moeten	kunnen	gebruiken	als	een	leesbril.

3.3  De uitvoering in de praktijk
In	totaal	deden	er	59	leerlingen	mee,	verspreid	over	de	groepen	4-8.	De	lera-
ren	kozen	ze	uit:	leerlingen	met	dyslexie	of	ernstige	leesproblemen	kwamen	in	
aanmerking.	De	scholen	zorgden	ervoor	dat	de	teksten	die	ze	moesten	lezen,	
ook	inderdaad	in	het	programma	zaten.	Naast	leesboeken	werden	ook	delen	uit	
de	lesmethoden	gescand,	en	onderdelen	van	de	Cito-toetsen.	

Exacte	gegevens	zijn	er	niet,	maar	waarschijnlijk	maakte	een	leerling	uit	de	
experimentele	groep	gemiddeld	negen	keer	gebruik	van	het	programma,	in	
totaal	zo’n	3,5	uur	per	leerling.
		

3.4 Ervaren opbrengsten
Leerlingen	waren	erg	enthousiast	over	het	programma.	Een	leerling	uit	groep	
5	vertelde	dat	hij	voor	het	eerst	een	dik	boek	had	uitgelezen.	Een	leerling	uit	
groep	7	kreeg	voor	het	eerst	zijn	toets	op	tijd	af.	Beiden	zouden	vaker	en	voor	
meer	vakken	met	het	programma	willen	werken.

Ook	leraren	hadden	de	indruk	dat	het	programma	de	leesmotivatie	en	de	zelf-
redzaamheid	van	de	kinderen	vergrootte	en	dat	ze	sneller	konden	lezen	dan	
ze	gewend	waren.	De	remedial	teacher	bevestigde	dit	en	verwachtte	dat	het	
programma	haar	in	principe	goed	kan	ondersteunen	in	haar	taken.	

Een jaar na het onderzoek
“Ik merk in de communicatie naar scholen en directeuren, dat als je kunt 
laten zien dat investeringen in educatieve software resultaat opleveren, dat 
je dan wel iets in handen hebt. Want het is best een duur programma. Het 
sterkt ons in het denken dat je dit middel heel effectief kunt inzetten en dat 
je kinderen gewoon daarmee binnenboord houdt op scholen – en dat ze 
eerder een boek pakken.” 

–	Annelies	Wiggers,	projectleider

3.5 Gemeten opbrengsten
Het	kwantitatief	onderzoek	bevestigt	de	positieve	ervaring	dat	het	programma	
bijdraagt	aan	motivatie	en	zelfvertrouwen	van	de	leerlingen.	

Wie	dyslectisch	is,	kan	zoveel	moeite	hebben	met	lezen,	dat	het	gaat	tegen
staan	en	verder	leren	in	de	weg	staat.	Zo	raken	dyslectische	leerlingen	gemak
kelijk	achterop	en	dat	knaagt	aan	hun	zelfvertrouwen.	Om	die	vicieuze	cirkel	
te	doorbreken	helpt	het	als	leerlingen	geschreven	teksten	voor	gelezen	krijgen.	
Kan	dat	ook	door	een	computer?

3.1  Doel: meer leesmotivatie bij dyslectische kinderen
Delta	is	de	stichting	voor	katholiek	en	protestants-christelijk	primair	onderwijs	
in	Arnhem	en	omstreken.	Hieronder	ressorteren	26	basisscholen.	In	totaal	deden	
tien	scholen	mee	aan	het	experiment	(naast	zeven	als	controleschool).

Hoofddoel	was	om	iets	te	doen	aan	de	demotivatie	van	zwakke	lezers	om	te	
lezen	en	hun	zelfvertrouwen	en	zelfstandigheid	te	vergroten.	Dit	wilden	de	
scholen	doen	door	het	lezen	voor	deze	leerlingen	makkelijker	te	maken,	ze	
minder	afhankelijk	te	laten	zijn	van	anderen	en	ervoor	te	zorgen	dat	ze	zonder	
extra	hulp	gewoon	mee	konden	doen	in	de	lessen.

3.2  Bedachte interventie: de computer voor laten lezen
In	het	verleden	las	de	remedial	teacher	soms	teksten	voor.	Dat	hielp,	maar	de	
remedial	teacher	kon	natuurlijk	niet	altijd	en	overal	aanwezig	zijn.	Waarom	de	
computer	niet	voor	laten	lezen?	Een	programma	als	Kurzweil	kan	dat.	

Kurzweil	is	een	zogeheten	text-to-speech-programma	dat	gescande	tekst	omzet	
in	gesproken	taal.	Het	arceert	het	voorgelezen	woord	en	de	zin	in	verschil-
lende	kleuren,	zodat	de	 leerling	precies	ziet	welk	deel	van	de	tekst	wordt	
voorgelezen.	Zo	lezen	dyslectische	leerlingen	makkelijker.	

Met	Kurzweil	wilde	ICT	Delta		(de	bovenschoolse	ict-afdeling)	nadrukkelijk	niet	
de	leesvaardigheid	van	zwakke	lezers	verhogen.	Daar	is	het	programma	niet	voor	
bedoeld	(alhoewel	het	mogelijk	wel	een	remediërend	effect	heeft).	Wat	men	in	
de	eerste	plaats	wilde,	was	de	motivatie	van	leerlingen	om	te	lezen	bevorderen.
	
Leerlingen	mochten	in	principe	zelf	beslissen	of	en	wanneer	ze	Kurzweil	zou-
den	inzetten	bij	het	lezen.	Dat	mocht	op	school,	maar	ook	thuis.	Het	idee	was	
om	met	dit	programma	de	beperkingen	van	dyslectische	leerlingen	te	compen-

3	Een	compenserend	lees
programma	voor	zwakke	lezers

ICT Delta, Arnhem
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Alle	 leerlingen	 startten	 ongeveer	 even	 gemotiveerd	 en	 met	 evenveel	 zelf-
vertrouwen.	Maar	de	leerlingen	die	niet	met	het	programma	werkten,	vielen	
veel	sterker	terug	dan	de	leerlingen	die	dat	wel	deden.	Het	zelfvertrouwen	en	
de	taakmotivatie	van	de	leerlingen	die	gebruik	hebben	gemaakt	van	Kurzweil	
is	op	peil	gebleven,	terwijl	de	leerlingen	uit	de	vergelijkingsgroep	een	duide-
lijke	terugval	lieten	zien	(zie	figuur	3.1).	

 
3.6 Resumerend

•	 Een	computervoorleesprogramma	zoals	Kurzweil	kan	zwakke	lezers		
	 motiveren	om	te	lezen	en	draagt	bij	aan	hun	zelfvertrouwen.
•	 Leerlingen	kunnen	met	zo’n	programma	ook	zelfstandiger	lezen.
•	 Deze	bevindingen	stroken	met	de	ervaringen	van	leerlingen		
	 en	leraren	die	met	het	programma	gewerkt	hebben.

Figuur 3.2.	Lezen	met	een	computergestuurd	voorleesprogramma	(Kurzweil)
Figuur 3.1.	Effecten	van	drie	maanden	gebruik	van	Kurzweil	op	(a)	cognitief	zelfvertrouwen	
en	(b)	taakmotivatie	van	leerlingen	uit	groepen	4-8	met	ernstige	leesproblemen	(n=59).	
Het	cognitief	zelf	vertrouwen	van	leerlingen	in	de	vergelijkingsgroep	(dyslectische	kinderen	
die	geen	Kurzweil	gebruikten)	neemt	gaandeweg	af.	Het	zelfvertrouwen	van	de	leerlingen	die	
Kurzweil	gebruikten,	neemt	juist	toe.
Bij	taakmotivatie	zien	we	een	daling	bij	beide	groepen,	maar	de	controlegroep	raakt	veel	
sterker	 gedemoti	veerd.	De	 experimentele	 groep	blijft	 daarentegen	 redelijk	 gemotiveerd.	
Beide	effecten	zijn	significant.

b. Taakmotivatie

		lezen	zonder	Kurzweil		lezen	met	Kurzweil

4,14

3,99

3,9

3,78

4,2

4,1

3,9

3,8

4

3,7
nametingvoormeting

a. Cognitief	zelfvertrouwen

3,66

3,4

3,6

3,53

3,6

3,7

3,5

3,4

3,3
nametingvoormeting

		lezen	zonder	Kurzweil		lezen	met	Kurzweil
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Ervaren opbrengsten
Leraren	en	leerlingen	zijn	enthousiast;	leerlingen	zijn		
meer	gemotiveerd	om	te	lezen	en	voelen	zich	zekerder

Uitvoering
Leerlingen	uit	groep	4-8	gebruiken	het	programma	Kurzweil
wanneer	ze	willen,	als	een	soort	leesbril

Idee
Zwak	lezende	kinderen	laten	de	computer	teksten	voorlezen
(compenserend)

Gemeten opbrengsten
Lezen	met	het	voorleesprogramma	is	motiverender	en	geeft		
meer	zelfvertrouwen	dan	zonder
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Alle	leerlingen	hadden	een	eigen	Nintendo	en	een	map	waarin	ze	hun	voortgang	
bijhielden.	Voor	beide	toepassingen	geldt	dat	iemand	de	scores	op	papier	moet	
bijhouden,	want	op	de	Nintendo’s	zit	geen	harde	schijf	die	de	scores	kan	bewaren.

De	leerlingen	waren	erg	behulpzaam	voor	elkaar,	werkten	geconcentreerd	en	
leken	er	plezier	in	te	hebben.	Ze	hebben	de	Nintendo’s	frequent	en	conform	
de	bedoelingen	gebruikt.
	

4.4  Ervaren opbrengsten
De	leerlingen	waren	zonder	meer	enthousiast	over	het	werken	met	de	Nintendo.	
Ze	hadden	het	meest	geleerd	met	deelsommen	en	dictees.	De	tijdsindicatie	en	de	
medailles	die	ze	konden	verdienen	werkten	stimulerend;	ze	zeiden	dat	ze	steeds	
sneller	leerden	rekenen	en	spellen.	Bij	andere	vakken	wilden	ze	de	Nintendo	ook	
wel	gebruiken.

Een jaar na het onderzoek
“De kinderen vonden het leuk om te doen, je merkt dat ze ernaar vroe-
gen. Er was een positief effect naar aanleiding van het onderzoek. Nu 
is het uitgebreid naar de groepen 3 tot 8 en wordt het toegepast bij de 
Remedial Teaching, met name voor het automatiseren van de tafels. Het is 
vergeleken met de computer handzamer.” 

–	Wim	Reijnhoud,	adjunct-directeur	Zuidwesthoek

De	leraar	bevestigde	het	enthousiasme	van	de	leerlingen.	Na	een	poosje	was	
het	nieuwtje	eraf	en	liep	de	motivatie	wat	terug,	maar	de	kinderen	bleven	de	
Nintendo	trouw.	Ze	hebben	vooral	geleerd	op	tempo	te	werken,	denkt	hij.	Of	ze	
ook	vooruitgingen	op	punten	als	concentratie,	samenwerking	en	communicatie	
kon	de	leraar	niet	zeggen;	daar	waren	ze	al	vrij	goed	in.

4.5  Gemeten opbrengsten 
In	totaal	werkten	29	leerlingen	in	de	combinatiegroep	4-5	met	de	Nintendo-
programma’s.	Zij	werden	vergeleken	met	45	 leerlingen	die	op	 traditionele	
wijze	rekenen	en	taal	kregen.	

Vooral	bij	rekenen	werden	er	duidelijke	verschillen	gevonden	tussen	de	groe-
pen.	Leerlingen	die	met	het	Nintendo	rekenspel	speelden,	gingen	meer	vooruit	
in	rekenen,	dan	leerlingen	die	dat	niet	deden.	Hierdoor	haalden	ze	hun	achter-
stand	ten	opzichte	van	de	vergelijkingsgroep	in	(zie	figuur	4.1a).

Daarnaast	blijkt	dat	ze	ook	sneller	rekenen	dan	de	andere	leerlingen:	aan	het	
begin	van	het	project	doen	alle	leerlingen	bijna	zes	minuten	over	de	reken-

Spelcomputers,	videogames,	playstation	...	voor	kinderen	van	nu	zijn	ze	
even	vertrouwd	als	de	lei	en	de	griffel	voor	een	vorige	eeuw.	Ze	spelen	
ermee.	Maar	–	zoals	Hieronymus	van	Alphen	al	meer	dan	tweehonderd	jaar	
geleden	schreef	–	‘mijn	speelen	is	leeren,	mijn	leeren	is	speelen.’	

4.1  Doel: spelenderwijs spellen en rekenen
Voor	basisschool	De	Zuidwesthoek	in	Goes	is	Hieronymus	van	Alphen	nog	altijd	
actueel:	competitief	leren	is	een	structureel	onderdeel	van	het	onderwijs.	Games	
op	de	spelcomputer	sluiten	hier	heel	goed	bij	aan.	Zeker	games	waarbij	leer-
lingen	tegen	elkaar	moeten	spelen,	of	zo	snel	mogelijk	een	zo	hoog	mogelijke	
score	moeten	halen.	Leren	zij	spellen	en	rekenen	van	hun	spelen?		

4.2  Bedachte interventie: twee spelletjes voor de Nintendo DSi
De	school	koos	voor	twee	toepassingen	voor	de	handzame	Nintendo	DSi:	een	zelf-
ontworpen	programma	dat	Pictodictee	heet,	en	het	programma	Reken	training	van	
Nintendo	zelf.	

Met	Pictodictee	werken	de	 leerlingen	 in	 tweetallen.	 Leerling-1	 (de	dictee-
leider)	geeft	leerling-2	een	woord	op,	dat	hij	moet	opschrijven	of	intikken	
in	de	Nintendo,	bijvoorbeeld	bommen.	Als	het	goed	is,	geldt	dat	als	score.	Als	
het	niet	goed	is	(bijvoorbeeld	boomen)	geeft	de	dicteeleider	als	hintwoord	
bomen,	waarna	leerling-2	het	nog	eens	kan	proberen.	Op	een	formulier	geeft	
de	dicteeleider	aan	na	hoeveel	pogingen	het	woord	goed	geschreven	is.	

Voor	rekenen	(optellen	en	aftrekken	tot	en	met	20	en	de	tafels)	gebruikte	de	school	
het	programma	Rekentraining.	Daarin	zitten	diverse	rekenspelletjes	waarbij	leer-
lingen	zo	snel	mogelijk	een	rekenprobleem	moeten	oplossen.	Kinderen	houden	op	
een	formulier	hun	score	bij	en	kunnen	zo	proberen	hun	score	bij	verschillende	
oefeningen	te	verbeteren.	Doordat	de	kinderen	mogen	kiezen	of	ze	de	Nintendo	
gebruiken,	verschilt	de	gebruikstijd	per	leerling.
	

4.3  De uitvoering in de praktijk
Leerlingen	uit	groep	4-5	werkten	gemiddeld	8	minuten	per	dag	met	Pictodic-
tee	en	gemiddeld	20	minuten	per	dag	met	Rekentraining.	Ze	gebruikten	de	
programma’s	alleen	bij	zelfstandig	werken	en	in	kleine	groepen.	Het	gebruik	
was	redelijk	constant.	

4	Spelling	en	rekenen		
trainen	met	Nintendo	DSi

OBS De Zuidwesthoek, Goes
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toets,	aan	het	einde	hebben	leerlingen	die	met	de	Nintendo	hebben	gewerkt	
nog	maar	4	minuten	nodig,	tegenover	nog	steeds	ruim	vijf	minuten	van	de	
andere	groep	(zie	figuur	4.1b).

Op	het	gebied	van	spelling	gingen	de	Pictodictee-leerlingen	wel	meer	vooruit	
dan	de	andere	leerlingen,	maar	dat	komt	waarschijnlijk	omdat	ze	op	een	lager	
niveau	begonnen.	Voor	zelfstandigheid,	communicatie/samenwerken	en	moti-
vatie/plezier/interesse	werden	geen	verschillen	gevonden	tussen	de	groepen.

4.6  Resumerend
•	 	De	leerlingen	die	Rekentraining	met	de	Nintendo	DSi	hebben	gedaan	leren	

beter	rekenen	en	gaan	sneller	werken	met	de	tafels	dan	leerlingen	die	niet	
met	de	Nintendo	werkten.	Er	was	geen	verschil	in	spellingvaardigheid.

•	 	Alle	leerlingen	hebben	hun	Nintendo	intensief	gebruikt,	vooral	bij		
zelfstandig	werken	en	werken	in	kleine	groepen.

•	 	Zowel	de	leraar	als	de	leerlingen	zijn	enthousiast.

Figuur 4.2. Opbrengsten	van	inzet	van	een	spelcomputer	voor	rekenen	en	taal

b. Rekensnelheid voor de tafels (in minuten:secondes)

		rekenen	met	spelcomputer 		rekenen	zonder	spelcomputer

4:17

5:25

5:52

6:30

5:39

6:00

5:50

5:00

4:30

4:00

3:30
nametingvoormeting

minuten:secondes

a. Rekenvaardigheid (toetsscores CITO LVS)

80,8

87,7

84,9

72,3

90

85

80

75

70

65

60
nametingvoormeting

toetsscore

		rekenen	met	spelcomputer 		rekenen	zonder	spelcomputer

Figuur 4.1.	Effecten	van	vijf	maanden	gebruik	van	een	rekenspel	op	de	Nintendo	DSi	op	(a)	
rekenvaardigheid		en	(b)	rekensnelheid	voor	de	tafels	op	leerlingen	van	groep	4/5.	Leerlingen	
die	met	de	spelcomputer	werken	(n=29)	halen	hun	achterstand	in	rekenvaardigheid	vrijwel	
in	en	leren	dus	meer	bij	dan	leerlingen	uit	de	vergelijkingsgroep	(n=45).	Ze	gaan	ook	sneller	
rekenen:	aan	het	begin	van	het	project	doen	alle	leerlingen	er	bijna	zes	minuten	over	om	de	
rekentoets	te	maken.	Na	het	project	hebben	leerlingen	die	met	de	Nintendo	hebben	gewerkt	
nog	maar	4	minuten	nodig,	tegenover	ruim	vijf	minuten	van	de	andere	groep.

Meer informatie
E	info@didac.nl	(Rob	Schuit)	 T	0113-581863
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Ervaren opbrengsten
Zowel	de	leraar	als	de	leerlingen	zijn	enthousiast

Uitvoering
Leerlingen	oefenen	met	een	Nintendo	in	aanvankelijk		
rekenen	en	dictee

Idee
Een	spelcomputer	gebruiken	om	kinderen	beter	te	laten	leren

Gemeten opbrengsten
De	leerlingen	rekenen	met	de	spelcomputer	beter	en	sneller		
dan	zonder	(bij	taal	was	er	geen	verschil)
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5.4  Ervaren opbrengsten

De	kleuters	vonden	het	leuk	om	met	het	touchscreen	te	werken,	maar	als	ze	zelf	
mochten	kiezen,	dan	gingen	ze	even	lief	naar	de	bouwhoek,	de	poppenhoek	of	
gymnastiek.	Ze	reageerden	heel	enthousiast	toen	het	bord	in	de	klas	kwam	te	
hangen	en	vonden	het	geweldig	dat	je	er	spelletjes	op	kon	doen	en	naar	de	
televisie	kon	kijken.	Ze	bleven	ook	wel	positief,	maar	stonden	na	verloop	van	
tijd	niet	meer	te	dringen	om	met	het	bord	te	mogen	werken.	Het	werd	een	
activiteit	binnen	‘arbeid	naar	keuze’.	

Het	oordeel	van	de	leraren	was	zonder	meer	positief.	Het	bord	verrijkte	het	
aanbod	en	het	was	plezierig	om	mee	te	werken.	Als	voordelen	voor	de	leerlin-
gen	noemden	zij:
•	 Taalzwakke	leerlingen	krijgen	extra	ondersteuning.
•	 De	leerlingen	hebben	beter	leren	samenwerken	en	communiceren.
•	 De	leerlingen	werden	meer	getraind,	stof	kon	vaker	worden	herhaald.
•	 De	leerlingen	vonden	het	leuk	en	leerden	ervan.

Over	de	vraag	of	de	leerlingen	er	ook	zelfstandiger	van	zijn	geworden,	waren	
de	meningen	verdeeld.	

Het	touchscreen	heeft	de	taken	van	de	leraren	niet	verlicht.	Het	vergde	juist	
meer	 voorbereiding	 thuis,	 maar	 dit	 vonden	 ze	 niet	 erg.	 Wilma	 van	 Gestel,	
direc	teur	van	de	basisschool:	‘De	leraren	werden	zo	enthousiast,	dat	ze	bij	de	
voor	bereidingen	van	hun	lessen	veel	meer	bronnen	raadpleegden,	zelf	prenten-
boeken	gingen	maken	en	meer	onderling	gingen	uitwisselen.’

Een jaar na het onderzoek
“Leraren zien de meerwaarde van het touchscreen voor de onderbouw, en 
dat was niet het geval vóór het onderzoek. Zij staan nu positief tegenover 
het gebruik van deze materialen. Ze geven onderling miniworkshops om 
hun ervaringen over te brengen.”

–	Wilma	van	Gestel,	directeur

5.5 Gemeten opbrengsten 
De	kleuters	speelden	graag	met	het	bord	en	de	leraren	zijn	enthousiast.	Maar	
draagt	het	bord	ook	bij	aan	de	leerresultaten?	Het	onderzoek	laat	zien	dat	de	
kleuters	van	De	Klipper	niet	meer	of	minder	vooruit	gingen	in	woordenschat	
dan	kleuters	die	niet	met	een	smartboard	werkten.	Ook	op	het	gebied	van	
samen	werken,	zelfstandigheid	en	moti	vatie	werden	er	tussen	de	twee	groepen	
leerlingen	geen	verschillen	in	vooruitgang	gevonden.		

5	Kleuters	leren	woordjes		
in	de	computerhoek

Kleuters	vinden	het	heel	spannend	om	met	een	computer	bezig	te	zijn.	‘Je	
mag	op	de	computer’	is	voor	hen	een	soort	traktatie.	Een	digibord	met	een	
touchscreen	waar	je	zelf	mee	mag	werken,	is	des	te	mooier.	Zou	de	school	
daar	geen	gebruik	van	kunnen	maken?	Is	een	touchscreen	geschikt	voor	
kleuters	en	kunnen	ze	ervan	leren?

5.1  Doel: stimuleren van de taalontwikkeling van kleuters
‘Wanneer	je	kleuters	met	een	touchscreen	laat	spelen’,	vroegen	de	leraren	van	De	
Klipper	zich	af,	‘heeft	dat	dan	een	gunstige	invloed	op	hun	taalontwikkeling?’	Ze	
keken	daarbij	vooral	naar	de	ontwikkeling	van	de	passieve	en	actieve	woordenschat.	

5.2  Bedachte interventie: een kleutercomputerhoek
De	keus	viel	op	een	touchscreen	omdat	het	in	vergelijking	met	een	gewoon	
digibord	veel	meer	mogelijkheden	heeft:	de	leerlingen	kunnen	er	zelfstandig	
mee	werken,	het	hangt	laag	zodat	de	kleuters	er	makkelijk	bij	kunnen	en	het	
leent	zich	beter	voor	groepswerk.	Bovendien	is	het	helderder	dan	het	digibord	
en	heeft	het	veel	meer	branduren	(ongeveer	50.000).

Het	touchscreen	kreeg	een	vaste	plek	in	het	lokaal,	naast	de	aanwezige	hoeken	
zoals	de	huishoek,	de	bouwhoek,	de	poppenhoek	en	gymnastiek.	De	leraar	had	
beschikking	over	een	touchboard	voor	instructie.	De	leerlingen	werkten	met	
eenzelfde	touchboard	dat	op	de	muur	bevestigd	was.

De	leraren	zochten	samen	met	een	onderwijskundig	adviseur	 leermateriaal	
voor	het	bord	uit	dat	hun	aantrekkelijk	leek	voor	kleuters,	en	ondersteuning	
bood	voor	instructie	op	niveau	en	samenwerkend	leren.	Ze	kozen	onder	meer	
voor	de	softwarepakketten	WoordenSTART	en	Bas gaat digitaal,	voor	methode-
software	bij	Ik	en	Ko	en	voor	(zelfgemaakte)	digitale	prentenboeken.	

5.3  De uitvoering in de praktijk
Het	experiment	vond	gedurende	vijf	maanden	plaats	in	één	onderbouwgroep.	
Per	week	werkten	de	leerlingen	ongeveer	vijf	uur	met	het	touchscreen,	dus	een	
uur	per	dag.	Het	grote	touchscreen	werd	vooral	klassikaal	gebruikt	om	naar	
filmpjes	te	kijken	zoals	Thomas de trein	of	Koekeloere.	Als	de	leerlingen	indi-
vidueel	of	met	z’n	tweeën	met	het	touchscreen	werkten,	deden	ze	spelletjes	
zoals	Memory	en	Ik en Ko.

De Klipper, Hoorn
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Zelf	een	televisiefilm	maken	–	voor	een	kind	klinkt	het	als	een	droom.	Het	
kan,	dat	hebben	allerlei	scholen	bewezen.	Maar	als	je	ermee	begint,	vervliegt	
de	droom	snel	en	blijkt	de	werkelijkheid	weerbarstig	en	vermoeiend.	Toch	
doen	de	kinderen	het	graag.	Wat	leren	ze	ervan?

6.1  Doel: authentiek leren met een digitale camera
Een	groepje	leerlingen	een	film	laten	maken	–	ook	al	duurt	die	maar	twee	minuten	
–	stelt	hoge	eisen	aan	hun	creativiteit	en	vermogen	om	samen	te	werken.	Het	is	
een	heel	ingewikkeld	proces	en	als	het	lukt,	zullen	de	leerlingen	er	heel	wat	van	
geleerd	hebben.	Niet	alleen	technisch	(omgaan	met	een	videocamera,	monteren)	
maar	ook	persoonlijk:	zelfvertrouwen,	autonomie,	samenwerking,	inzicht	in	el-
kaars	capaciteiten,	motivatie	om	te	leren	en	taakgerichtheid.	Bovendien	hoopten	
de	leraren	dat	de	relaties	in	de	klas	hechter	zouden	worden.

6.2  Bedachte interventie: leerlingen maken een schooljournaal
Het	idee	was	dat	leerlingen	van	groep	6,	7	en	8	met	de	digitale	camera	een	school-
journaal	zouden	maken,	in	groepjes	van	vijf.	Er	waren	vaste	rollen	(schrijver,	
filmer,	presentator,	verantwoordelijke	voor	de	muziek,	verantwoordelijke	voor	
techniek	en	montage),	zodat	de	leerlingen	gebruik	moesten	maken	van	elkaars	
capaciteiten.	Het	was	de	bedoeling	dat	de	rollen	zo	goed	mogelijk	bezet	waren	
en	dat	de	leerlingen	in	een	groepje	zaten	met	kinderen	die	ze	zelf	niet	gekozen	
zouden	hebben.	Als	dit	goed	uitpakt,	verbetert	het	de	relaties	in	de	klas.

Het	onderwerp	moest	van	belang	zijn	voor	de	school.	Dit	maakte	het	tot	een	
authentieke	activiteit,	er	was	een	duidelijke	link	met	de	‘echte	wereld’,	wat	de	
leerlingen	kon	prikkelen.	Het	project	kon	ook	bevorderlijk	zijn	voor	hun	zelf-
vertrouwen	(ze	konden	hun	kwaliteiten	laten	zien),	hun	autonomie	(ze	waren	
samen	verantwoordelijk	voor	een	goed	resultaat)	en	hun	taakgerichtheid	(ze	
hadden	zeggenschap	over	hun	eigen	leerproces).

De	leerlingen	werkten	met	de	website	KlasseStudio	(www.klassestudio.nl),	die	
de	kinderen	helpt	een	televisiefilm	te	maken	met	een	digitale	videocamera.	
KlasseStudio	verdeelt	het	proces	in	stappen:	idee	–	uitwerken	–	produceren	–	
monteren	–	uploaden,	geeft	een	handleiding	en	laat	filmpjes	zien	die	andere	
scholen	gemaakt	hebben.

6	Leren	van	je		
eigen	schooljournaal

Scholengroep Agora, Zaandam

Figuur	5.1.	Opbrengsten	ontwikkeling	van	de	woordenschat	van	een	touchscreen

5.6  Resumerend
•	 	Gebruik	van	het	touchscreen	levert	geen	verbetering	in	woordenschat	ten	

opzichte	van	lessen	zonder	touchscreen.	
•	 	Leraren	zien	als	meerwaarde	van	het	bord	vooral	dat	ze	er	een	extra	hulp-

middel	bij	hebben.	Het	bord	kost	ze	wel	meer	tijd,	maar	dat		
vonden	ze	niet	erg.

•	 	De	leraren	gebruikten	het	grote	touchscreen	vooral	klassikaal,		
de	leerlingen	het	kleine	bij	‘arbeid	naar	keuze’.

•	 	De	leerlingen	waren	positief	over	het	touchscreen,	maar	vonden		
andere	activiteiten	ook	leuk.	

Meer informatie
E	w.van.gestel@obsdeklipper.nl	 	 T	053-4750611
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Ervaren opbrengsten
De	leraren	zijn	heel	positief;	de	leerlingen	vinden	het		
touchscreen	leuk	maar	andere	activiteiten	net	zo	leuk

Uitvoering
Leerlingen	uit	groep	1-2	werken	in	de	computerhoek		
met	een	touchscreen

Idee
Met	een	interactief	bord	de	taalontwikkeling	van	kleuters	bevorderen

Gemeten opbrengsten
Leerlingen	die	met	touchscreen	werken	verschillen	niet		
in	woordenschat	van	leerlingen	die	daar	niet	mee	werken
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Ook	kwamen	er	onvermoede	talenten	aan	het	licht.	Een	leraar	vertelde:	‘We	za-
gen	kwaliteiten	bij	leerlingen	die	we	eerder	niet	hadden	gezien.	Daar	zijn	we	
blij	mee.	Niet	bij	alle	kinderen,	natuurlijk,	maar	er	zaten	wel	pareltjes	tussen.’

6.5  Gemeten opbrengsten
De	leerlingen	die	meewerkten	aan	de	schooljournaals	zijn	vergeleken	met	leer-
lingen	van	dezelfde	school	die	dat	niet	deden,	op	de	volgende	punten:	
•	relatie	met	leraar	en	klasgenoten
•	cognitief	zelfvertrouwen
•	taakmotivatie
•	computerattitude
•	computervaardigheden

Op	geen	van	deze	domeinen	lieten	leerlingen	die	een	video	journaal	maakten		
zien	dat	ze	zich	sterker	(of	minder	sterk)	ontwikkelden	dan	leerlingen	die	dat	
niet	deden.	

6.3  De uitvoering in de praktijk
Drie	scholen	van	de	stichting	Agora	in	Zaandam	(Octant,	De	Bijenkorf	en	Het	
Schatrijk)	maakten	een	schooljournaal;	van	elke	school	één	groep.	De	subgroep-
jes	maakten	elk	een	filmpje	van	2,5	à	3	minuten,	zodat	een	volledig	schooljour-
naal	ongeveer	een	kwartier	duurde.	Het	thema	was	gemeenschappelijk,	maar	
de	subgroepjes	bepaalden	zelf	hoe	ze	het	invulden.	

In	vier	maanden	maakte	elke	school	twee	journaals.	De	leerlingen	werkten	er	
gemiddeld	ruim	twee	uur	per	week	aan,	met	een	piek	wanneer	de	deadline	
naderde.	

6.4  Ervaren opbrengsten
Alle	geïnterviewde	leerlingen	vonden	het	leuk	om	een	schooljournaal	te	maken,	
vooral	omdat	ze	daarin	vrij	en	zelfstandig	waren.	Ze	vonden	het	fijn	dat	ze	zelf	
een	onderwerp	en	een	script	mochten	bedenken	en	zeiden	ook	veel	te	hebben	
geleerd:	ruw	materiaal	opnemen,	bewerken	en	monteren,		samenwerken	in	een	
groepje	(een	rolverdeling	maken,	discussiëren	en	knopen	doorhakken),	zelf-
standig	werken,	theorie	over	media	en	gebruikmaken	van	je	eigen	creativiteit.	

De	meeste	leerlingen	zouden	wel	vaker	een	schooljournaal	willen	maken.	Som-
migen	zouden	dan	wel	een	andere	rol	willen	hebben	in	de	groep.	Eén	leerling	
vond	dat	je	niet	al	te	vaak	een	schooljournaal	moest	maken,	want	‘dan	is	het	
niet	meer	speciaal.’

De	samenwerking	verliep	niet	altijd	probleemloos	en	de	begeleiders	hadden	
het	soms	zwaar.	Vooral	tegen	het	eind	van	het	project	sloeg	de	vermoeidheid	
toe	en	wanneer	de	film	dan	nog	lang	niet	klaar	was,	konden	er	makkelijk	irri-
taties	ontstaan.	De	leerlingen	vonden	samenwerken	lastig	wanneer	kinderen	
niet	wilden	luisteren	of	de	baas	speelden.	Twee	leerlingen	zeiden	dat	er	te	
weinig	tijd	was	om	de	onderwerpen	goed	uit	te	werken.

Figuur 6.1.	Opbrengsten	van	het	maken	van	een	schooljournaal	met	digitale	videocamera

Een jaar na het onderzoek
“We hadden wel aantoonbare verschillen verwacht. Jammer. Ook al kwam 
er weinig uit het onderzoek, ons geloof in het project is nog heel sterk. 
We hebben het materiaal in leskisten gedaan en daarmee zijn zes an-
dere scholen binnen Agora ook schooljournaals gaan maken.”

–	Marco	Geenen,	projectleider	bij	Agora
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Ervaren opbrengsten
Leraren	en	leerlingen	zijn	enthousiast,	al	gaf	de	samenwerking		
ook	problemen

Uitvoering
Leerlingen	uit	de	bovenbouw	maken	zelf	een	schooljournaal

Idee
Authentiek	leren	met	een	digitale	videocamera

Gemeten opbrengsten
Leerlingen	die	een	schooljournaal	maken	worden	niet	gemotiveerder	
of	vaardiger	dan	leerlingen	die	dat	niet	gedaan	hebben

Dit	wil	nog	niet	zeggen	dat	het	project	minder	goed	geslaagd	is.	Een	belangrijk	
doel	was	dat	de	leerlingen	zouden	ervaren	wat	het	betekent	om	samen	te	wer-
ken,	en	daarbij	kunnen	ook	minder	positieve	ervaringen	leerzaam	zijn	geweest.	
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Toen	De	Wiz@rd	in	2009	begon	met	een	elektronische	leeromgeving	(ELO),	
was	dit	hun	eerste	ervaring	met	ict	in	het	onderwijs.	De	leraren	hadden	er	
hoge	verwachtingen	van.	Bij	wijze	van	experiment	begonnen	ze	in	groep	8,	
met	de	bedoeling	om	–	als	de	ervaringen	gunstig	waren	–	ook	groep	7	en	
6	in	de	ELO	toe	te	laten.

7.1  Doel: een prettige manier van huiswerk maken en geven
Sinds	2009	werkte	De	Wiz@rd	in	de	bovenbouw	met	een	ELO.	Ze	gebruikte	de	ELO	
voor	allerlei	doeleinden	zoals	een	geschiedenisopdracht,	een	toets	over	woorden-
schat,	een	discussie	over	een	werkstuk	en	een	agenda	met	deadlines.	In	dit	onder-
zoek	wilde	de	school	vooral	weten	of	het	maken	van	huiswerk	via	de	ELO	een	
positieve	invloed	heeft	op	de	motivatie	en	het	zelfvertrouwen	van	leerlingen.	

7.2  Bedachte interventie: het huiswerk aanbieden op de ELO
Huiswerk	wordt	niet	leuk	als	het	via	de	ELO	wordt	aangeboden,	maar	leerlingen	
zijn	misschien	wel	meer	gemotiveerd	om	het	te	maken	als	het	overzichtelijk	
op	de	ELO	staat.	Dat	was	het	idee:	leerlingen	raken	hun	huiswerk	minder	snel	
kwijt,	kunnen	er	altijd	en	overal	bij	en	de	leraar	kan	beter	een	oogje	in	het	
zeil	houden.	Daarnaast	kan	de	leraar	gevarieerder	en	aantrekkelijker	huiswerk	
aanbieden,	bijvoorbeeld	door	grafische	opties	meer	te	benutten.	

7.3  De uitvoering in de praktijk
Elke	week	zette	de	leraar	een	huiswerkopdracht	voor	rekenen	en	taal	op	de	ELO.	
De	leerlingen	hoefden	geen	papieren	mee	te	nemen	en	met	hun	gebruikers-
naam	en	wachtwoord	hadden	ze	thuis	–	of	waar	dan	ook	–	toegang	tot	de	op-
drachten.	De	leraren	hielden	bij	waar	ze	mee	bezig	waren	en	gaven	regel	matig	
commentaar,	dat	de	leerlingen	dan	weer	konden	gebruiken	als	ze	oefenden	
voor	repetities.

In	de	vijf	maanden	dat	het	project	liep,	maakten	61		leerlingen	hun	huiswerk	
via	de	ELO.	Gemiddeld	bezochten	ze	de	ELO	42	keer	(de	uitschieters	naar	bene-
den	en	naar	boven	waren	24	en	156	keer).

De	huiswerkopdrachten	waren	onder	andere	werkbladen	voor	spelling,	op-
drachten	voor	rekenen	en	een	werkstuk	voor	geschiedenis;	voor	dat	laatste	
moesten	de	leerlingen	steeds	hoofdstukken	op	de	ELO	plaatsen.	

7	Huiswerk	maken	in	de	ELO

OBS De Wiz@rd, Deventer

6.6  Resumerend
•	 Leerlingen	 die	 aan	 een	 videojournaal	 hebben	 gewerkt	 ontwikkelen	 zich	

niet	zichtbaar	beter	 (of	slechter)	op	de	domeinen:	relatie	met	 leraar	en	
klasgenoten,	cognitief	zelfvertrouwen,	taakmotivatie,	computerattitude	en	
computer	vaardigheden.

•	 Leraren	en	leerlingen	waren	enthousiast,	ook	al	verliep	de	samenwerking	
niet	vlekkeloos.

Meer informatie
E	Marco.geenen@agora.nu	 T	075-6281046
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7.5   Gemeten opbrengsten
Het	primaire	doel	van	de	interventie	was	om	leerlingen	te	motiveren	hun	huis-
werk	te	maken	en	het	vertrouwen	in	eigen	kunnen	te	vergroten.	Om	dit	te	
onderzoeken	zijn	de	motivatie	en	het	zelfvertrouwen	van	de	leerlingen	van	de	
Wiz@rd	vergeleken	met	die	van	andere	scholen	die	niet	over	een	ELO	beschik-
ten.	De	resultaten	laten	zien	dat	de	leerlingen	die	huiswerk	op	de	ELO	hebben	
gemaakt,	in	de	onderzoeksperiode	van	vijf	maanden	niet	meer	of	minder	zelf-
vertrouwen	of	motivatie	ontwikkelden	dan	andere	leerlingen.	

Hoewel	de	verwachte	opbrengsten	voor	zelfvertrouwen	en	motivatie	niet	be-
vestigd	zijn	door	kwantitatieve	metingen,	zijn	de	praktijkervaringen	van	leer-
lingen	en	leraren	met	de	ELO	erg	positief.

7.6  Resumerend
•	 	Leerlingen	die	met	de	ELO	hebben	gewerkt,	ontwikkelen	niet	meer	of	minder	

motivatie	of	zelfvertrouwen	dan	andere	leerlingen.

Niet	alle	leerlingen	konden	thuis	over	een	computer	beschikken.	Om	hun	tege-
moet	te	komen	werd	voor	hen	een	speciale	ELO-ruimte	met	pc’s	ingericht.	

7.4  Ervaren opbrengsten
De	 leraren	vinden	de	ELO	erg	praktisch.	Een	belangrijk	pluspunt	 is	dat	de	
leerlingen	hun	huiswerk	veel	minder	vaak	kwijtraken.	Verder	kunnen	ze	hun	
leerlingen	beter	volgen	en	de	opdrachten	meer	differentiëren.	De	ene	leraar	
vond	dat	de	leerlingen	iets	meer	gemotiveerd	waren	om	huiswerk	te	maken,	
maar	de	andere	merkte	geen	verschil.	Door	de	invoering	van	de	ELO	zijn	de	
leerlingen	ook	niet	méér	huiswerk	gaan	maken.	Als	iets	nieuw	is,	krijgt	het	
meer	aandacht	van	de	leerlingen,	maar	als	het	nieuwtje	eraf	is,	blijft	huiswerk	
gewoon	huiswerk.

Wat	de	leraren	een	voordeel	vonden	(dat	ze	konden	volgen	waaraan	en	hoe	
lang	de	leerlingen	werkten),	vonden	sommige	leerlingen	juist	een	nadeel.	Maar	
over	het	algemeen	waren	de	leerlingen	erg	te	spreken	over	de	ELO.	Ze	vonden	
hem	vooral	erg	handig:	
•	 Met	de	chatfunctie	van	de	ELO	konden	ze	overleggen.
•	 Ze	hoefden	niet	zoveel	te	printen.
•	 Ze	raakten	hun	huiswerk	minder	kwijt.
•	 Ze	konden	overal	hun	huiswerk	maken.
•	 Ze	kregen	feedback	als	ze	dat	vroegen.
•	 Ze	kregen	een	waarschuwing	als	er	een	deadline	naderde.

Een jaar na het onderzoek
‘Wij merken dat de ELO veel meerwaarde biedt. Kinderen zijn gemotiveerd 
om huiswerk te maken, ze werken er graag mee, je kunt ouders betrekken. 
We breiden inzet van de ELO nu uit naar groep 7 en volgend jaar naar groep 
6. Ook onderzoeken twee van onze leraren of we de ELO kunnen gebruiken 
als een soort database met korte instructiefilmpjes, bijvoorbeeld over de 
kofschip-regel. Daar kijk ik vol verwachting naar uit.”

–	Gerard	Hoolt,	adjunct	directeur	en	ICT’er

En	de	leerlingen	vonden	het	heel	leuk	om	ideeën	uit	te	wisselen	met	andere	leer-
lingen;	ze	betreurden	het	dat	het	alleen	maar	met	hun	eigen	werkgroepje	mocht.	

Ouders	konden	via	het	account	van	hun	kinderen	meekijken.	Zo	konden	ze	hen	
helpen	met	het	huiswerk	en	konden	ze	zien	of	het	wel	gemaakt	werd.	Ook	dat	
vond	niet	iedere	leerling	leuk.

Figuur 7.1.	Opbrengsten	van	huiswerk	aanbieden	via	de	Elektronische	Leeromgeving	(ELO)
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Ervaren opbrengsten
Huiswerk	maken	wordt	niet	leuker,	maar	via	de	ELO	werkt	het		
volgens	leraren	en	leerlingen	wel	praktischer

Uitvoering
Leerlingen	van	groep	8	maken	hun	huiswerk	in	de	ELO	Fronter

Idee
Huiswerk	aanbieden	via	de	ELO

Gemeten opbrengsten
Leerlingen	die	huiswerk	maken	via	de	ELO	zijn	niet	gemotiveerder		
of	zekerder	dan	andere	leerlingen
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Globe4D	 is	 een	 vierdimensionale	 wereldbol	 waarmee	 je	 door	 de	 tijd	 en	
door	de	ruimte	kunt	reizen.	Hij	staat	al	in	bibliotheken,	maar	ook	scholen	
experimenteren	ermee.	Je	kunt	er	andere	planeten	op	projecteren,	maar	ook	de	
aarde.	Zou	de	globe	ook	nuttig	kunnen	zijn	bij	aardrijkskunde	en	geschiedenis?

8.1  Doel: betere topografische kennis 
De	Klokbeker	in	Ermelo	geeft	Dalton-	en	circuitonderwijs.	In	de	traditie	van	de	
school	passen	verschillende	nieuwe	ict-toepassingen,	onder	andere	Globe4D,	een	
interactieve	wereldbol.	Hiermee	is	ontdekkend	leren	mogelijk,	over	het	effect	van	
seizoenen	en	een	stijging	van	de	waterspiegel,	over	aardschollen	en	planeten.	

De	vraag	was	of	leerlingen	hiermee	ook	betere	resultaten	voor	topografie	zou-
den	behalen.

8.2  Bedachte interventie: inzet van de Globe4D bij aardrijkskunde
Globe4D	bestaat	uit	een	bol	met	daaromheen	een	ring.	Op	de	bol	kun	je	andere	
planeten	projecteren	of	het	aardoppervlak,	en	door	aan	de	ring	te	draaien	
kunnen	de	leerlingen	de	tijd	beïnvloeden	en	daarmee	tijdreizen.	Ze	kunnen	
het	dag	en	nacht	laten	worden,	of	zomer	en	winter,	maar	ze	kunnen	ook	miljoe-
nen	jaren	teruggaan	in	de	tijd	en	daarmee	de	verschuiving	van	de	continenten	
zichtbaar	maken.	Zelfs	een	reis	naar	de	toekomst	is	mogelijk.	
	

8.3  De uitvoering in de praktijk
Het	was	een	kortlopend	project,	uitgevoerd	in	twee	weken	in	juni.	In	de	eerste	
week	kregen	11	leerlingen	van	groep	8	een	les	‘metropolen’	met	Globe4D,	en	13	
leerlingen	dezelfde	lesinhoud	op	de	traditionele	manier	(met	een	boek).	In	de	
tweede	week	–	met	het	onderwerp	‘continenten,	landen	en	oceanen’	–	waren	
de	rollen	omgedraaid.

Globe4D	stond	opgesteld	in	de	gemeenschappelijke	ruimte,	in	het	donker.	De	
leerlingen	moesten	op	de	draaiende	globe	35	plaatsen	vinden	doordat	ze	de	
helikopter	(een	punt	bovenop	de	globe)	naar	de	plaatsen	lieten	vliegen.	Zo	
oefenden	ze	speels	de	topografie.	

Kinderen	werkten	in	groepjes	van	drie	tot	vier	met	de	globe,	ze	werkten	samen	
en	deden	wedstrijdjes.	Omdat	er	maar	één	globe	was	en	er	maar	één	leerling	
aan	de	ring	kon	draaien,	kwam	niet	iedereen	altijd	aan	de	beurt.	

8	Topografie	met	Globe4D

De Klokbeker, Ermelo

•	 	Desondanks	zijn	leerlingen	positief	over	de	ELO.	Ze	vinden	het	pret-
tig	en	handig	om	huiswerk	te	maken	via	de	ELO.

•	 	Ze	zijn	vooral	positief	over	de	flexibiliteit	in	gebruik,	over	de	chat-
functie	en	het	samen	kunnen	werken.

•	 Ook	leraren	vinden	de	ELO	praktisch.
•	 Leerlingen	gaan	niet	meer	huiswerk	maken:	huiswerk	blijft	huiswerk.

Meer informatie
E	ghoolt@dewizard.nl	 T	0570-511713
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Topografie	metropolen Topografie	continenten,	
landen	en	oceanen
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8.5  Gemeten opbrengsten 
De	toetsresultaten	bevestigen	de	positieve	ervaringen	van	de	leerlingen	en	
leraren	niet.	Leerlingen	die	de	topografie	van	continenten,	oceanen	en	landen	
uit	het	boek	leerden,	haalden	daarvoor	een	hogere	score	dan	leerlingen	die	
met	Globe4D	hadden	gewerkt.	Bij	het	onderwerp	‘metropolen’	deden	beide	
groepen	het	even	goed	(zie	figuur	8.1).	De	Globe4D	heeft	dus	niet	bijgedragen	
aan	betere	topografische	kennis.	De	gebruikte	toets	kan	niet	vaststellen	of	
leerlingen	wel	meer	aardrijkskundig	inzicht	hebben	verworven.	

8.6  Resumerend
•	 	Kinderen	verwerven	met	een	boek	meer	topografische	kennis	dan	met	Globe4D.
•	 	Zowel	de	leraar	als	de	leerlingen	van	groep	8	waren	enthousiast	over	de	

globe	en	zeggen	meer	inzicht	te	hebben	verworven.

De	leraar	van	groep	8	zag	geen	nadelen.	Alle	leerlingen	leken	enthousiast	en	
de	school	wil	de	globe	zeker	blijven	gebruiken.	

8.4  Ervaren opbrengsten
Zonder	uitzondering	gaven	de	geïnterviewde	leerlingen	aan	dat	het	leuk	was	
om	te	werken	met	de	globe	en	dat	ze	er	veel	van	hadden	geleerd.	Zo	hadden	ze	
nu	inzicht	in	hoe	ver	de	steden	uit	elkaar	liggen.	

De	geïnterviewde	leraar	zag	als	voordeel	dat	de	leerlingen	de	aarde	meer	als	
een	bol	leerden	zien	en	de	topografische	verhoudingen	beter	leerden	kennen.	
Ook	werd	de	motivatie	van	de	leerlingen	voor	topografie	groter:	ze	werden	
fanatieker	en	serieuzer.

Voordelen	voor	de	leraar	leverde	Globe4D	niet	direct	op,	omdat	de	kinderen	al	
zelfstandig	aan	topografie	werkten.	Lesgeven	werd	wel	leuker,	omdat	het	altijd	
prettig	is	dat	je	je	onderwijs	boeiender	kunt	maken	voor	de	leerling.	

Figuur 8.2.	Opbrengsten	van	inzet	van	een	vierdimensionale	globe	bij	aardrijkskunde

Figuur 8.1.	Toetsscores	van	leerlingen	groep	8	op	topografie	met	en	zonder	gebruik	van	de	Globe4D	
(n=24).	De	leerlingen	die	het	onderwerp	‘metropolen’	met	Globe4D	leerden,	leerden	het	onderwerp	
‘conti	nenten,	landen	en	oceanen’	uit	het	boek	–	en	andersom.	Leerlingen	hadden	eenzelfde	start-
niveau	en	waren	willekeurig	in	een	van	de	twee	groepen	ingedeeld.	
Er	is	geen	verschil	in	scores	op	de	topografietoets	over	metropolen.	Op	de	toets	over	continenten,	
landen	en	oceanen	scoren	leerlingen	die	topografie	uit	het	boek	hebben	geleerd	hoger	dan	leerlingen	
die	de	Globe4D	hebben	gebruikt.

Een jaar na het onderzoek
“Het is wel een beetje frustrerend dat de goede ervaringen die we met de 
Globe4D hadden, niet terugkomen in het onderzoek. We werken er nu niet 
meer mee, maar dat komt omdat we hem geleend hadden en weer terug 
moesten geven. De Globe is helaas te duur om aan te schaffen of te huren.”

–	Maaike	Pijnacker	Hordijk,	projectleider

Meer informatie
E	maaikeph@vpcoermelo.nl	 T	0341-556378
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Ervaren opbrengsten
Zowel	de	leraar	als	de	leerlingen	zijn	enthousiast

Uitvoering
Leerlingen	van	groep	8	werken	twee	keer	met	de	vierdimensionale	
globe	Globe4D

Idee
Kinderen	leren	topografie	in	een	rijke	leeromgeving

Gemeten opbrengsten
Leerlingen	verwerven	met	een	boek	meer	topgrafische	kennis	dan	
met	de	vierdimensionale	globe
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Meestal	ondersteunden	de	borden	het	taal-	en	rekenonderwijs;	slechts	20%	
van	de	tijd	ging	naar	de	school-tv	of	spelletjes.	

Een	typisch	voorbeeld	van	gebruik	was	het	werken	in	de	kleine	groep	met	
het	digibord.	De	leraar	maakte	gebruik	van	een	vertelplaat	van	Ik	ben	Bas	en	
ging	in	op	het	verhaal,	liet	de	mogelijkheden	van	het	bord	zien	(bijvoorbeeld	
klikken,	zodat	je	andere	dingen	te	horen	of	te	zien	krijgt)	en	zette	het	bord	in	
een	lagere	stand.	Daarna	gingen	de	leerlingen	er	met	z’n	tweeën	mee	verder.	

9.4  Ervaren opbrengsten
Hadden	de	digiborden	meerwaarde	voor	het	leerproces	van	de	kleuters?	Daar	
waren	de	leraren	overwegend	sceptisch	over.	Leerlingen	vonden	het	vaak	wel	
leuk	om	met	de	borden	te	spelen,	maar	leraren	denken	niet	dat	ze	er	veel	van	
hebben	geleerd.	

De	drie	leraren	waren	het	erover	eens	dat	de	borden	wel	meer	variatiemogelijk-
heden	voor	de	lessen	boden,	maar	hun	manier	van	lesgeven	niet	of	nauwelijks	
hadden	veranderd.

Een jaar na het onderzoek
“Het werken met de digiborden werkte absoluut motiverend voor de 
leraren. Ook het feit dat ze mee mochten ontwikkelen, maakte dat ze 
er vele uren in stopten. Dat doe je alleen als je de meerwaarde er van 
inziet. De attitude van de leraren van de onderbouw is veranderd. Ze 
lijken nu eerder voorlopers in het gebruik van ict.”

–Joost	Heemskerk,	projectleider

9.5  Gemeten opbrengsten 
Welk	van	de	drie	borden	werkte	nu	het	best?	Om	deze	vraag	te	beantwoorden	zijn	
in	alle	drie	de	groepen	de	Cito-toetsen	‘Taal	voor	kleuters’	en	‘Ordenen’	twee	keer	
afgenomen	en	de	resultaten	daarvan	vergeleken.	

Alle	drie	de	groepen	gingen	vooruit,	maar	de	onderlinge	verschillen	waren	te	
verwaarlozen.	Geen	van	de	drie	ict-applicaties	werkte	dus	aantoonbaar	beter	of	
slechter	dan	de	andere.	

9	Smartboard,	touchscreen	of	
surface	table?

Wanneer	scholen	icthulpmiddelen	invoeren,	beginnen	ze	meestal	in	de	boven
bouw,	dan	volgt	de	middenbouw	en	de	onderbouw	komt	achteraan.	Dat	vinden	
ze	ook	niet	zo’n	bezwaar,	want	‘kleuters	moeten	spelen.’	Maar	–	vroegen	de	
leraren	van	De	Trampoline	zich	af	–	kunnen	kleuters	niet	spelen	met	ict,	en	
juist	daardoor	beter	gaan	leren?

9.1  Doel: kleuters laten werken met ict bij taal en rekenen
Hoofddoel	was	om	de	kleuters	spelenderwijs	taal	en	rekenen	te	laten	leren	met	
een	interactief	digitaal	bord.	Voor	taal	werd	vooral	gewerkt	aan	de	woorden-
schat,	voor	rekenen	aan	ordenen.	Is	zo’n	bord	een	leuke	én	leerzame	aanvul-
ling	op	het	aanbod?	En	wat	voor	een	bord	dan?	

9.2  Bedachte interventie: drie interactieve borden in de onderbouw
Drie	groepen	1-2	kregen	elk	een	ander	soort	interactief	bord:	een	smartboard,	
een	touchscreen	en	een	surface	table.	Alle	drie	zijn	het	interactieve	digitale	
borden,	maar	ze	werken	elk	net	anders	en	hebben	andere	mogelijkheden.

Het	smartboard	is	een	klein	digibord	dat	aan	de	muur	hangt.	Je	kunt	het	in	een	
hoge	en	een	lage	stand	zetten.	Het	touchscreen	is	een	soort	interactieve	tv,	
nog	kleiner	dan	het	digibord.	De	surface	table	is	het	meest	geavanceerd:	een	
verrijdbare	tafel	die	je	met	je	handen	kunt	bedienen.

Deze	borden	leken	alle	drie	heel	geschikt	om	kinderen	spelenderwijs	en	ac-
tief	met	taal	en	rekenen	in	aanraking	te	brengen.	Zo	kunnen	ze	bijvoorbeeld	
elementen	–	zoals	woorden	en	plaatjes	die	bij	elkaar	horen	–	naar	elkaar	toe	
‘slepen’.	Werkt	dat	met	een	bord	dat	aan	de	muur	hangt,	of	hebben	kleuters	
juist	meer	baat	bij	een	tafel?	

9.3  De uitvoering in de praktijk
Digitale	schoolborden	worden	vaak	vooral	klassikaal	ingezet.	Op	de	Trampoline	
was	het	juist	de	bedoeling	om	ze	in	te	zetten	als	aanvulling	op	het	zelfstandig	en	
in	kleine	groepjes	werken	in	de	hoek.	Dat	lukte.	Zoals	er	een	poppenhoek	was,	
werd	er	ook	een	ict-hoek	ingericht,	waar	kleuters	zelf	konden	(samen)werken.	

De Trampoline, Leidschendam
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Jenaplanschool	De	Regenboog	was	zeker	geen	pionier	op	het	gebied	van	ict	
in	het	onderwijs.	De	meeste	leraren	waren	er	huiverig	voor	en	vooral	de	
oudere	vreesden	dat	de	computer	te	veel	invloed	zou	krijgen.	Maar	aan	de	
andere	kant:	als	het	onderwijs	er	nu	eens	beter	van	zou	worden?	Ze	beslo
ten	het	experiment	te	wagen.

10.1  Doel: leerlingen werken zelfstandig aan spelling 
De	school	wilde	de	leerlingen	zelfstandig,	achter	de	computer,	laten	werken	aan	
spelling	en	begrijpend	lezen.	De	verwachting	was	dat	leerlingen	daarmee	op	
een	leuke	manier	beter	zouden	presteren,	terwijl	de	leraren	tijdwinst	zouden	
boeken	en	meer	grip	op	de	ontwikkeling	van	hun	leerlingen	zouden	krijgen.	

10.2  Bedachte interventie: Muiswerk
Leerlingen	van	groep	4	werken	met	het	taal-oefenprogramma	Muiswerk,	zodat	
ze	zelfstandig,	op	hun	eigen	niveau	en	in	hun	eigen	tempo,	hun	spelling	konden	
verbeteren.

Het	programma	Muiswerk	laat	leerlingen	eerst	een	soort	intake	toets	doen.	Op	
basis	van	een	foutenanalyse	stelt	het	programma	per	leerling	een	lesprogramma	
met	oefeningen	samen.	Het	programma	verdeelt	de	stof	in	kleine	stukjes,	grijpt	
bij	een	fout	direct	in,	vertelt	de	leerling	hoe	hij	de	fout	kan	voorkomen	en	geeft	
nieuwe	opgaven.	Ook	legt	het	alles	vast	wat	de	leerling	doet.	

Meestal	wordt	Muiswerk	in	het	basisonderwijs	ingezet	als	remediërend	of	ver-
rijkend	leermiddel.	Op	de	Regenboog	was	het	de	bedoeling	dat	Muiswerk	een	
deel	van	het	bestaande	onderwijs	op	het	gebied	van	spelling	(en	begrijpend	
lezen)	zou	vervangen.		

10.3  De uitvoering in de praktijk: spelling
Muiswerk	is	ingezet	in	plaats	van	het	traditionele	spellingsprogramma.	Alle	
leerlingen	gebruikten	Muiswerk	tijdens	het	zelfstandig	werken.	Gedurende	de	
onderzoeksperiode	gebruikten	leerlingen	het	ongeveer	drie	keer	per	week.	

De	leerlingen	konden	goed	uit	de	voeten	met	het	programma.	Ze	hadden	snel	
door	hoe	het	werkte,	vaak	sneller	dan	de	leraar,	en	hielpen	elkaar	waar	nodig.
Wanneer	ze	iets	niet	begrepen,	probeerden	ze	het	eerst	op	te	lossen	door	met	
elkaar	te	overleggen.	

9.6  Resumerend
•	 	De	leerlingen	gaan	in	alle	drie	de	groepen	(smartboard,	touchscreen		

of	surface	table)	ongeveer	evenveel	vooruit	in	taal	en	rekenen.
•	 De	leerlingen	werken	vooral	zelfstandig,	in	de	ict-hoek.
•	 	Volgens	de	leraren	bieden	de	borden	meer	variatiemogelijkheden	voor		

de	lessen;	de	borden	veranderen	hun	manier	van	lesgeven	nauwelijks.

10	Werkt	Muiswerk	bij	spelling?

P.C. Jenaplanschool De Regenboog, Emmen

Figuur 9.1.	Opbrengsten	van	interactieve	borden	op	het	gebied	van	taal	en	rekenen

Meer informatie
E	jheemskerk@trampoline.lucasonderwijs.nl	 T	070-3201234
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Ervaren opbrengsten
Leraren	zijn	blij	met	de	variatie,	maar	denken	dat	de	kleuters		
niet	veel	leren	van	werken	met	de	borden

Uitvoering
Kleuters	werken	met	een	smartboard,	een	touchscreen	of	een		
surface	table

Idee
Kleuters	beter	laten	leren	met	een	interactief	bord

Gemeten opbrengsten
Geen	verschillen	in	leerprestaties	op	het	gebied	van	taal	en	rekenen	
tussen	de	drie	borden
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10.5  Gemeten opbrengsten 
De	prestaties	van	leerlingen	die	met	Muiswerk	aan	spelling	werkten,	zijn	ver-
geleken	met	die	van	leerlingen	die	een	regulier	programma	voor	spelling	door-
liepen.	De	analyses	lieten	geen	verbetering	ten	opzichte	van	traditioneel	on-
derwijs	zien:	alle	leerlingen	leerden	op	het	gebied	van	spelling	even	veel	bij.	

10.6  Resumerend
•	 	Werken	met	Muiswerk	leidt	niet	tot	betere,	maar	ook	niet	tot	slechtere,	

prestaties	op	het	gebied	van	spelling.
•	 	Voor	de	leraren	van	Jenaplanschool	de	Regenboog	levert	Muiswerk	geen	

taakverlichting	op	en	ook	geen	beter	overzicht	over	de	ontwikkeling	van	
hun	leerlingen.

•	 	Leraren	geloven	dat	een	programma	als	Muiswerk	in	principe	meerwaarde	
kan	hebben,	maar	dan	moet	in	het	aanbod,	het	overzicht	en	in	de	inhoud	
nog	veel	verbeteren.

De	computer	hield	de	voortgang	bij	en	de	leraar	kon	–	terwijl	hij	instructie	
gaf	aan	de	rest	van	de	klas	–	op	het	digitale	schoolbord	zien	wat	de	leerlingen	
op	de	computer	deden.	Hoewel	de	leerlingen	er	niet	heel	veel	plezier	in	leken	
te	hebben,	werkten	ze	wel	geconcentreerd.

10.4  Ervaren opbrengsten
Over	het	algemeen	zien	leraren,	en	leerlingen,	van	de	Regenboog	de	potentie	
van	een	programma	als	Muiswerk	wel.	Werken	met	een	computer	is	een	inte-
ressante	afwisseling,	het	is	prettig	dat	het	programma	directe	feedback	geeft,	
het	stimuleert	de	zelfstandigheid	en	het	biedt	leerlingen	een	gedifferentieerd	
programma	dat	rekening	houdt	met	hun	niveau.	

Toch	concludeerden	de	leraren	dat	het	niet	gelukt	was	deze	meerwaarde	eruit	
te	halen.	Het	programma	schoot	volgens	hen	vooral	tekort	bij	zwakke	leerlin-
gen.	Kinderen	die	een	onderdeel	niet	goed	beheersten	kregen	steeds	weer	
hetzelfde	type	oefeningen	terug.	Dan	gingen	ze	gokken	of	kwamen	ze	niet	aan	
andere	onderdelen	toe.	Ict’er	en	projectleider	Harald	Hagen,	van	de	Regen-
boog:	‘Ik	denk	dat	het	een	goed	programma	is	voor	kinderen	die	zelfstandig	
kunnen	werken,	maar	voor	kinderen	aan	de	ondergrens	werkt	het	niet.’

De	problemen	met	 inzet	van	het	programma	hadden	 twee	oorzaken:	 (a)	de	
werkdruk	verminderde	niet;	(b)	de	leraren	hadden	te	weinig	zicht	op	de	ont-
wikkeling	van	hun	leerlingen.	

(a)	Het	programma	registreerde	zoveel	dat	het	onoverzichtelijk	en	dus	niet	ge-
bruiksvriendelijk	was.	Een	leraar	die	wilde	weten	wat	zijn	leerlingen	hadden	ge-
daan	en	waar	ze	in	vastliepen,	was	per	leerling	een	half	uur	kwijt.	In	een	klas	met	
30	leerlingen	is	dat	15	uur,	en	zoveel	tijd	heeft	een	leraar	nu	eenmaal	niet.

(b)	De	leraren	hadden	de	indruk	dat	ze	verder	van	hun	leerlingen	verwijderd	
raakten,	minder	zicht	hadden	op	waar	hun	leerlingen	mee	bezig	waren.	Dit	
baarde	leraren	veel	zorgen.		

Kortom,	de	leraren	verloren	de	controle	over	het	leerproces	van	hun	leerlingen	
en	daarmee	het	vertrouwen	in	het	programma.	
	

Figuur 10.1.	Opbrengsten	spelling	bij	gebruik	van	oefenprogramma	Muiswerk

Een jaar na het onderzoek
“De school heeft veel tijd en energie geïnvesteerd in het programma. 
Dat kon dankzij het onderzoek. Hoewel het programma beperkingen liet 
zien, wordt het programma nu niet in plaats van, maar naast de methode 
gebruikt. Op die manier krijgt het programma dit jaar nog een kans.”

–Harald	Hagen,	ict’er	en	projectleider	op	de	Regenboog

Meer informatie
E	hhagen@regenboogemmen.nl	 T	0591-631980
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Ervaren opbrengsten
Het	programma	sluit	onvoldoende	aan	bij	de	didactische	en	organi-
satorische	wensen	van	de	leraren	op	de	Regenboog;	ze	boeken	geen	
tijdwinst	en	hebben	weinig	overzicht

Uitvoering
Leerlingen	groep	3-4	werken	achter	de	computer	met	het		
oefen	programma	Muiswerk,	in	eigen	tempo

Idee
Het	traditionele	spellingonderwijs	vervangen	door	een		
oefen	programma	op	de	computer

Gemeten opbrengsten
Leerlingen	leren	van	het	oefenprogramma	niet	beter	spellen	dan	van	
het	reguliere	programma
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Zijn	meisjes	in	het	nadeel?	Pas	wanneer	hierover	zekerheid	bestond,	wilden	
de	Viviani-scholen	op	digitale	toetsen	overstappen.	Zij	kenden	de	opbrengsten	
van	papieren	toetsen	en	wilden	geen	kwaliteitsvermindering.

11.2  Bedachte interventie: leerlingen doen de toetsen digitaal 
De	leerlingen	maakten	de	toetsen	begrijpend	lezen	en	rekenen/wiskunde,	in	
januari	en	in	juni.	Van	tevoren	hadden	ze	uitleg	gekregen	over	hoe	de	toets	
werkt,	en	tijdens	de	toets	mochten	ze	daar	nog	vragen	over	stellen.	Iedere	
leerling	zat	achter	een	eigen	computer,	met	een	koptelefoon	op.	De	vraag	kon	
worden	voorgelezen	en	als	de	leerling	dat	wilde	herhaald.	Zo	kon	iedereen	in	
zijn	eigen	tempo	werken.

Via	het	toetsenbord	voerde	de	leerling	het	antwoord	in;	daarna	ging	hij	naar	
de	volgende	vraag.	Op	een	antwoordenbalk	kon	hij	zien	welke	vragen	hij	al	
gemaakt	had	en	welke	nog	niet.	Wachten	tot	de	leraar	de	toets	had	nagekeken	
hoefde	niet	meer:	het	cijfer	was	meteen	bekend.	De	leraar	kon	het	resultaat	
ook	meteen	invoeren	in	het	administratiesysteem.

11.3  De uitvoering in de praktijk
Drie	van	de	achttien	Viviani-scholen	deden	mee	aan	het	experiment:	De	Bron,	
Het	Palet	en	De	Kap.	Ze	deden	het	alle	drie	anders.	De	ene	school	zette	alle	
leerlingen	tegelijk	aan	het	werk	in	de	mediaruimte,	de	tweede	liet	halve	groe-
pen	tegelijkertijd	aan	de	toets	werken	en	de	derde	liet	een	groepje	leerlingen	
in	het	leslokaal	de	toets	maken,	terwijl	de	rest	van	de	klas	iets	anders	deed.	
Het	ging	om	leerlingen	van	groep	5	en	7.

De	leraren	vonden	dat	ze	vooraf	voldoende	informatie	en	instructie	hadden	ge-
kregen	om	over	te	kunnen	brengen	op	de	leerlingen	hoe	ze	de	toetsen	moesten	
maken.	Ook	de	leerlingen	waren	direct	enthousiast.	

Sommige	leerlingen	maakten	veelvuldig	gebruik	van	de	voorleesfunctie,	andere	
hadden	dit	minder	nodig.	De	leraren	vonden	deze	functie	ideaal,	omdat	ze	veel	
minder	vragen	kregen.	
	

11.4  Ervaren opbrengsten
Over	het	algemeen	waren	de	ervaringen	met	digitaal	toetsen	heel	positief,	
zowel	bij	de	leerlingen	als	bij	de	leraren.	

De	leerlingen	vonden	de	toets	op	de	computer	zonder	uitzondering	fijner	dan	
de	toets	uit	een	boekje.	Dat	vertelden	ze	in	interviews	en	het	werd	nog	eens	
bevestigd	in	kwantitatief	onderzoek	onder	de	170	leerlingen.	Zij	hadden	over	
het	algemeen	een	duidelijke	voorkeur	voor	digitaal	toetsen.	Ze	konden	snel	en	

Basisscholen	kennen	geen	eindexamen,	maar	wel	de	Citotoets.	De	kranten	
schrijven	er	ieder	jaar	over.	Daarnaast	is	Cito	ook	bekend	van	een	leerling
volgsysteem	met	toetsen	die	één	of	twee	keer	per	jaar	worden	afgenomen.	
Die	meten	de	voortgang	van	de	leerling,	hoe	hij	zich	verhoudt	tot	andere	
leerlingen,	of	hij	bij	is	met	de	tussendoelen	en	ook	of	de	school	landelijk	op	
schema	ligt.	Zulke	gegevens	zijn	ook	belangrijk	voor	de	ouders	en	de	inspectie.		
De	leerlingen	kunnen	de	tussentijdse	toetsen	zowel	op	papier	als	digitaal	
maken;	de	keuze	is	aan	de	school.	Digitaal	heeft	veel	voordelen,	maar	halen	
leerlingen	die	goed	scoren	op	een	papieren	toets	ook	een	goed	resultaat	
op	een	digitale	toets?	

11.1  Doel: digitale toetsen vergelijken met papier
Viviani	is	een	vereniging	van	scholen	voor	protestants-christelijk	en	inter-
confessioneel	basisonderwijs	in	Emmen	en	omstreken.	

Tot	2008	werden	de	tussentijdse	Cito-toetsen	klassikaal	en	op	papier	gemaakt.	
De	leraar	las	de	meerkeuzevragen	voor,	de	leerling	maakte	een	keuze	en	vulde	
die	in	op	zijn	toetsblad.	Dat	duurde	tweemaal	een	uur.	

Een	nadeel	was	dat	het	voor	sommige	kinderen	te	langzaam	ging	en	voor	andere	
te	snel.	Dit	leverde	onrust	in	de	klas	en	was	demotiverend	voor	vlottere	leer-
lingen.	Ook	had	de	leraar	zo	enige	invloed	op	de	resultaten:	hij	kon	de	vraag	
herhalen,	leerlingen	meer	tijd	geven	om	de	vraag	te	beantwoorden,	enzovoort.

In	2010	begonnen	enkele	Viviani-scholen,	als	experiment,	de	digitale	Cito-
toets	af	te	nemen.	Dan	kunnen	de	leerlingen	in	hun	eigen	tempo	werken	en	is	
er	–	vermoedelijk	–	minder	kans	dat	de	leraar	de	resultaten	ongewild	beïn-
vloedt.	Er	zijn	nog	meer	voordelen	(al	was	het	alleen	maar	dat	de	leraren	min-
der	hoeven	na	te	kijken),	maar	voordat	ze	overstapten	wilden	de	scholen	een	
objectief	antwoord	op	één	cruciale	vraag:	of	de	digitale	toets	een	volwaardig	
alternatief	is	voor	de	papieren	toets.	Met	andere	woorden:	halen	leerlingen	
met	de	digitale	toets	dezelfde	resultaten	als	met	de	papieren	toets?	

Waarom	deze	vraag?	Die	komt	vooral	voort	uit	het	feit	dat	de	digitale	toets	
anders	wordt	afgenomen:	niet	meer	klassikaal,	afgestemd	op	de	langzamere	
leerlingen,	maar	zelfstandig	achter	een	computer,	waarbij	leerlingen	zelf	be-
palen	of	ze	bijvoorbeeld	een	vraag	nog	een	keer	willen	beluisteren.	Is	dat	
niet	nadelig	voor	leerlingen	die	niet	zo	goed	met	computers	om	kunnen	gaan?		

11	Efficiënt	digitaal	toetsen

Viviani, Emmen
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Al	met	al	wijst	het	kwantitatief	onderzoek	erop	dat	digitale	toetsen	geen	nega-
tieve	effecten	hebben	op	de	resultaten.	

Het	onderzoek	op	de	Vivianischolen	bevestigt	de	 verwachte	en	de	ervaren	
opbrengsten	van	digitaal	toetsen.	De	digitale	toetsen	vertonen	geen	syste-
matische	vertekeningen.	Daarmee	is		een	digitale	toets	een	betrouwbare	ver-
vanger	van	de	papieren	toets,	en	biedt	hij	tijdwinst	en	gebruiksgemak.

11.6  Resumerend
•	 De	scores	van	de	digitale	toets	zijn	vergelijkbaar	met	die	van	de	papieren.
•	 Wie	goed	is	met	computers,	scoort	niet	beter.
•	 Jongens	scoren	niet	beter	dan	meisjes.
•	 Leraren	en	leerlingen	vinden	de	digitale	toets	prettiger.
•	 	Leraren	zien	veel	pluspunten:	de	digitale	toets	werkt	gemakkelijk	en		

bespaart	ze	veel	tijd.

geconcentreerd	werken,	en	naar	hun	idee	ook	beter.	Dit	gold	sterker	voor	de	
leerlingen	uit	groep	5	dan	voor	die	uit	groep	7.

Bovenschools	ICT-coördinator	Rein	Sybesma	bevestigt	dit:	‘Met	name	de	twee-
de	ronde	 is	voortreffelijk	verlopen.	De	mooiste	reactie	achteraf	kwam	van	
groep	6	(die	het	jaar	daarvoor	de	digitale	toets	had	gemaakt).	Die	zouden	nu	
de	papieren	toets	krijgen,	maar	zeiden	dat		ze	veel	liever	de	toets	opnieuw	
digitaal	wilden	maken.’

De	leraren	waren	dankbaar	voor	de	tijdsbesparing.	Ze	hoefden	niet	steeds	
opnieuw	de	vraag	voor	te	lezen,	geen	onduidelijke	handschriften	meer	te	ont-
cijferen,	hadden	tijd	voor	andere	leerlingen	en	vooral:	ze	hoefden	niet	meer	
na	te	kijken	–	wat	niet	alleen	tijd	maar	ook	fouten	scheelde.	

11.5  Gemeten opbrengsten
Leraren	en	 leerlingen	waren	dus	enthousiast	over	het	gebruik	van	digitale	
toetsen,	maar	gaven	de	toetsen	geen	vertekend	beeld	vergeleken	met	de	papie-
ren	versies?	Bij	leraren	bestond	hierover	veel	twijfel:	kunnen	alle	leerlingen	
wel	evengoed	uit	de	voeten	met	die	digitale	toetsen?	Kunnen	ze	de	zelfstandig-
heid	bijvoorbeeld	wel	aan?	

De	resultaten	laten	zien	dat	de	scores	die	de	leerlingen	met	de	digitale	toetsen	
hebben	behaald,	duidelijk	overeenkomen	met	de	scores	die	ze	behaalden	met	
de	papieren	toetsen	in	het	verleden.	Dat	wijst	erop	dat	digitale	toetsen	voor	
leerlingen	geen	andere	resultaten	opleveren	dan	papieren	toetsen.	Ze	geven	
geen	systematische	vertekeningen	ten	opzichte	van	de	papieren	variant.	

Figuur 11.1.	Opbrengsten	van	digitaal	toetsen

Een jaar na het onderzoek
“Uit het onderzoek blijkt dat we ons er geen buil aan vallen. Dan zit-
ten de winstpunten in het in eigen tempo werken, en in correctietijd. 
Digitaal toetsen kost ongeveer 30 cent per leerling en je bespaart veel 
tijd. Je hoeft geen papieren boekjes aan te schaffen of te kopiëren en de 
tijdwinst van de leraren is ook winst.”

–Rein	Sybesma,	Ict-coördinator

Als	aanvulling	hierop	is	ook	onderzocht	of	bepaalde	typen	leerlingen	nadeel	
ondervinden	van	de	digitale	toets.	Zowel	voor	de	leerlingen	van	groep	5	als	
van	groep	7	geldt:	er	is	geen	enkele	reden	om	aan	te	nemen	dat	meisjes	of	
leerlingen	met	lage	ict-vaardigheden	in	het	nadeel	zijn	als	een	toets	digitaal	
wordt	afgenomen.	

Meer informatie
E		r.sybesma@viviani.nl	 T	0591-648207

in
sp

ir
at

ie

ex
is

te
nt

ie

pe
rc

ep
ti
e

ev
id

en
ti
e

Ervaren opbrengsten
Leerlingen	werken	liever	digitaal,	leraren	besparen	tijd

Uitvoering
Elke	leerling	maakt	de	Cito	tussentoets	achter	de	computer,		
in	zijn	eigen	tempo

Idee
Toetsen	niet	meer	op	papier	maar	digitaal

Gemeten opbrengsten
De	digitale	toets	geeft	vergelijkbare	resultaten	ten	opzichte	van	de		
papieren	toets;	dit	geldt	ook	voor	kinderen	die	minder	ict-vaardig	zijn
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De	afdeling	Onderzoek	van	Kennisnet	kan	specifieke	vragen	over	dit	onderzoek	
beantwoorden.	Mail	naar	onderzoek@kennisnet.nl	of	bel	naar	0800-321	22	33.

12.4  Een gratis abonnement op de Onderzoeksreeks
Gemiddeld	tien	keer	per	jaar	verschijnen	nieuwe	publicaties	in	de	Kennisnet	
Onderzoeksreeks.	Ga	naar	onderzoek.kennisnet.nl/naar-de-onderzoeken/
abonneren-op-de-onderzoeksreeks	en	sluit	een	gratis	abonnement	af.

Colofon
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Wat	weten	we	uit	wetenschappelijk	onderzoek	over	ict	in	het	onderwijs	
en	hoe	kunnen	scholen	samen	met	onderzoekers	voortbouwen	op	beschik-
bare	resultaten	uit	eerder	uitgevoerd	onderzoek?		

Kennisnet	Onderzoeksreeks

2008

#1			Kennis	van	Waarde	Maken

#2			 Leren	met	meer	effect

#3			 Ict	werkt	in	het	vmbo!

#4			Games	in	het	(v)mbo

#5			Web	2	in	de	BVE

#6			Digitale	schoolborden	in	het	PO

#7			Speciaal	onderwijs	levert	maatwerk	met	ict

#8			Opbrengsten	van	ict-projecten

#9			 Leren	in	Second	Life

#10		HomoZappiens@Schonenvaart.mbo

2009

#11	 Web	2.0	als	leermiddel

#12	 De	betrouwbaarheid	van	internetbronnen

#13	 Leren	met	meer	effect:	de	onderzoeksresultaten

#14	 Samen	Engels	Leren	Spreken

#15	 Taalontwikkeling	van	jonge	kinderen

#16	 Digitaal	leermateriaal	taalonderwijs	PO

#17	 Jongeren	en	interactieve	media

#18	 Essays	over	bruikbaar	digitaal	leermateriaal

#19	 Computersimulaties	in	het	VO

#20	 Eerst	onderwijsvisie,	dan	techniek

De	Kennisnet	Onderzoeksreeks	Ict	in	het	onderwijs	heeft	als	doel	een	verzamelplaats	te	zijn	voor	
antwoorden	op	deze	vragen.	Daarvoor	wordt	gebruik	gemaakt	van	de	praktijkervaringen	van	on-
derwijsprofessionals	en	resultaten	uit	wetenschappelijk	onderzoek.	Deze	reeks	is	bedoeld	voor	
management	en	leraren	in	het	onderwijs	en	voor	instellingen	en	organisaties	die	het	onderwijs	
ondersteunen	bij	effectief	en	efficiënt	gebruik	van	ict.

2010

#21	 Zelfstandig	leren	rekenen	met	het	digibord

#22	 Leren	van	moderne	vreemde	talen

#23	 Opbrengsten	van	Leren	met	meer	effect

#24	 Meerwaarde	van	het	digitale	schoolbord

#25	 Effecten	van	games

#26	 Maak	kennis	met	TPACK

#27	 Duurzame	onderwijsvernieuwing

#28	 De	prijs	van	digitaal	leermateriaal

#29	 Een	digitaal	klassenboek

#30	 Leren	met	je	mobiel

2011

#31 Opbrengsten van EXPO

Stichting	Kennisnet

Postadres		 Bezoekadres		 T		 (0800)	321	22	33

Postbus	778		 Paletsingel	32		 E		 info@kennisnet.nl

2700	AT	Zoetermeer		 2718	NT	Zoetermeer		 	W	 kennisnet.nl

nderzoeksreeks


