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1. Inleiding 
 

In het onderwijs is een groot lerarentekort. Dit zorgt ervoor dat de werkdruk voor de zittende 

leraren toeneemt, wat leidt tot meer lesuitval. Veel VO-scholen kiezen er momenteel voor om 

onderwijs door onbevoegde docenten te laten verzorgen. Daardoor staat de kwaliteit van het 

onderwijs ter discussie. Digitale leermiddelen bieden kansen om het onderwijs efficiënter, effectiever 

en aantrekkelijker vorm te geven en hiermee het onderwijs te verbeteren. Echter, mede door de 

hoge werkdruk bij de docenten, blijven deze kansen onbenut. De VO-raad stelt SLOA-middelen 

(Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten) ter beschikking om scholen te 

stimuleren via praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek zelf verantwoordelijkheid te nemen voor 

hun schoolontwikkeling. Ook zorgen zij ervoor dat de resultaten uit schoolspecifieke trajecten ten 

goede komen aan de hele sector.  

 

In het kader van SLOA is het project ‘Digitale leermiddelen’ gestart om digitale leermiddelen in te 

zetten bij ‘probleemvakken’ in het reguliere lesprogramma en bij lesuitval. Bij dit project zijn drie 

scholen in het voortgezet onderwijs betrokken: 

� Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur 

� Heerbeeck College in Best 

� Maerlant Lyceum in Den Haag 

Voor het onderzoeksdeel en de begeleiding van de scholen bij de ontwikkeling is onderzoek- en 

adviesbureau Arbeid Opleidingen Consult uit Tilburg aangesteld. 

 

Indeling van dit rapport 

In hoofdstuk 2 worden de doelstelling, onderzoeksvragen en het plan van aanpak beschreven en de 

hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 gaan in op de verschillende onderdelen van het inventariserend 

onderzoek, namelijk het theoretisch kader, best practices en de inventarisaties van en criteria voor 

digitaal materiaal. Hoofdstuk 7 beschrijft de ontwikkeling van de lesprogramma’s en hoofdstuk 8 

schetst de implementatie van de lesprogramma’s. Hoofdstuk 9 geeft vervolgens de opzet van het 

effectonderzoek weer. In hoofdstuk 10,11 en 12 worden achtereenvolgend de bevindingen 

besproken van het effectonderzoek bij de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (hoofdstuk 

10), het Heerbeeck College (hoofdstuk 11) en het Maerlant Lyceum (hoofdstuk 12). Hoofdstuk 13, 

de disseminatie, behandelt de activiteiten die ondernomen zijn om de ervaringen, 

onderzoeksresultaten en het ontwikkeld onderwijsmateriaal te delen met het onderwijsveld. In 

hoofdstuk 14 worden vervolgens de conclusies van het totale effectonderzoek weergegeven. Ten 

slotte worden in hoofdstuk 15 de aanbevelingen genoemd voor scholen die ook met digitale 

leermiddelen aan de slag willen gaan. 
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De drie scholen: een korte introductie 
 

 
De Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur 

De Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur biedt onderwijs aan op mavo-, havo-, atheneum- 

en gymnasium-niveau. De KSE heeft 2.455 leerlingen en ongeveer 170 docenten. Digitalisering is 

in het strategisch beleidsplan benoemd als één van de sterke punten van de KSE: “al vele jaren 

geleden erkenden wij het belang van ict-ontwikkelingen voor de maatschappij en het onderwijs en 

hebben daar bewust in geïnvesteerd: er zijn steeds extra financiële middelen ingezet voor digitale 

ondersteuning van het onderwijsleerproces om de kwaliteit te verhogen. Dit heeft er toe geleid dat 

wij op ict-gebied altijd een voorsprong hebben gehad.” Ook in de schoolgids worden het 

toenemende gebruik van ict en de mogelijkheden van een elektronische leeromgeving genoemd.  

 

Het Heerbeeck College 

Het Heerbeeck College in Best is een katholieke school voor voortgezet onderwijs. De school kent 

vier afdelingen: de afdeling brugklassen en vanaf klas 2 de afdelingen vwo, havo en vmbo-t, met 

dien verstande dat atheneum en gymnasium ondergebracht zijn in één afdeling vwo. Het 

Heerbeeck College valt samen met het Kempenhorst College onder de paraplu van Vobo: 

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot. Op 1 oktober 2008 telde het Heerbeeck College ongeveer 

1.850 leerlingen en ruim 130 docenten. In de schoolgids staat: “Het Heerbeeck College maakt 

gebruik van ict-mogelijkheden bij het ontwerpen van leerarrangementen, toetsing en remediëring” 

en “de computer speelt een belangrijke rol in onze wereld. Leerlingen leren de mogelijkheden van 

ict te benutten.”  

 

Het Maerlant-Lyceum 

Het Maerlant-Lyceum in Den Haag is een openbare school voor havo, atheneum en gymnasium. 

Het Maerlant-Lyceum telt ruim 700 leerlingen en 70 medewerkers. De school is onderdeel van VO-

Haaglanden: (een schoolbestuur met 8 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag en 

omgeving). De directie van het Maerlant-Lyceum is van mening dat ict-ontwikkelingen voor de 

maatschappij en het onderwijs van belang zijn en investeert bewust reeds meerdere jaren extra 

financiële middelen voor digitale ondersteuning van het onderwijsproces om de onderwijskwaliteit 

te verhogen. In het schoolplan 2010-2014 heeft de school een zevental beleidsvoornemens 

geformuleerd met betrekking tot ict, waaronder een verbetering van de netwerkstructuur binnen 

de school, extra investering in digitale hulpmiddelen (digitale schoolborden), pc’s en een 

elektronische leeromgeving, de introductie van digitale leermiddelen en investering in 

docentcompetenties.  
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2. Doelstelling, onderzoeksvragen en plan van aanpak 
 

In dit hoofdstuk worden de doelstelling, onderzoeksvragen en het plan van aanpak van dit project 

beschreven. 

 

2.1 Doelstelling 

 

Het doel van dit project is om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om digitale lessen in te 

zetten bij uitval van een docent. De ambitie is om, door de inzet van digitale leermiddelen bij 

‘probleemvakken’ in het reguliere lesprogramma en bij lesuitval: 

• De onderwijstijd van docenten efficiënter en effectiever te benutten; 

• De werkdruk van docenten te verlagen; 

• Een oplossing te bieden voor ongewenste lesuitval; 

• De onderwijskwaliteit te verhogen.  

De inzet van digitale leermiddelen resulteert naar verwachting in: 

o aantrekkelijk, eigentijds onderwijs voor leerlingen; 

o een verantwoorde, vakspecifieke invulling van lesuren bij lesuitval door de inzet van ict; 

o het terugdringen van leerachterstanden van (verzuimende) leerlingen door digitale 

middelen online beschikbaar te stellen. 

 

2.2 Onderzoeksvragen  

 

In het project staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 

1. Op welke wijze kunnen scholen en docenten digitale leermiddelen inzetten bij 

‘probleemvakken’ in het reguliere lesprogramma en bij lesuitval?  

1.1 Welke typen digitale leermiddelen zijn het meest geschikt?  

1.2 Wat is er nodig om docenten meer gebruik te laten maken van digitale leermiddelen?  

1.3 Hoe kunnen de digitale leermiddelen worden ingepast in de bestaande lesprogramma’s 

van vaksecties? 

2. Wat zijn de consequenties van de inzet van digitale leermiddelen in het reguliere 

lesprogramma en bij lesuitval voor de inhoudelijke en praktische organisatie van het 

onderwijs?  

3. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om digitale leermiddelen als kwalitatief 

hoogwaardig alternatief in te zetten (bijvoorbeeld minimumvereisten ict-faciliteiten)? 

4. Wat zijn de effecten van de inzet van digitale leermiddelen in het reguliere lesprogramma en 

bij lesuitval op het gebruik van onderwijstijd door en de werkdruk van docenten, de (invulling 

van) lesuitval en de onderwijskwaliteit? 
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2.3 Plan van aanpak 

 

Het plan van aanpak bestaat uit de volgende stappen: 

1.  Inventariserend onderzoek 

2.  Ontwikkeling lesprogramma’s 

3.  Implementatie1 

4.  Effectonderzoek 

5.  Disseminatie en rapportage 

 

In de volgende hoofdstukken zullen deze stappen verder worden beschreven. 

 

                                                      
1 Dit implementatieplan is separaat beschikbaar 
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3. Inventariserend onderzoek: theoretisch kader 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van het inventariserend onderzoek2.  

 

3.1 Inleiding 

 

Het project is gestart met een inventarisatie van beschikbare digitale middelen. Het inventariserend 

onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: 

• Deskresearch/internetresearch3;  

• Interviews schooldirecties en docenten;  

• Best practices: interviews, praktijkbezoeken, observaties; 

• Analyse bestaande inventarisaties digitaal materiaal;  

• Ontwikkelen criteria voor inzetbaarheid digitaal materiaal ten behoeve van de “digitale docent”. 

 

De vragen die bij dit onderzoek zijn gesteld, zijn onder andere: welke typen middelen zijn effectief, 

aan welke eisen vinden docenten dat de middelen moeten voldoen, wat zijn de benodigde 

randvoorwaarden, hoe kan het worden ingepast in de interne schoolorganisatie, sluiten de middelen 

aan bij de leefwereld en behoeften van leerlingen, enzovoort. Aan de hand van dit onderzoek zijn 

‘best practices’ in beeld gebracht. Daarnaast zijn op basis van het inventariserend onderzoek een 

aantal handzame middelen ontwikkeld voor de docenten ter ondersteuning bij de ontwikkeling van 

digitale lessen. Het gaat onder meer om bronnenlijsten van digitale materialen, criteria voor digitale 

lessen en een digitale toolkit4 per vak met handreikingen voor docenten. In de volgende paragrafen 

worden de resultaten weergegeven aan de hand van de onderzoeksvragen. 

 
 
3.2 Wijze van inzet digitale leermiddelen 

 

De eerste onderzoeksvraag is: op welke wijze kunnen scholen en docenten digitale leermiddelen 

inzetten bij ‘probleemvakken’ in het reguliere lesprogramma en bij lesuitval?  

• Welke typen digitale leermiddelen zijn het meest geschikt?  

• Wat is er nodig om docenten meer gebruik te laten maken van digitale leermiddelen?  

• Hoe kunnen de digitale leermiddelen worden ingepast in de bestaande lesprogramma’s van 

vaksecties? 

 

3.2.1. Welke typen digitale leermiddelen zijn het meest geschikt?  

Leermiddelen zijn te beschouwen als hulpmiddelen om bepaalde onderwijskundige uitgangspunten te 

ondersteunen of onderwijsdoelen te realiseren. Leermiddelen kunnen alleen de onderwijskundige 

uitgangspunten versterken wanneer er een goede aansluiting is tussen beide elementen (o.a. 

Franken, 2003; Hoppe & Breitner, 2004; Brummelhuis, 2006). 

                                                      
2 De resultaten van het inventariserend onderzoek zijn eveneens opgenomen in een separate tussenrapportage 
‘Digitale leermiddelen. Inventariserend onderzoek naar de inzet van digitale leermiddelen in het voortgezet 
onderwijs’, Arbeid Opleidingen Consult, januari 2011.  
3 Zie bijlage 1 voor een overzicht van gebruikt bronmateriaal. 
4 Deze digitale toolkit is separaat beschikbaar 
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Welke digitale leermiddelen het meest geschikt zijn, hangt sterk samen met het beoogde 

leerconcept. Franken (2003) signaleert in het primair en voortgezet onderwijs de volgende 

leerconcepten met daarbij aansluitende ict-toepassingen: 

• Overdracht: docent is informatiebron, ict is hulpmiddel bij presentatie, demonstratie en 

courseware. 

• Zelfstandig leren: leerling geeft actief vorm aan eigen leerproces, ict is informatiebron en 

digitaal portfolio helpt bij inzicht en reflectie. 

• Ervarend leren: leren in de praktijk, ict is hulpmiddel bij casuïstiek, simulaties en communicatie 

met externe deskundigen. 

• Samenwerkend leren: leerlingen leren van en met elkaar, ict is hulpmiddel bij communicatie 

(discussie, chat, e-mail) en kennis delen (uitwisselen van documenten en producten).  

• Onderhandeling: leerlingen bepalen leerinhoud, ict is informatiebron, communicatiemiddel, 

overdrachtsmiddel en portfolio. 

 

Bij deze indeling passen verschillende digitale leermiddelen, zoals op internet beschikbare informatie 

(geschreven tekst, beeld- en geluidsmateriaal), e-books, educatieve computerprogramma’s voor 

instructie en inoefenen van vaardigheden, digitale toetsen, simulaties en games. 

Maar ook allerlei digitale toepassingen als elektronische leeromgevingen, digitale schoolborden, e-

readers, programma’s voor e-mail en onderlinge communicatie via internet (chatten, fora), diverse 

‘social softwaretools’, elektronische portfolio’s, en mp3-spelers zijn bruikbaar voor educatief gebruik 

(onderwijsraad, 2008). In hoofdstuk 5 is een praktisch overzicht opgenomen van de gevonden 

collecties met potentieel geschikte digitale leermiddelen. 

 

Er zijn, vooral op internet, heel veel plaatsen waar vrij bruikbaar leermateriaal wordt aangeboden. 

Meestal zijn het collecties van materialen. Van Elk e.a. (Kennisnet, 2009c) onderscheiden: 

• Leerlijncollecties: samenhangende collecties van leereenheden, die een volledige didactische 

leerlijn of gedeelte daarvan ondersteunen (bijvoorbeeld het volledige curriculum van de 

brugklas). Een voorbeeld is het materiaal van Ratio (www.ratio.ru.nl), dat bestaat uit 

samenhangend foliomateriaal ondersteund door applets voor wiskunde in de onderbouw van het 

vwo. Ook worden educatieve programma’s in toenemende mate door uitgevers meegeleverd met 

boeken. Deze programma’s bevatten mooi vormgegeven animaties, (remediërende) oefeningen 

(bijvoorbeeld voor talen) of quizachtige programma’s waarin eenvoudige feitenkennis wordt 

aangeboden en geoefend. 

• Basiscollecties: collecties van informatieobjecten en leereenheden die zelf geen leerlijn vormen 

maar wel een eenheid van vorm en functie hebben. Deze materialen worden vaak als 

‘halffabricaat’ gebruikt door mensen die leereenheden ontwikkelen of een leerlijn samenstellen. 

Voorbeelden zijn de appletcollectie van het Freudenthal instituut (www.wisweb.nl) en de collectie 

beeldfragmenten van Teleblik (www.teleblik.nl). 

• Aanvullende collecties: collecties van losse informatieobjecten en leereenheden, die veelal uit 

verschillende bronnen zijn bijeengebracht. Het is meestal fragmentarisch materiaal, zonder 

leerlijn. Voorbeelden zijn de collecties van Digischool (www.digischool.nl) en DigilessenVO.nl. 
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Volgens Van Elk e.a. (Kennisnet, 2009c) is dit onderscheid van groot belang voor het praktisch 

gebruik van het leermateriaal. Docenten hebben behoefte aan materiaal dat een welomschreven 

leerdoel heeft en bij voorkeur deel uitmaakt van een samenhangende leerlijn. Het is voor de meeste 

docenten niet haalbaar om zelf lessen of lesreeksen samen te stellen of te arrangeren uit basis- en 

aanvullende collecties. Docenten kiezen daarom bij voorkeur een leerlijncollectie, waar ze eventueel 

nog op kunnen variëren. Strijker (2010) heeft dit als volgt schematisch weergegeven (zie figuur 1):  

 

Figuur 1.  

 

De pijlen geven aan dat doelen gerelateerd zijn aan een verschillende inhoud en dat leermiddelen 

gebruikt kunnen worden om de inhoud in te vullen. Bij het arrangeren is het van belang rekening te 

houden met de gehele leerlijn. 

 

3.2.2 Wat is er nodig om docenten meer gebruik te laten maken van digitale leermiddelen?  

Uit onderzoek naar de integratie van ict (Vier in Balans monitor, 2009a, 2010b) in de 

onderwijspraktijk door docenten blijkt dat docenten nog steeds maar met mondjesmaat gebruik 

maken van ict, ook wanneer de voorwaarden om het te kunnen gebruiken aanwezig zijn (Cuban, 

2001) en ondanks dat aangetoond is dat ict onder bepaalde condities zeker een meerwaarde heeft 

(Higgins, 2003; Meyer e.a. 2008).  

Ten eerste hangt de inzet van ict door docenten samen met hun visie op onderwijs. Grofweg zijn er 

twee soorten visies: gericht op kennisoverdracht en gericht op kennisconstructie (zelfstandig, 

ervarend, samenwerkend leren en onderhandeling). Diverse onderzoekers hebben laten zien dat 

opvattingen van leraren over onderwijs tot hun professionele identiteit behoren en dat ze deze 

overtuigingen dus niet snel loslaten (Ertmer 2005; Ertmer e.a., 2009). Als de inzet van een ict-

toepassing tegenstrijdig is met de opvattingen van een leraar over onderwijs, is de kans gering dat 

hij die toepassing ook daadwerkelijk zal gebruiken. De leraar moet dus overtuigd zijn van de 

meerwaarde. Weerstand van leraren tegen ict richt zich vooral op de veranderingen die dat mee zou 

kunnen brengen voor hun onderwijsprincipes. Dit roept bij hen ook emotionele weerstand op. 

Leraren willen ict best inzetten in de les, maar alleen als het aansluit op hun opvattingen op 

onderwijs (Van Gennip e.a., 2010). Wel geldt over het algemeen dat leraren die werken vanuit de 



 
 

12 
 

opvatting van kennisconstructie, meer interesse hebben in het gebruik van ict dan leraren die 

geloven in kennisoverdracht (Hermans e.a., 2008) en dat leraren met constructivistische 

opvattingen meer geneigd zijn ict als informatietool in te zetten (Tondeur e.a., 2008). 

Het veranderen van een visie is een complex en dynamisch proces dat jaren kan duren (Hopkins, 

2001; 2007).  

Over deze processen weten we nog niet genoeg, maar onderzoek laat wel zien dat ze leiderschap 

vergen. Dit moet erop gericht zijn docenten te betrekken bij de vernieuwing, hen te motiveren zich 

er ten volle voor in te zetten en een gedeelde visie te ontwikkelen (Waslander, 2007).  

Visie hangt sterk samen met deskundigheid. Als docenten de visie achter het onderwijs met ict niet 

ondersteunen, is de motivatie gering om de nodige kennis en vaardigheden aan te leren en in 

praktijk te brengen (Kennisnet, 2010a). Anderzijds zullen docenten die onvoldoende bekend zijn met 

de meerwaarde en het gebruik van ict, aarzelen om ict in hun lessen toe te laten en sterk geneigd 

zijn vast te houden aan hun vertrouwde routine (Voogt e.a., 2010). De mate waarin leraren zich 

vertrouwd voelen met gebruik van ict is dan ook een van de sleutelfactoren voor een effectieve inzet 

bij het lesgeven (Knezek e.a., 2008). Docenten die met digitaal materiaal willen gaan werken, 

moeten allereerst bepalen naar welk digitaal leermateriaal zij op zoek zijn. Daarbij moeten zij 

beschikken over strategieën om materiaal te vinden, het materiaal beoordelen op bruikbaarheid en 

kwaliteit. Vervolgens moeten zij het leermateriaal arrangeren, technisch beschikbaar stellen in hun 

elektronische leeromgeving en didactisch inbedden in hun onderwijs (Van der Neut, 2009). De 

benodigde ict-competenties van leraren zijn door de Onderwijsraad (2008) als volgt geformuleerd: 

• kunnen omgaan met het repertoire van nieuwe media voor het onderwijsleerproces; 

• media kritisch kunnen selecteren voor het onderwijsleerproces; 

• bijhouden en uitbreiden van het repertoire aan nieuwe media; 

• in staat zijn om media in te zetten bij het faseren en begeleiden van leerprocessen; 

• op de juiste manier kunnen ontwikkelen van onderwijsmaterialen met behulp van nieuwe media; 

• technisch vaardig kunnen omgaan met nieuwe media. 

 

Tot slot zijn materiële factoren nog van belang: de ict-infrastructuur en het beschikbare digitale 

materiaal moeten op orde zijn. Gebruiksgemak is van doorslaggevend belang voor de inzet van 

digitaal leermateriaal (Kennisnet, 2009c): leermateriaal dat het leven van de leraar makkelijker 

maakt en hem in staat stelt beter les te geven, hoeft zichzelf niet te bewijzen en zal vanzelf 

aanslaan. Leraren hebben genoeg aan hun hoofd, laat Ritzen (Kennisnet, 2009c) zien, en gebruik 

van ict is voor hen daarom geen doel op zich: alleen als het hen ontlast, en niet extra belast, zullen 

ze digitaal leermateriaal omarmen. Kennisnet heeft al deze factoren gebundeld in een Vier in Balans-

model. Dit model komt verder aan bod in paragraaf 2.3.  

 

3.2.3 Hoe kunnen de digitale leermiddelen worden ingepast in de bestaande lesprogramma’s van 

vaksecties? 

Myk e.a. (2007) heeft digitaal leermateriaal ingedeeld in een aantal niveaus: 

• fragmenten: componenten zonder inhoudelijke of didactische context: een plaatje of een stukje 

tekst; 

• informatieobjecten: leerobjecten over een afgerond onderwerp: applets, oefentoetsen, een 

stukje uitleg, een videofragment, enzovoort; 
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• leereenheden: leerobjecten met een duidelijke didactische structuur waarin een aantal 

informatieobjecten zijn verwerkt en waarmee een leerdoel wordt bereikt; 

• modulen: met elkaar samenhangende leereenheden die opleiden voor een bepaald leerjaar in 

een bepaald vak. 

 

Digitale leermiddelen kunnen op deze verschillende niveaus worden ingezet in de les. Het inzetten 

van fragmenten of informatieobjecten is relatief eenvoudig, mits de ict-infrastructuur in orde is en 

docenten voldoende vaardig zijn om deze digitale leermiddelen in de les te gebruiken. Het digitaal 

leermateriaal wordt dan vooral aanvullend gebruikt. Digitale leereenheden lenen zich voor het 

vervangen van een complete les binnen een bestaand lesprogramma. Om digitaal materiaal 

vervangend in te zetten, moeten docenten alle eerder genoemde ict-competenties bezitten. Met 

modulen kunnen onderdelen van een vak of een heel vak vervangen worden met digitaal materiaal. 

Het zelf ontwikkelen van modulen met digitaal materiaal die voldoen aan inhoudelijke, 

pedagogische, didactische normen is volgens verschillende onderzoekers (Kennisnet, 2009c) een vak 

apart.  

 

 

3.3 Consequenties 

 

De tweede onderzoeksvraag is: wat zijn de consequenties van de inzet van digitale leermiddelen in 

het reguliere lesprogramma en bij lesuitval voor de inhoudelijke en praktische organisatie van het 

onderwijs?  

 

Uit verschillende onderzoeken (kennisnet 2009c) blijkt dat voor een succesvolle inzet van digitale 

leermiddelen er een inhoudelijke, didactische opbouw aan ten grondslag zou moeten liggen. Het 

werken met digitaal leermateriaal en het arrangeren ervan tot lessen begint met de leerstofinhoud. 

Het is van belang de kerndoelen en eindtermen van het vak als uitgangspunt te nemen. Volgens 

Gademan (Kennis 2009c) begint een leermethode ontwikkelen op macroniveau: één leerconcept met 

doorlopende leerlijnen. Vervolgens worden de didactische en inhoudelijke invulling bepaald 

(mesoniveau) om vervolgens op microniveau het taalgebruik en de moeilijkheidsgraad van het 

lesmateriaal af te stemmen op de doelgroep. Gademan: “je gaat van leerjaren naar les, niet 

omgekeerd”. De nadruk ligt op de inhoud, de technologische mogelijkheden zijn hulpinstrumenten 

om de inhoud (digitaal) te structureren.  

 

In een pilot project in opdracht van de VO-raad gericht op open leermateriaal zijn de volgende 

leerpunten geformuleerd voor de inzet van digitale leermaterialen: 

• leermaterialen moeten onderdeel zijn van samenhangende leerlijnen; 

• er is een proces van kwaliteitszorg nodig; 

• het is wenselijk dat er een grote verscheidenheid aan materialen en didactische benaderingen 

beschikbaar is; 

• het materiaal moet vindbaar zijn op basis van leerstofinhoud.  
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De inzet van digitale leermiddelen heeft logischerwijs ook gevolgen voor de praktische organisatie 

van het onderwijs. Dit aspect is veel minder onderzocht of in ieder geval minder gedocumenteerd. 

Ten eerste zal de ict-infrastructuur in orde moeten zijn (Kennisnet, 2010). Voor de inzet van digitaal 

leermateriaal zullen voldoende pc’s of laptops, een internetverbinding, beamers of digiborden in de 

klassen enzovoort aanwezig moeten zijn en onderhouden moeten worden. In het lesrooster zal er 

bovendien rekening moeten worden gehouden met de benodigde lokalen en indien nodig met de 

inzet van onderwijsassistenten of begeleiders.  

Als digitale leermaterialen ingezet worden als vervanging van (onderdelen van) het reguliere 

lesprogramma en bij uitval van lessen en dit voor alle vakken zou gebeuren, dan is het theoretisch 

gezien mogelijk dat leerlingen op een schooldag uitsluitend digitale lessen volgen en mogelijk veel 

minder of niet in persoonlijk contact staan met docenten.  

 

 

3.4 Voorwaarden: Vier in Balans-model 

 

De derde onderzoeksvraag is: aan welke voorwaarden moet worden voldaan om digitale 

leermiddelen als kwalitatief hoogwaardig alternatief in te zetten?  

 

De stichting Kennisnet ict op school heeft de randvoorwaarden voor doelmatig en efficiënt gebruik 

van digitale leermiddelen beknopt samengevat in het Vier in Balans-model (Onderwijsraad, 2008). 

Het model houdt in het kort in dat voor een efficiënt en effectief gebruik van digitale leermiddelen 

een evenwichtige inzet van de volgende vier bouwstenen op instellingsniveau nodig is: 

• Visie: de opvatting van de school en de leraren over wat goed onderwijs is en hoe de school dat 

wil realiseren. De visie omvat de doelstellingen van de school, de rol van leraren, leerlingen en 

management hierin, de inhoud van het onderwijs en de materialen die worden ingezet. 

• Deskundigheid: de kennis en vaardigheden van leraren om onderwijsdoelstellingen met ict te 

bereiken. Daarbij gaat het niet alleen om technische vaardigheden, maar ook om deze te kunnen 

verbinden met kennis van didactiek en vakinhoud.  

• Digitaal leermateriaal: dit betreft digitale educatieve content. Ook computerprogramma’s worden 

tot het digitale leermateriaal gerekend.  

• Ict-infrastructuur: beschikbaarheid en kwaliteit van computers, netwerken en 

internetverbindingen. Ook elektronische leeromgevingen en het beheer en onderhoud van ict-

voorzieningen worden tot de ict-infrastructuur gerekend. 

 

Uit onderzoek (Kennisnet 2009a) is gebleken dat naast deze vier bouwstenen ook leiderschap en 

samenwerking een rol spelen. Leiderschap en samenwerking zijn overstijgend aan de vier 

bouwstenen. Leiderschap is cruciaal voor het ontwikkelen van een visie en om te zorgen voor 

afstemming tussen de vier bouwstenen. Ook samenwerking is van groot belang, zowel tussen 

leraren onderling als met andere scholen of andere (commerciële) partners.  
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3.5 Effecten 

 

De vierde onderzoeksvraag is: wat zijn de effecten van de inzet van digitale leermiddelen in het 

reguliere lesprogramma en bij lesuitval op het gebruik van onderwijstijd en de werkdruk van 

docenten, de (invulling van) lesuitval en de onderwijskwaliteit?  

 

3.5.1 Effecten op onderwijstijd en werk van docenten 

In 2008 is Kennisnet een reeks experimenten gestart onder de titel “Leren met meer effect”, waarin 

scholen de bijdrage verkennen van ict aan beter en effectiever onderwijs (Kennisnet, 2009b). Uit het 

onderzoek onder deelnemende docenten kwam naar voren dat het werkplezier van docenten die 

deelnamen aan het experiment met ict, is toegenomen. Het meedoen aan het experiment lijkt dus 

motiverend te werken. Bovendien hebben alle docenten een overwegend positieve houding ten 

opzichte van ict gekregen gedurende het project. Ze zijn de inzet van ict in het onderwijs meer gaan 

waarderen en voelen zich competenter in het werken met ict. Vooralsnog blijkt uit het onderzoek 

van Kennisnet niet dat docenten die met ict werken, tijd besparen ten opzichte van docenten die niet 

met ict werken. Evenmin blijkt dat ze hun tijd anders gaan besteden. Voor enkele docenten, 

bijvoorbeeld die nauw betrokken zijn geweest bij ontwikkeling van ict-leermaterialen, is de 

tijdsbesteding gedurende de ontwikkelfase zelfs behoorlijk toegenomen. Dit is eigenlijk niet 

onverwacht. Zelfs al zou de inzet van ict op termijn tijdsbesparing opleveren, eerst moet tijd 

geïnvesteerd worden in het ontwikkelen van het nieuwe onderwijsmateriaal en de nieuwe 

werkwijzen. Daarnaast moesten de betrokkenen verder worden geprofessionaliseerd om goed met 

de onderwijsvernieuwing uit de voeten te kunnen. Docenten geven aan op termijn positieve effecten 

van ict op tijdsbesteding te verwachten. Uit het onderzoek blijkt overigens wel dat ict docenten kan 

ondersteunen bij de uitvoering van onderwijstaken, waardoor zij ontlast worden.  

 

3.5.2 Effecten op de onderwijskwaliteit 

Onderzoek heeft vele malen aangetoond dat de inzet van ict in het onderwijs tal van positieve 

effecten heeft op de onderwijskwaliteit: ict leidt tot efficiënter, effectiever en aantrekkelijker 

onderwijs (zie o.a. Kennisnet, 2009a, 2009b).  

De inzet van ict leidt tot effectiever onderwijs als de leerprestaties en vaardigheden van leerlingen 

verbeteren (o.a. Kennisnet, 2009a, 2009b). Belangrijke positieve effecten zijn verder (zie o.a. 

Kennisnet, 2009a, 2009b): 

• Leerdoelen worden beter en eerder bereikt;  

• Leerlingen voelen zich succesvoller (vergroot zelfvertrouwen);  

• Leerlingen leren meer en beter doordat leerstof op diverse manieren wordt aangeboden; 

• Grote flexibiliteit voor de leerling (in plaats, tijd, tempo, methode); 

• Verhoogt de interactiviteit van het leerproces; 

• Eenvoudiger toegang tot informatie; 

• Meer communicatiemogelijkheden met docenten en medeleerlingen. 

De inzet van ict leidt tot efficiënter onderwijs als het onderwijs kan worden gerealiseerd met minder 

inzet van lerarentijd en geld en met behoud van de onderwijskwaliteit.(o.a. Kennisnet, 2009a, 

2009b). Bij het inrichten van het onderwijsleerproces kan ict bijvoorbeeld goed worden ingezet bij 

het inrichten van individuele leerwegen (Plantinga & De Heer, 2009a). De inzet van ict leidt tot 
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aantrekkelijker onderwijs als de motivatie van leerlingen en leraren toeneemt (o.a. Kennisnet, 

2009a, 2009b). Eerder onderzoek laat ook zien dat ict de motivatie van leerlingen verhoogt: 

leerlingen nemen met meer plezier deel aan het onderwijs. Ict stimuleert leerlingen, vergroot hun 

betrokkenheid en het zorgt ervoor dat zij langer hun aandacht vast kunnen houden. Met name de 

inzet van multimedia kan een belangrijke bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van het 

onderwijs en aan een beter begrip van de materie: multimediale toepassingen trekken de aandacht 

van leerlingen makkelijker en bieden informatie in de vorm van geluid en bewegende beelden die 

niet beschikbaar zijn in tekstuele verhalen.  
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4. Inventariserend onderzoek: best practices 
 

Om meer inzicht te krijgen in de manieren waarop digitale leermiddelen ingezet kunnen worden en 

de consequenties, voorwaarden en effecten van die inzet zijn best practices in kaart gebracht. Best 

practices zijn te beschouwen als goede voorbeelden van de inzet van digitale leermiddelen en 

leveren praktische tips op voor de scholen die digitale leermiddelen gaan inzetten. 

 

4.1 Overzicht best practices 

 

De mogelijke best practices zijn in eerste instantie in kaart gebracht op basis van het deskresearch 

en een gesprek met Kennisnet. Een selectie van de best practices is verder uitgewerkt met onder 

meer interviews en aanvullend deskresearch. De onderzoeksvragen van dit project dienden als 

uitgangspunt voor de interviews. In de onderstaande tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de 

best practices en de aanpak van de uitwerking. Van de best practices zijn verslagen opgesteld en 

opgenomen in bijlage 2.  

 

Tabel 3.1. Overzicht best practices 

 Beknopte omschrijving Aanpak/ 

uitwerking 

1 Bij Stichting DigilessenVO.nl zijn docenten begonnen met het 

ontwikkelen en uitwisselen van digitale leermaterialen. Hierbij zijn 

ongeveer 30 scholen betrokken, waaronder twee “laptopscholen”, waar 

alle leerlingen een eigen laptop hebben. DigilessenVO.nl is 

doorontwikkeld naar de website LES 2.0. In LES 2.0 zijn volledig digitale 

leerlijnen te vinden met als bronnen erfgoedinstellingen. Ook zijn er 

tools te vinden waarmee digitaal materiaal tot een les kan worden 

gearrangeerd.  

Interviews, 

rondleiding en 

observatie op 

laptopschool, 

deskresearch 

2 Dr. Aletta Jacobs College: een school in het voortgezet onderwijs waar 

ict tot de speerpunten behoort en o.a. digitaal materiaal wordt 

ontwikkeld en ingezet in de vorm van lesoverstijgende 

leerarrangementen. 

Interview, 

deskresearch 

3 Leren met meer effect – programma: een onderzoeksprogramma van 

Kennisnet waarin tien scholen experimenteerden met ict. Een paar 

projecten zijn zeer interessant en verder uitgewerkt: op het Twents 

Carmel College werd bestaande software ingezet met begeleiding van 

onderwijsassistenten en afwezigheid van de docenten. Op het PENTA 

college kregen leerlingen E-uren, waarin zij – ook onder begeleiding van 

klassenassistenten – zelfstandig konden werken.  

Deskresearch 

4 Bataafs Lyceum: vanuit innovatie-impuls dit schooljaar gestart met een 

pilot video-conferencing. Een aantal onderdelen van het 

onderwijsprogramma (met name de elementen gericht op 

Interview, 

deskresearch 
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 Beknopte omschrijving Aanpak/ 

uitwerking 

kennisoverdracht) wordt gezamenlijk real-time aangeboden via regionale 

video-conferencing. Hiermee kunnen kleine groepen op verschillende 

locaties op afstand worden bediend. Daarnaast kunnen de lessen worden 

opgenomen en via de elektronische leeromgeving beschikbaar gemaakt 

worden. 

 

 

4.2 Bevindingen best practices  

 

Wat zijn de lessen die kunnen worden geleerd uit de best practices? Onderstaand worden de tips en 

lessen samengevat weergegeven aan de hand van de onderzoeksvragen. 

 

4.2.1 Wijze van inzet digitale leermiddelen 

Op welke wijze kunnen scholen en docenten digitale leermiddelen inzetten bij ‘probleemvakken’ in 

het reguliere lesprogramma en bij lesuitval?  

• Bij DigilessenVO.nl of LES 2.0 ontwikkelen docenten, ook wel arrangeurs genoemd, lessen met 

bestaand digitaal materiaal. Bij DigilessenVO.nl maken de docenten nog gebruik van 

verschillende (online) collecties, terwijl bij LES 2.0 het materiaal afkomstig is van 

erfgoedinstellingen als het Nationaal Archief. Het materiaal blijft zoveel mogelijk online, 

docenten gebruiken in hun lessen links naar het materiaal. Bij LES 2.0 zijn deze links zeer 

betrouwbaar, bij andere collecties bestaat de mogelijkheid dat het materiaal niet langer online 

staat. Ook is de kwaliteit van het materiaal van LES 2.0 gegarandeerd goed. Overigens zal bij 

het gebruik van materiaal altijd de bron vermeld moeten worden. 

• Om de digitale lessen deelbaar te maken, maken DigilessenVO.nl en LES 2.0 gebruik van 

metadatering. De arrangeurs voegen deze toe aan het ontwikkelde materiaal, zodat het vindbaar 

wordt voor docenten.  

• Op het dr. Aletta Jacobs College worden vakoverstijgende leerarrangementen ontwikkeld. Elke 

leerling stelt zelf een arrangement samen uit de leerinhouden en –activiteiten die de docent 

aanbiedt. Een leerarrangement bestaat zowel uit verplichte activiteiten als keuzeactiviteiten.  

• De scholen die meededen aan de experimenten “Leren met meer effect” hebben digitale lessen 

ingezet ter vervanging van een reguliere les. Op het Twents Carmel College zijn digitale lessen 

ingezet onder begeleiding van onderwijsassistenten. De docent was daarbij afwezig. Op het 

PENTA college worden onderwijsassistenten ingezet om leerlingen te begeleiden bij zogenaamde 

E-uren, waarin leerlingen zelfstandig kunnen werken aan opdrachten in de elektronische 

leeromgeving. 

• Digitale leermiddelen worden in de best practices zowel ingezet als aanvulling op de les als ter 

vervanging van de les. Daarbij is de docent meestal in de klas aanwezig. Bij digilessenVO 

worden digitale lessen ook ingezet wanneer een docent niet aanwezig kan zijn door bijvoorbeeld 

bijscholing of langdurige ziekte. Op de scholen die deelnamen aan de experimenten “Leren met 

meer effect” namen onderwijsassistenten de begeleiding van de leerlingen op zich.  
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• Docenten krijgen met de inzet van digitale leermiddelen een andere rol: zij worden ontwerpers 

van leerprocessen en zijn meer coach of begeleider van leerlingen. Het is belangrijk dat zij 

opgeleid worden in het ontwikkelen van digitale lessen of arrangementen.  

• De digitale leermiddelen worden in alle best practices gekoppeld aan de elektronische 

leeromgeving, waardoor docenten bijvoorbeeld kunnen bijhouden of en hoe lang een leerling aan 

opdrachten heeft gewerkt. Leerlingen vinden op de elektronische leeromgeving al het digitale 

materiaal dat ze nodig hebben om de les – al dan niet zelfstandig - te doorlopen en kunnen 

opdrachten inleveren. Sommige elektronische leeromgevingen kennen zelfs een plagiaatfunctie, 

waarbij het programma op zoek gaat naar overeenkomsten met eerder ingeleverde opdrachten 

of op internet.  

• Een digitale les betekent niet dat leerlingen de hele les achter de pc of laptop zitten. Juist de 

afwisseling van werken achter de pc of laptop met andere werkvormen spreekt leerlingen aan. 

 

4.2.2 Consequenties 

Wat zijn de consequenties van de inzet van digitale leermiddelen in het reguliere lesprogramma en 

bij lesuitval voor de inhoudelijke en praktische organisatie van het onderwijs?  

• Aan de digitale leermiddelen die in de best practices worden ingezet ligt vrijwel altijd een 

didactische inhoud ten grondslag. Het zijn docenten of arrangeurs die vanuit de leerlijnen of 

leerdoelen bedenken hoe een concrete les kan worden vormgegeven met digitaal materiaal. Bij 

LES 2.0 zijn cursussen ontwikkeld om docenten te leren regisseur te worden van hun 

onderwijsproces. De lessen van LES 2.0 zijn altijd opgebouwd volgens een vast didactisch 

patroon: 

o Oriënteren 

o Verwerven 

o Bestendigen 

o Reflecteren 

• Naast de docenten en eventueel arrangeurs zijn in de best practices nog verschillende andere 

personen betrokken die ondersteuning leveren bij de inzet van digitale leermiddelen, zoals 

systeembeheerders of (technisch) onderwijsassistenten.  

 

4.2.3 Voorwaarden  

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om digitale leermiddelen als kwalitatief hoogwaardig 

alternatief in te zetten (bijvoorbeeld minimumvereisten ict-faciliteiten)? 

• Een belangrijke voorwaarde voor de docenten die digitale lessen ontwikkelen is tijd. 

Het arrangeren van digitaal materiaal tot een les kost hen gemiddeld 20 uur. Op de scholen 

waar docenten lessen arrangeren, wordt er voor de docenten structureel tijd gereserveerd.  

• Om de kwaliteit van de digitale lessen te garanderen, is bij DigilessenVO.nl een commissie 

aangesteld die het materiaal beoordeeld op bruikbaarheid. Ook zijn voor de docenten cursussen 

ontwikkeld om hen in staat te stellen goed materiaal te ontwikkelen. Het zijn uiteindelijk de 

docenten die de kwaliteit en toepasbaarheid van het digitale materiaal bepalen.  

• De docenten mogen alleen werken met bestaand digitaal materiaal, dat ze arrangeren tot een 

les of bij LES 2.0 tot curriculum dekkend materiaal.  
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• Bij alle best practices is aangegeven dat de ict-infrastructuur in orde moet zijn om docenten 

daadwerkelijk met digitaal materiaal te kunnen laten werken. Ook voldoende pc’s of laptops en 

een internetverbinding zijn belangrijke voorwaarden.  

 

4.2.4 Effecten  

Wat zijn de effecten van de inzet van digitale leermiddelen in het reguliere lesprogramma en bij 

lesuitval op het gebruik van onderwijstijd door en de werkdruk van docenten, de (invulling van) 

lesuitval en de onderwijskwaliteit? 

• Op korte termijn levert de inzet van digitale lessen geen directe tijdwinst op voor docenten. Het 

ontwikkelen van digitaal materiaal kost hen gemiddeld 20 uur per les. Scholen waar al langer 

met digitale lessen wordt gewerkt, beginnen wel te merken dat het inzetten van digitale lessen 

tijdsbesparend kan werken, hoewel zij ook aangeven dat eerder ontwikkeld materiaal 

voorafgaand aan de inzet opnieuw door de docenten bekeken wordt. 

• Bij alle best practices hebben de betrokkenen het idee dat het werken met digitaal materiaal 

bijdraagt aan de onderwijskwaliteit, doordat het gebruik van ict aansluit op de ontwikkelingen in 

de samenleving en het grote afwisselingen in lesvormen en directe feedback mogelijk maakt. 

Bovendien zijn leerlingen in het algemeen enthousiast over digitale leermiddelen. Scholen 

baseren dit idee op gesprekken met docenten en leerlingen.  

• Niet alle docenten zijn onmiddellijk enthousiast over de inzet van digitale leermiddelen. Zodra zij 

echter de voordelen inzien, worden ze enthousiast. 

• Op het Twents Carmel College waren er geen verschillen in prestaties van leerlingen die met of 

zonder digitaal leermateriaal werkten. Op het PENTA college presteerde de leerlingen die onder 

begeleiding van een onderwijsassistent zelfstandig digitale lessen volgden zelfs beter dan 

leerlingen die de reguliere lessen volgden. Dit betekent dat onderwijsassistenten een deel van de 

onderwijstaken kunnen overnemen zonder verlies van onderwijskwaliteit. 

 

4.2.5 Tips 

• Ga niet het wiel opnieuw uitvinden, sluit aan bij iets dat al bestaat. Het didactisch concept van 

LES 2.0 bijvoorbeeld is onafhankelijk bij de onderwijsvernieuwingscoöperatie en DigilessenVO.nl 

uitgedacht. De techniek bestaat ook, de online tool is direct te benutten. De kwaliteit moet 

echter hangen op de inhoud, niet op de vormgeving.  

• Neem de structuur die er is om lessen vorm te geven over (oriëntatie, verwerving, bestendiging 

en evaluatie). Er is bewezen dat dit een werkzame structuur is.  

• Gebruik bij het ontwikkelen van materiaal altijd metadatering, zodat het vindbaar en deelbaar 

wordt. 

• Begin met het neerzetten van de leerlijn van een vak, werk vanuit de leerdoelen naar concrete 

lessen.  

• De onderbouw kent vaak meer vrijheden en creativiteit in de lessen dan de bovenbouw. In de 

onderbouw zijn leerlingen nog niet bezig met het programma van toetsing en afsluiting. Het valt 

daarom te overwegen digitale leermiddelen vooral in de onderbouw in te zetten.  
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5. Inventariserend onderzoek: inventarisaties digitaal materiaal 
 

Voor de inzet van digitale middelen is digitaal materiaal geïnventariseerd. In dit hoofdstuk wordt de 

inventarisatie van bestaand digitaal materiaal en bestaande tools om dit materiaal te arrangeren 

weergegeven.  

 

5.1 Digitaal materiaal 

 

In 2008 waren al ongeveer 560.000 webpagina's met multimediaal materiaal beschikbaar. Dit is een 

enorm reservoir aan video- en audiomateriaal, games, verwijzingen naar youtube filmpjes en pdf-

files enzovoort. Maar ook digitaal toetsmateriaal en digitale docentenondersteuning in de vorm van 

handleidingen, lesplanningen en alternatieve leerroutes, leerlingvolgsystemen, etc. 

 

5.1.1 Drie situaties op het gebied van digitaal materiaal 

Op het gebied van digitaal materiaal zijn er kort gezegd drie situaties mogelijk: 

1. Uitgeverijen hebben inmiddels eigen digitaal materiaal ontwikkeld, aansluitend bij de 

lesmethode (zoals bij het vak Duits). 

2. Open materiaal aan digitale leermiddelen (filmpjes, toetsen, games, applets etcetera) is in 

diverse collecties online beschikbaar, eventueel na inschrijving op de site.  

• 2a. Sommige collecties hebben zich verenigd, zoals de collectie Davindi of Edurep. 

Edurep is een centrale voorziening, die (digitaal) leermateriaal op internet vindbaar 

maakt. Edurep staat voor het inrichten van het “Educatieve Repositories Netwerk” 

(een netwerk van educatieve databases). Edurep haalt metadata op uit verschillende 

collecties. Deze metadata worden opgeslagen en via een zoekmachine doorzoekbaar 

gemaakt. In dit soort “verenigingen” van collecties kan er in meerdere collecties 

gelijktijdig worden gezocht. Daarnaast zijn er diverse onafhankelijk collecties.  

• 2b. Naast de mogelijkheid om digitaal materiaal te zoeken, bieden enkele websites 

de mogelijkheid om ook zelf digitaal materiaal te ontwikkelen en lessen met digitaal 

materiaal te arrangeren. In paragraaf 5.3 wordt verder ingegaan op de 

arrangeertools.  

3. Docenten kunnen eigen materiaal ontwikkelen, bijvoorbeeld door presentaties op te nemen.  

5.1.2 Metadatering  

Om het digitaal materiaal eenvoudig te zoeken en vinden, is voor het Nederlandse onderwijs de 

afspraak gemaakt om metadatering toe te passen: het classificeren en categoriseren van materiaal 

met algemene trefwoorden (zie ook www.edustandaard.nl). Aan de hand van de metadata kan 

informatie over de leermaterialen worden verzameld, bijvoorbeeld op onderwerp, doelgroep of type 

informatie. Het is daarom van belang dat een metadatabestand een vaste structuur bezit. 

 Toepassing van een eenduidige set metadata waarborgt dat alle bronnen op consistente wijze 

worden beschreven. Dat maakt het makkelijker om alle relevante informatie snel te vinden, ordenen 

en vergelijken.  
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5.2 Collecties met digitaal materiaal 

 

In de zoektocht naar geschikt digitaal materiaal voor de “probleemvakken” uit dit project, namelijk 

Latijn, Duits en natuurkunde zijn verschillende relevante collecties gevonden.  

 

5.2.1  Collecties met digitaal materiaal 

Er is een top tien ontwikkeld van collecties met digitaal materiaal die voor alle vakken interessant 

zijn (zie bijlage 3, in willekeurige volgorde gerangschikt). Daarnaast is voor de vakken Latijn en 

natuurkunde een overzicht gemaakt van voor het specifieke vak interessante collecties. Aangezien 

de docenten Duits willen werken met het digitaal materiaal van de gehanteerde lesmethode, is er 

voor hen niet gezocht naar vakspecifieke websites. Voor hen is de top tien van collecties uiteraard 

wel interessant ter eventuele aanvulling op het eigen lesmateriaal. 

 

Naast de naam van de collectie en eventueel de aanbieder of beheerder is per collectie opgenomen: 

• De bron of de vindplaats: vaak een website. 

• Beschrijving/doel: beknopte beschrijving van de collectie. 

• Soort materiaal/vorm: bijvoorbeeld audiovisueel materiaal of webquests. 

• Toegang tot collectie / prijs: vrij (na inschrijving) of betaald. 

• Edurep: onderdeel van Edurep. 

• Zoekmogelijkheid: op vak, met zoektermen en met of zonder filters zoals type onderwijs, 

leerjaar, niveau (bijvoorbeeld vmbo, havo, vwo). 

 

Tips bij het zoeken in de collecties met digitaal materiaal 

• Vooraf bedenken welke zoekmogelijkheid benut wordt: zoeken op vak - eventueel met de 

mogelijkheid om dit verder te specificeren met filters als leerjaar- of zoeken op een specifieke 

term, bijvoorbeeld magnetisme, om bij een specifiek onderwerp digitaal materiaal te vinden? 

• Bij het gebruiken van zoektermen letten op hoofdlettergebruik. Zo levert “latijn” minder 

resultaten op dan “Latijn”. 

• Aansluiten bij vakcommunities. Dit geeft toegang tot collecties met vakspecifiek materiaal, maar 

biedt ook de mogelijkheid om e-mails te ontvangen met de laatste nieuwtjes op ict-gebied en 

kennis te delen met vakgenoten.  

• Maak een Entree-account aan. Entree biedt een oplossing voor het probleem dat  voor elke 

afgeschermde website weer een ander account nodig is. Dit kan vergeleken worden met een 

grote sleutelbos waarbij het moeite kost om de juiste sleutel te vinden.  

• Overigens is voor sommige collecties, zoals Teleblik, ook een digicode nodig om daadwerkelijk 

toegang te krijgen tot bepaalde diensten.  

• Voor sommige collecties wordt een schoolaccount gevraagd. Over dit account heeft men al 

beschikking om in te loggen op bijvoorbeeld de leeromgeving en/of onderwijsportaal.  
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5.3 Digitaal materiaal arrangeren 

 

Het ontwikkelen van volledige lessen met digitaal materiaal wordt ook wel arrangeren genoemd. Om 

te kunnen arrangeren, zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar.  

 

5.3.1 Auteurtools  

Docenten die digitale leermiddelen willen inzetten als aanvulling of ter vervanging van de les kunnen 

gebruik maken van bestaand digitaal materiaal of zelfs complete lessen, zoals te vinden in de eerder 

genoemde collecties. Zij kunnen echter ook verschillende typen digitaal materiaal zelf samenvoegen 

tot een les of zelfs een complete leerlijn. Hiervoor zijn diverse zogenaamde auteurstools (of ook 

arrangeertools genoemd) op de markt. In een auteurstool worden verschillende fragmenten en 

informatieobjecten bij elkaar gebruikt in een structuur die een ontwerper in de auteurstool kan 

definiëren. Ook kunnen verschillende soorten oefeningen en opdrachten worden opgenomen die de 

leerling moet uitvoeren. Dit leidt uiteindelijk tot een pakket digitaal leermateriaal met een duidelijke 

structuur en didactische aanpak waarin allerlei fragmenten en informatieobjecten zijn opgenomen. 

Auteurstools zorgen ervoor dat het ontwikkelen van materiaal makkelijker wordt. Een docent hoeft 

in principe geen technische kennis van HTML, Javascript en SCORM te hebben om er mee aan de 

slag te gaan.  

 

Kennisnet verdeelt de auteurtools in zes verschillende categorieën5 (zie schema in bijlage 4): 

1. Web-based Gratis 

2. Web-based Service Betalen 

3. Software Open Source 

4. Software Commercieel 

5. Software Gratis 

6. ELO 

 

Iedere categorie heeft specifieke aspecten. Sommige tools kunnen via een Internetbrowser worden 

gebruikt, zodat de docent altijd en overal een auteurstool tot zijn beschikking heeft. Andere tools 

moeten geïnstalleerd worden op een computer. Ook in een elektronische leeromgeving kan 

leermateriaal gearrangeerd worden. Het is dan niet altijd mogelijk om deze makkelijk te exporteren 

zodat het materiaal kan worden gedeeld met collega’s die een andere elektronische leeromgeving 

gebruiken. Voor zowel software als web-based auteurstools zijn er gratis en betaalde varianten 

beschikbaar.  

 

5.3.2 Educatieve standaarden6 

Met auteurstools kan het gemaakte leermateriaal volgens bepaalde educatieve standaarden worden 

opgeslagen, zodat deze onafhankelijk van de soort elektronische leeromgeving gebruikt kan worden; 

de zogenaamde SCORM standaard. Iedere ELO die deze SCORM standaard ondersteunt, kan in 

theorie het leermateriaal goed ‘afspelen’. Deze SCORM standaard zorgt er ook voor dat de manier 

waarop een leerling het leermateriaal doorloopt, wordt opgeslagen. Zo kan bijvoorbeeld inzicht 

                                                      
5 http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/maken/auteurstools/uitleg 
6 http://standaarden.kennisnet.nl/ 
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gegeven worden over hoe lang een leerling met het leermateriaal heeft gewerkt, waar hij/zij een 

oefening moeilijk vond of steeds dezelfde fout maakte.  

Een standaard als SCORM levert daarmee een bijdrage aan het onderwijsproces. De standaarden 

zijn ook van belang om digitaal leermateriaal deelbaar te kunnen maken met anderen. Een pakket 

digitaal leermateriaal dat voldoet aan de juiste standaarden, zou in theorie in elke afspeelomgeving 

die ook de juiste standaarden ondersteunt, correct moeten afspelen.  

Om digitaal leermateriaal te vinden, kan er gebruik worden gemaakt van metadata. In een 

auteurstool kan meestal metadata worden toegevoegd. Voor Nederland zijn er specifieke afspraken 

gemaakt over hoe het leermateriaal als SCORM materiaal opgeslagen moet worden en welke 

metadata er nodig is om het leermateriaal te beschrijven.  

 

5.3.3 Keuze in auteurtools 

Om uit het enorme aanbod van auteurtools een selectie te maken, zijn voor het project de volgende 

criteria opgesteld: Nederlandstalig, webbased en gratis. Met deze criteria kunnen alle scholen 

gebruik maken van de tool en eventueel ontwikkeld materiaal delen. Er is een selectie gemaakt van 

vier auteurtools, die deze criteria voldoen. Het gaat om de volgende tools (zie schema).  

 

Tool Website Toelichting 

LES 2.0 www.les20.nl LES 2.0 is een community waarin scholen voor voortgezet 

onderwijs samen met musea en archieven digitaal 

lesmateriaal ontwikkelen. Hiervoor moeten scholen wel 

een account aanvragen. 

Contentcorner www.contentcorner.nl De CONTENTcorner is een instrument om bestaande 

content te zoeken en samen te voegen tot een 

arrangement. Gebruikers kunnen op een snelle manier 

arrangementen uit verschillende (internet)bronnen 

samenstellen zonder technische kennis. Deze 

arrangementen kunnen daarna worden gedeeld met 

anderen, die op hun beurt weer op deze arrangementen 

kunnen voortbouwen. 

Lesbank www.lesbank.nl Lesbank is een web-based auteurstool voor het maken 

van digitaal leermateriaal en digitale toetsen. Gebruikers 

kunnen gratis een account aanmaken en materiaal maken, 

en indien men daarvoor kiest deze via Lesbank 

beschikbaar stellen aan anderen om te gebruiken of 

herarrangeren. 

Wikiwijs Maken www.wikiwijs.nl Met Wikiwijs Maken kunnen gebruikers materiaal uploaden 

of meerdere leermaterialen combineren tot één nieuw 

leermateriaal: arrangeren. Ze kunnen zelf een 

arrangement samenstellen of er één van een collega 

gebruiken. De link naar het arrangement kan worden 

opgenomen in een elo of direct worden verstuurd. 
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Deze auteurtools zijn onderling vergeleken op praktische bruikbaarheid voor de docenten in dit 

project. De vergelijking is gebaseerd op de wensen die de docenten tijdens de interviews hebben 

geuit en is een subjectieve beoordeling. Een overzicht is te vinden in bijlage 5.  

Daarnaast werken alle scholen met het schooladministratieprogramma Magister. In Magister is ook 

een elektronische leeromgeving beschikbaar. 



 
 

26 
 

6. Inventariserend onderzoek: criteria digitaal materiaal 
 

Dit hoofdstuk geeft de criteria weer voor de inzetbaarheid van digitaal materiaal ten behoeve van de 

“digitale docent”. De resultaten zijn gebaseerd op desk research, de best practices en de interviews 

met directies en docenten op de drie betrokken scholen. 

 

6.1 Criteria 

 

De directies, docenten en de geïnterviewden in het kader van de best practices hebben criteria 

genoemd voor de inzetbaarheid van digitaal materiaal. De bouwstenen uit het Vier in Balans-model 

dienen als kapstok voor deze criteria. 

 

Visie, leiderschap en samenwerking 

• Digitale lessen worden zorgvuldig voorbereid en afgestemd op het reguliere lesprogramma. 

• Leerlingen doorlopen een digitale les zoveel mogelijk zelfstandig. Een vorm van begeleiding 

of toezicht is ook bij digitale lessen nodig. 

• De leerlingen die digitale lessen krijgen, leren tenminste evenveel en maken toetsen 

tenminste even goed als leerlingen die geen digitale lessen krijgen.  

• Het enthousiasme voor het vak is bij leerlingen die met of zonder digitale lessen werken ten 

minste gelijk.  

 

Deskundigheid 

• Docenten hebben tijd nodig om kwalitatief goed digitaal materiaal te ontwikkelen of te 

arrangeren tot lessen, bij voorkeur vooraf ingeroosterde momenten waarop zij digitale 

lessen kunnen gaan ontwikkelen. 

• Het zijn uiteindelijk de docenten die bepalen of een digitaal les van goede kwaliteit is.  

• Docenten kunnen van elkaar leren bij de ontwikkeling van digitaal materiaal, maar zullen 

ook veel zelfstandig te werk moeten gaan. Het bedenken van de gewenste leerdoelen en 

leerlijnen of het bepalen van de kwaliteit van een digitale les leent zich beter voor 

samenwerking dan het zoeken naar geschikt digitaal materiaal in verschillende collecties.  

• Docenten moeten kunnen beschikken over de deskundigheid van collega’s, zoals mede-

docenten die al vaker met digitaal materiaal hebben gewerkt, klassenassistenten en ict-

beheerders, met name wanneer hun ict-competenties nog niet optimaal zijn. 

 

Digitaal leermateriaal 

• Digitaal leermateriaal is gebaseerd op kern- en einddoelen en sluit binnen de lescyclus aan 

op voorafgaande en volgende lessen. Toch moet het ook de ruimte laten aan docenten om 

een zekere mate van flexibiliteit te behouden, zodat de docent bijvoorbeeld een zijsprong 

kan maken in de les wanneer hij dat nodig of wenselijk acht.  

• Digitaal materiaal moet aansluiten bij het niveau van de leerlingen.  
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• Digitaal leermateriaal moet aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Vooral 

audiovisueel materiaal en afwisseling in soorten digitaal materiaal spreken leerlingen aan. 

Ook directe (digitale) feedback kunnen leerlingen waarderen.  

• Gebruikersgemak is zeer belangrijk; het materiaal moet voor alle gebruikers eenvoudig 

vindbaar en inzetbaar zijn. 

• Het materiaal moet ook nog na de les beschikbaar zijn voor leerlingen, zodat zij de les 

nogmaals kunnen inzien of bij afwezigheid tijdens de les deze later kunnen in halen.  

• Het digitale materiaal mag geen onjuistheden bevatten; de bron moet kloppen.  

• Digitaal leermateriaal moet zijn voorzien van metadatering, zodat ook andere docenten dit 

materiaal kunnen vinden.  

• Ook digitaal leermateriaal moet actueel en up-to-date blijven. 

 

Ict-infrastructuur 

• Voor de inzet van digitaal materiaal moeten de leerlingen beschikken over een pc of laptop. 

Bij voorkeur beschikt iedere leerling over een eigen pc of laptop. Indien de pc’s in speciale 

ruimtes staan opgesteld, zoals in een computerlokaal of een mediatheek, moeten deze ter 

beschikking staan van de docent op het moment dat hij de les wil laten plaatsvinden. Dit is 

relevant voor het lesrooster.  

• Aangezien veel digitaal materiaal online staat, ook wanneer er wordt gewerkt vanuit een 

elektronische leeromgeving, en docenten vaak werken met links naar het online materiaal, is 

een goede (snel, zonder onderbrekingen) internetverbinding noodzakelijk.  

• De eerste keer dat een digitale les wordt gegeven, is de aanwezigheid van een beheerder of 

ict-er zeer wenselijk. Mocht er tijdens de les iets verkeerd gaan, kan de beheerder of ict-er 

het probleem verhelpen en bovendien registreren waarop de les verkeerd ging: had dit te 

maken met het materiaal, met de pc, met de internetverbinding, etc?  

 

 

6.2 Checklist Richtlijnen Kwaliteit digitaal materiaal  

 

Hoe kan een docent bepalen of het digitale materiaal dat hij heeft gevonden of zelf ontwikkeld 

kwalitatief goed is? Kennisnet heeft een Handreiking Kwaliteit digitaal leermateriaal ontwikkeld met 

daarin zeven richtlijnen die bij het werken met digitale leerlijnen gehanteerd kan worden. 

Onderstaand is de Checklist Richtlijnen opgenomen7. Het volgen van de richtlijnen is niet verplicht, 

maar kan wel leiden tot de ontwikkeling van kwalitatief goed digitaal leermateriaal. 

  

                                                      
7 De volledige publicatie is te vinden op: http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/maken/kwaliteit. 



 
 

28 
 

Checklist Richtlijnen Kwaliteit digitaal materiaal 

 

Competentie-Leerdoelen-Kenmerken  

1. Is de koppeling met leerdoelen duidelijk aangegeven?  

o Is de koppeling met kerndoelen, competenties of eindtermen duidelijk aangegeven? 

o Sluit het leermateriaal aan bij recente, vakinhoudelijke ontwikkelingen? 

 

2. Is er duidelijk aangegeven of de leerdoelen van het leermateriaal getoetst en 

geregistreerd kunnen worden?  

o Kunnen de leerdoelen door de leerlingen met (diagnostische) instrumenten getoetst 

worden? 

o Is er een registratiesysteem aan het leermateriaal gekoppeld waarmee de docent het 

leren van de leerling kan volgen? 

 

3. Is het leermateriaal aantrekkelijk en motiverend?  

o Is er een aantrekkelijk en gebruikersvriendelijk design? 

o Zijn er in het materiaal duidelijke, directe leerdoelen opgenomen? 

o Sluit het materiaal aan bij de beoogde doelgroep? 

o Is er rekening gehouden met differentiatie? 

 

4. Zijn de didactische mogelijkheden van het leermateriaal duidelijk en helder aangegeven?  

o Is aangegeven in welke fase van het leerproces het materiaal kan worden ingezet? 

o Kunnen leerlingen zelfstandig met het materiaal leren? 

o Is het materiaal geschikt voor samenwerkend leren? 

 

Technische productkenmerken  

5. Verloopt de interactie tussen het leermateriaal en de leeromgeving soepel? 

o Kan het leermateriaal worden gebruikt binnen de elektronische leeromgeving van 

verschillende scholen? 

o Wordt er gebruik gemaakt van de afgesproken standaarden ten behoeve van de data-

uitwisseling tussen het leermateriaal en de leeromgeving? 

o Worden de technische kenmerken van het materiaal duidelijk vermeld? 

 

6. Worden de gebruiksvoorwaarden van het materiaal duidelijk vermeld? 

 

Vindbaarheidskenmerken 

7. Zijn er maatregelen genomen om het leermateriaal voor de gebruikers vindbaar te maken? 

o • Zijn er metadata gekoppeld aan het lesmateriaal? 

o • Worden de metadata beschikbaar gesteld voor potentiële gebruikers? 
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7. Ontwikkeling lesprogramma’s  
 

Naar aanleiding van de resultaten van de inventarisatie is op iedere school een aantal docenten8 aan 

de slag gegaan met de ontwikkeling van een lesprogramma voor (een gedeelte van) het schooljaar 

2011-2012. In dit lesprogramma zijn zowel reguliere als digitale lessen in een logische reeks 

opgenomen. Bij de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur is dit gedaan voor het vak Duits, bij 

het Heerbeeck College voor het vak Natuurkunde en bij het Maerlant Lyceum voor het vak Latijn.  

 

7.1  Werkwijze ontwikkeling: van macro- naar micro-ontwerp 

 

Het uitgangspunt voor de ontwikkeling vormde het macro-ontwerp (zie bijlage 7). In het macro-

ontwerp legden de docenten vast wat de opzet van de gehele lessenreeks (reguliere en digitale 

lessen) was. Docenten beschreven onder meer de doelstelling van de lessenreeks, de benodigde 

voorkennis van leerlingen en werkten in hoofdlijnen de lessenreeks uit.  

Vervolgens maakten de docenten de vertaalslag van dit macro-ontwerp naar het meso-ontwerp. 

Hierbij werkten de docenten de lessenreeks per les uit. Iedere les kende de standaardopbouw van 

een inleiding, kern en afsluiting. Per onderdeel beschreven de docenten de leeractiviteiten. Zie voor 

een voorbeeld het format lesplan (bijlage 8).  

Ten slotte werd de individuele les nader uitgewerkt (micro-ontwerp). De docenten ontwikkelden de 

digitale lessen met behulp van een arrangeertool, de ELO van de school, via een website of via een 

interactieve PowerPoint presentatie. Hierbij maakten zij gebruik van een praktische leidraad (bijlage 

9). Hierin stonden suggesties voor de docenten voor de ontwikkeling. De docenten waren vrij in de 

keuzes die zij hierbij maakten, waardoor de digitale lessen in de uitwerking tussen de scholen 

variëren. 

Bij het ontwikkelen van de digitale lessen zijn de docenten begeleid door AO Consult. De docenten 

kregen feedback op de door hun opgestelde lessen.  

 

Het volgende schema toont per school voor welke leerjaren lessen ontwikkeld zijn. 

 

School  Vak Leerjaar Niveau Lessenreeks 

KSE Duits 3 Vwo 16 lessen: 8 digitale lessen 

en 8 reguliere lessen 

Heerbeeck College Natuurkunde 5 Vwo 15 lessen: 7 digitale lessen9 

en 8 reguliere lessen 

Maerlant Lyceum Latijn 2 Vwo 18 lessen: 6 digitale lessen 

en 12 reguliere lessen 

 

 

  

                                                      
8 Zie bijlage 6 voor een overzicht van betrokkenen bij het project. 
9 Hiervan zijn 4 lessen reeds gegeven. De overige 3 zullen in schooljaar 2012-2013 (buiten project) gegeven 
worden. 
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7.2  Reflectie op ontwikkeling 

 

De docenten hebben tijdens de ontwikkeling een logboek bijgehouden. Hierin noteerden zij zaken 

waar zij tegenaan liepen, bijzonderheden of aandachtspunten die ze met andere docenten wilden 

delen. Daarnaast hebben de docenten in de interviews hun ervaringen verteld. Hieronder wordt een 

aantal bevindingen weergegeven: 

� Docenten maken vaak gebruik van bestaande lesmethoden en zijn niet gewend om zelf 

lessen te ontwikkelen, die onderdeel uitmaken van een volledige lessenreeks. 

� De docenten hebben veel geleerd van het zelf ontwikkelen van lessen. Met name het stellen 

van realistische doelstellingen, het logisch plaatsen van een les in een lessenreeks en het 

met een helikopterview kijken naar onderwijs, noemen zij als leerervaringen. 

� Het is een uitdaging voor de docenten om de juiste dosering in opdrachten te vinden.  

� De docenten hebben geleerd digitale leermiddelen te zoeken en te beoordelen en zullen deze 

naar eigen zeggen ook in de toekomst gemakkelijker toepassen. Eén van de docenten geeft 

aan dat het werken met digitale lesmaterialen goed is geweest voor de eigen ontwikkeling. 

Ook geven een aantal docenten aan dat zij hun digitale verworvenheden nu ook toepassen 

voor de reguliere lessen. 

� Het opstellen van digitale lessen, inclusief het vinden van juiste leermaterialen zoals filmpjes 

en afbeeldingen, neemt veel tijd in beslag. Op één school merkt de docent op dat hij weinig 

had aan de uitgevers bij het vinden van lesmateriaal. Ook waren niet alle sites even 

toegankelijk.  

� De grote tijdsinvestering werd volgens de docenten gecompenseerd door de energie die ze 

ervan kregen en het directe resultaat dat zij zagen.  

� De docenten die samengewerkt hebben bij de ontwikkeling van digitale lessen hebben dit als 

zeer prettig ervaren; zij konden elkaar heel goed van positieve feedback voorzien.  
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8. Implementatie lesprogramma’s  
 

Na de ontwikkelingsfase was een lessenreeks met een combinatie van digitale en reguliere lessen 

gereed. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de lesprogramma’s geïmplementeerd zijn. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt naar de voorbereiding, uitvoering en evaluatie.  

 

8.1  Voorbereiding 

 

De docenten hebben allereerst draagvlak gecreëerd voor de digitale lessen door de lesprogramma’s 

met de leidinggevende en collega’s te bespreken. Daarnaast hebben zij één digitale les voorgelegd 

aan een aantal leerlingen. De feedback die hierbij werd verkregen, hebben de docenten verwerkt.  

Ten slotte hebben de docenten de randvoorwaarden voor de uitvoering van de lessen geregeld. 

Hierbij kan gedacht worden aan het regelen van een lokaal, voldoende computers en headsets. Ook 

is ervoor gezorgd dat bij iedere les een OOP’er aanwezig was. 

 

8.2 Uitvoering 

 

De ontwikkelde lesprogramma’s zijn uitgevoerd op de drie scholen. De leerlingen volgden de 

lessenreeks met daarin afgewisseld de reguliere en digitale lessen. Tijdens het uitvoeren van de 

lessen hebben de docenten een logboek bijgehouden, waarin zij hun activiteiten en ervaringen 

beschreven. Verder hebben zij, in het kader van het effectonderzoek, observatieformulieren ingevuld 

en hun bevindingen tijdens de digitale les beschreven. Ze noteerden onder meer of de leerlingen op 

tijd waren, of zij rustig en zelfstandig aan de lesstof werkten, of er technische computerproblemen 

waren, enzovoort. Verder hebben de docenten voor, tijdens en na de lessenreeks, de vragenlijsten 

voor het effectonderzoek aan de leerlingen verstrekt (deze vragenlijsten zijn terug te vinden in 

bijlage 11). De bevindingen uit het effectonderzoek worden beschreven in de hoofdstukken 10, 11 

en 12.  

 

8.3 Evaluatie 

 

De docenten hebben iedere les na afloop zelf geëvalueerd. Waar nodig heeft dit geleid tot 

aanpassingen binnen de reguliere of digitale lessen ten behoeve van de aansluiting tussen deze 

lessen, de werkvormen of de logische doorloop van de digitale les.  
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9. Effectonderzoek  
 

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het effectonderzoek beschreven. 

 

9.1 Doelstelling 

 

In het effectonderzoek zijn de effecten op het gebruik van onderwijstijd door en de werkdruk van 

docenten, de (invulling van) lesuitval en de onderwijskwaliteit onderzocht voor de betreffende 

vakken.  

 

 

9.2 Plan van aanpak 

 

Het onderzoek bevat drie typen metingen, namelijk: nulmeting, effectmeting en tussentijdse 

metingen tijdens de lessenreeks. Deze metingen zijn aangevuld met administratieve data van de 

leerlingen (zie bijlage 14 voor het onderzoekschema). 

 

Nulmeting 

Bij de nulmeting is voorafgaand aan de lessenreeks door middel van een interview met leerlingen en 

een uitgebreide vragenlijst onderzocht welke verwachtingen de leerlingen hadden ten aanzien van 

de digitale lessen in combinatie met de reguliere lessen. Daarnaast zijn ook vragen gesteld om de 

algemene motivatie van leerlingen ten aanzien van het vak in kaart te brengen. De uitgebreide 

vragenlijst is door zowel de experimentele als de controle groep ingevuld.  

 

Tussentijdse metingen 

Vervolgens hebben de leerlingen na iedere les een korte vragenlijst ingevuld waarbij zij konden 

aangeven wat zij van de les vonden en welk rapportcijfer zij de les gaven.  

 

Effectmeting 

Aan het einde van de lessenreeks met digitale lessen hebben de leerlingen opnieuw een uitgebreide 

vragenlijst ingevuld en is een aantal leerlingen van elke school geïnterviewd. Er is hierbij gevraagd 

hoe zij de lessenreeks hebben ervaren. In de uitgebreide vragenlijst voorafgaand aan de lessenreeks 

en in de uitgebreide vragenlijst na de lessenreeks zijn een aantal dezelfde vragen opgenomen, 

waardoor de nulmeting vergeleken kan worden met de effectmeting. Hierdoor kan gemeten worden 

of de mening van de leerling na de lessenreeks veranderd is. 

 

Samengevat ziet het effectonderzoek er als volgt uit: 

• administratieve data 

o invulling lesuitval; 

o gegevens leerlingen; 

o rapportcijfers van leerlingen in voorgaand schooljaar; 

o toetsresultaten. 
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• nul- en effectmeting 

o diepte-interviews met leerlingen, docenten, leidinggevenden10; 

o gestructureerde uitgebreide vragenlijsten onder leerlingen. 

• metingen tijdens de lessenreeks 

o gestructureerde korte vragenlijsten onder leerlingen na iedere les; 

o observaties van de werkgroepen en tijdens lessen11. 

 

 

9.3 Experimentele en controlegroep 

 

In het onderzoek is sprake van een experimentele groep en een controlegroep. De opzet was om per 

school 2 klassen bij het onderzoek te betrekken: 1 klas die een lesprogramma met digitale 

leermiddelen volgt (experimentele groep) en 1 klas die geen lesprogramma met digitale 

leermiddelen volgt (controlegroep). Bij de KSE wilden twee docenten, die samen de lessenreeks met 

digitale lessen hebben ontwikkeld, beiden deelnemen aan het experiment, waardoor er twee 

experimentele groepen zijn. Echter, voor het effectonderzoek zijn deze twee groepen samengevoegd 

tot één experimentele groep. Bij het Maerlant Lyceum was er geen controlegroep, omdat er slechts 

één VWO klas per schooljaar Latijn heeft. Daarmee ontstaat de volgende opzet: 

 

Tabel 9.1. Onderzoeksopzet  

School  Vak Aantal klassen 

KSE Duits 1 experimentele groep (bestaande uit twee klassen) 

1 controlegroep 

Heerbeeck College Natuurkunde 1 experimentele groep 

1 controlegroep 

Maerlant Lyceum Latijn 1 experimentele groep 

 

De resultaten van het effectonderzoek worden per school beschreven in de volgende hoofdstukken. 

Hoofdstuk 10 beschrijft de resultaten van de KSE, hoofdstuk 11 van het Heerbeeck College en 

hoofdstuk 12 van het Maerlant Lyceum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
10 Zie bijlage 12 voor de interviewleidraden  
11 zie bijlage 13 voor het lesobservatie formulier 
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10. Resultaten: Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van het effectonderzoek bij de KSE. In paragraaf 

10.1 wordt de situatie vooraf aan het experiment geschetst. Paragraaf 10.2, 10.3 en 10.4 geven 

achtereenvolgens de resultaten van de korte vragenlijsten die na elke les door de leerlingen zijn 

ingevuld, de resultaten van de effectmeting en de resultaten van de vergelijking tussen de nul- en 

effectmeting. Ten slotte geeft paragraaf 10.5 een samenvatting voor de KSE.  

 

10.1 Nulmeting 

10.1.1 Administratieve gegevens 

Omdat bij de KSE twee docenten aan de slag zijn gegaan met het ontwikkelen van digitale lessen, 

zijn er bij deze school twee experimentele groepen. Voor dit onderzoek zijn deze twee groepen 

samengevoegd tot één experimentele groep. Daar waar de twee groepen significant12 van elkaar 

verschillen, zal dit worden genoemd. 

• De eerste klas 3 vwo Duits kent 30 leerlingen en de tweede klas 3 vwo 29 leerlingen. In 

totaal hebben 53 leerlingen uit de experimentele klassen 3 vwo Duits de uitgebreide 

vragenlijst, voorafgaand aan de digitale lessenreeks, ingevuld. 

• Beide klassen hebben in het schooljaar 2010-2011 gemiddeld een voldoende behaald voor 

het vak Duits. De leerlingen uit de eerste klas scoorden gemiddeld een 5,9. De leerlingen uit 

de tweede klas een 6,3.  

• Een derde klas 3 vwo Duits dient in dit onderzoek als controlegroep. Deze klas telt 24 

leerlingen.  

10.1.2 De motivatie voor het vak Duits 

Middels de uitgebreide vragenlijst die als nulmeting is afgenomen, is allereerst onderzocht hoe de 

leerlingen tegen het vak Duits aankijken. Een klein percentage van de leerlingen geeft aan dat: 

• zij graag naar Duits gaan (4%); 

• zij Duits leuk vinden (9%). 

 

Wel geeft een meerderheid van de leerlingen (56%) aan zijn best te doen voor het vak Duits. 

Hierbij bestaat geen significant verschil tussen de experimentele groep en de controle groep. 

10.1.3 Verwachtingen van de leerlingen ten aanzien van ict in de les 

Zowel tijdens een interview met leerlingen als in de uitgebreide vragenlijst die als nulmeting is 

afgenomen, is onderzocht welke verwachtingen de leerlingen Duits vooraf hebben van de digitale 

lessen in combinatie met de reguliere lessen. De leerlingen verwachten dat de digitale lessen leuker, 

maar ook moeilijker zullen zijn dan de reguliere lessen. 

 

  

                                                      
12 Er kan met ten minste 90% zekerheid gezegd worden dat de verschillen niet op toeval berusten. 
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Tabel 10.1 Verwachtingen van de leerlingen Duits m.b.t. de inzet van ict in de les. In percentages.  

  (helemaal) 

eens 

Neutraal (helemaal) 

oneens 

N 

1 In een digitale les leer ik minstens zo veel 

als in een gewone les. 

35% 53% 12% 51 

2 Een hele les achter de computer zitten, 

lijkt me vreselijk. 

12% 8% 80% 51 

3 Ict kan een les echt leuker maken. 61% 37% 2% 49 

4 Ik verwacht dat ik de docent zal missen 

tijdens een digitale les. 

20% 28% 52% 50 

5 Een digitale les is leuker dan een reguliere 

les. 

57% 37% 6% 49 

6 Ik verwacht sneller door de lesstof te 

kunnen met een digitale les. 

42% 46% 12% 50 

7 Ik heb meer zin in de digitale lessen dan 

in de gewone lessen. 

63% 30% 7% 43 

8 Het lijkt me goed om gewone lessen met 

digitale lessen af te wisselen. 

54% 37% 10% 41 

9 Ik zou best alle lessen digitaal willen. 24% 31% 45% 51 

10 Ik verwacht dat ik ook zonder de docent 

alle opdrachten van de digitale les kan 

maken. 

26% 49% 26% 51 

11 Ik denk dat ik dit jaar voor [VAK] een 

voldoende haal. 

44% 48% 8% 48 

12 De lessen van [VAK] zullen de komende 

periode vaak moeilijk voor me zijn. 

23% 52% 25% 48 

13 Ik denk dat [VAK] de komende periode 

makkelijk gaat zijn. 

6% 45% 49% 53 

 

In tabel 10.1 zijn de stellingen te vinden die in de uitgebreide vragenlijst zijn opgenomen met 

betrekking tot de inzet van ict in de les. Uit deze tabel blijkt dat een meerderheid van de leerlingen 

Duits: 

• verwacht dat een digitale les leuker is dan een gewone les (57%);  

• het goed lijkt om gewone lessen met digitale lessen af te wisselen (54%); 

• vindt dat ict een les leuker kan maken (61%); 

• aangeeft meer zin te hebben in de digitale lessen dan in de gewone lessen (63%); 

 

Verder is een meerderheid van de leerlingen het oneens met de stellingen: 

•  ‘Een hele les achter de computer zitten, lijkt me vreselijk (80%); 

•  ‘Ik verwacht dat ik de docent zal missen tijdens een digitale les (52%); 

 

Ten slotte blijkt dat bijna de helft van de leerlingen (48%) er niet zeker van is dit jaar een voldoende 

te halen voor het vak Duits. 44% van de leerlingen denkt vooraf wel een voldoende te halen. 
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Tussen de leerlingen van de twee experimentele groepen bestaat geen significant verschil wat 

betreft ict-vaardigheid13. De leerlingen zijn, naar eigen zeggen, voldoende ict-vaardig; ze scoren 

gemiddeld 2.25 op een vijfpuntsschaal met 1=zeer ict-vaardig en 5=niet ict-vaardig. 

 

 

10.2 Tussentijdse meting 

 

Na iedere reguliere en digitale les is door de leerlingen van de experimentele groep een korte 

vragenlijst ingevuld. Zij konden onder meer aangeven welk rapportcijfer zij de les gaven. Gemiddeld 

gaven de leerlingen de reguliere lessen Duits een 6.5 en de digitale lessen een 6. Dit verschil is 

significant: de leerlingen geven de reguliere lessen een significant hoger cijfer dan de digitale lessen. 

 

Er is een significant verschil tussen de twee experimentele groepen wat betreft het cijfer voor de 

digitale les: de ene groep geeft gemiddeld een 5.3 en de andere groep een 6.7. Het is wel van 

belang hierbij te vermelden dat de cijfers voor de groep met het gemiddelde van 5.3 variëren van 1 

tot en met 8.5 (hierbij is het cijfer 1 ook respectievelijk veel en door dezelfde personen gegeven), 

terwijl de cijfers van de andere groep variëren tussen de 3 en 8.8.  

 

Vergeleken met de reguliere lessen vinden significant minder leerlingen de digitale lessen 

interessant, nuttig en goed voorbereid door de docent.  

Verder is een meerderheid van de leerlingen het ermee oneens dat zij in de digitale les nieuwe 

dingen leren en dat de opdrachten duidelijk zijn. Wat opvalt is dat de leerlingen de digilessen wel 

significant leuker vinden en dat een minderheid de lessen saai en moeilijk vindt. Dit laatste hadden 

zij van te voren ook verwacht. 

 

Impressies van de docent 

Aan de docent is gevraagd om na iedere digitale les een observatieformulier in te vullen. 

Resultaten: 

• De leerlingen zijn tijdens de digitale les rustig en serieus bezig met de lesstof. 

• Het niet goed werken van het geluid van een aantal pc’s is een belemmering tijdens de 

digitale les. Dit zorgt ervoor dat sommige leerlingen aan een pc in de gang moeten 

werken, of eerder moeten stoppen met de les.  

• De pc’s starten traag op, waardoor de leerlingen veel tijd kwijt zijn met het wisselen van 

pc. Dit wekt irritatie op bij de leerlingen.  

 

  

                                                      
13 Zie bijlage 10 voor de onderzoeksverantwoording 
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10.3 Effectmeting 

 

Resultaten vragenlijst  

Aan het einde van de lessenreeks met de digitale lessen hebben de leerlingen opnieuw een 

uitgebreide vragenlijst ingevuld. 

 

Tabel 10.2 Meningen van de leerlingen Duits m.b.t. de inzet van ict in de les. In percentages.  

  (helemaal) 

eens 

Neutraal (helemaal) 

oneens 

N 

1 In een digitale les leerde ik minstens zo 

veel als in een gewone les. 

29% 15% 56% 52 

2 Een hele les achter de computer zitten, 

vond ik vreselijk. 

10% 17% 73% 52 

3 Ict kan een les echt leuker maken. 61% 35% 4% 46 

4 Ik heb de docent gemist tijdens de digitale 

les. 

30% 34% 36% 47 

5 Een digitale les is leuker dan een gewone 

les. 

40% 42% 18% 38 

6 Ik kon sneller door de lesstof gaan met 

een digitale les. 

23% 33% 44% 48 

7 Ik had meer zin in de digitale lessen dan 

in de gewone lessen. 

45% 33% 23% 40 

8 Ik vind het goed om gewone lessen met 

digitale lessen af te wisselen. 

44% 31% 25% 48 

9 De digitale lessen vond ik over het 

algemeen moeilijk. 

15% 57% 28% 46 

10 Ik zou best alle lessen digitaal willen. 17% 28% 54% 46 

11 Ik kon ook zonder de docent alle 

opdrachten van de digitale lessen maken. 

31% 28% 41% 51 

12 Ik denk dat ik dit jaar voor Duits een 

voldoende haal. 

38% 49% 13% 45 

 

Uit tabel 10.2 blijkt dat een meerderheid van de leerlingen Duits (61%) aangeeft dat ict een les echt 

leuker kan maken.  

Verder is meer dan de helft van de leerlingen het oneens met de stellingen: 

• ‘In een digitale les leerde ik minstens zo veel als in een gewone les (56%)’; 

• ‘Ik zou best alle lessen digitaal willen’ (54%); 

• ‘Een hele les achter de computer zitten, vond ik vreselijk (73%)’. 
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Resultaten interview met leerlingen 

De geïnterviewde leerlingen geven aan dat zij de digitale lessen geen meerwaarde vonden hebben. 

Dit komt doordat zij een volledig digitaal programma hadden verwacht, maar het volgens hen meer 

om een PowerPoint presentatie ging. De leerlingen hebben de docent erg gemist tijdens de digitale 

lessen. Zij hadden de behoefte aan uitleg en zij wilden vragen stellen, vooral als het om grammatica 

ging. Ook misten zij de rode draad in de digitale lessen. Doordat er weinig controle van de docenten 

was, waren de leerlingen minder gemotiveerd om serieus en gemotiveerd aan de opdrachten te 

werken. Het niet goed werken van de computers droeg hier ook aan bij.  

 

Resultaten interview met docenten 

Het is voor de docenten tegengevallen dat de leerlingen de digitale lessen niet altijd leuk vonden. Als 

verbetering zou één van de docenten de leerlingen een antwoordboekje bij de digitale lessen geven, 

vooraf goed alle links controleren en voor een eventuele reserveles zorgen. Net als de leerlingen 

vinden de docenten voor grammatica de digilessen minder geschikt. Eén van de docenten merkt op 

dat de mentaliteit van de leerlingen niet zelfstandig genoeg is. Misschien zouden leerlingen in de 

bovenbouw, die bewust voor het vak hebben gekozen, de lessen anders beoordelen. Beide docenten 

geven aan het jammer te vinden dat de ict-ers zo weinig prioriteit aan de digilessen gaven en dat zij 

weinig gevraagd zijn om hun ervaringen te delen met collega’s. 

 

Resultaten interview leidinggevende 

Ook door de leidinggevende wordt opgemerkt dat er iemand bij de les aanwezig moet zijn, omdat 

leerlingen niet uit zichzelf met de les aan de slag gaan. De leerlingen willen toch vragen stellen in 

plaats van het zelf op te lossen. Hier liepen volgens de leidinggevende ook de onderwijsassistenten 

tegenaan: de leerlingen wilden ook inhoudelijke vragen stellen. Voor de leidinggevende hebben de 

digitale lessen niet opgeleverd wat hij had verwacht. De afwezigheid van interactie tussen leerling en 

docent zorgt ervoor dat het leereffect wegvalt. Verder dragen ‘het samen moeten zijn in een 

klaslokaal’ en ‘het feit dat het aanbodgericht is’ volgens hem niet bij aan de kwaliteit van de digitale 

les. Ook vindt hij de digitale lessen nog te statisch van opzet.  

De leidinggevende vond het goed om te zien hoeveel tijd en energie de docenten erin hadden 

gestoken. Ook vond hij het leuk om te zien dat de docenten er plezier in hadden en ‘elkaar op 

sleeptouw’ namen. 

 

 
10.4  Vergelijking nul- en effectmeting 

 

Bij dit deel van het onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen de antwoorden die door de 

leerlingen in de uitgebreide vragenlijst gegeven zijn bij de nulmeting en bij de effectmeting14.  

10.4.1 Motivatie voor het vak Duits 

Figuur 10.115. geeft de stellingen weer waarbij er een significant verschil bestaat tussen de nul- en 

effectmeting. Hieruit blijkt dat na de lessenreeks minder leerlingen aangeven dat: 

                                                      
14 Deze analyse kan voor enkel één van de twee experimentele klassen worden uitgevoerd. Voor deze klas zijn 
namelijk de namen van de leerlingen bekend, waardoor zeker is dat de vergelijking tussen de nul- en 
effectmeting voor dezelfde leerlingen wordt gedaan. 
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• zij graag naar Duits gaan; 

• zij Duits leuk en interessant vinden; 

• zij volgend jaar weer Duits willen volgen. 

 

Verder is het percentage leerlingen dat aangeeft het vak Duits moeilijk te vinden en niet goed te zijn 

in Duits toegenomen. Het is hierbij wel belangrijk te vermelden dat de leerlingen relatief vaak 

‘neutraal’ hebben geantwoord16. De rest van de leerlingen is het daarom niet per se oneens met de 

stellingen. 

 
 

Figuur 10.1 Het percentage leerlingen dat het (helemaal) eens is met de stellingen m.b.t. 

het vak Duits (N=24-29).

 

                                                                                                                                                                        
15 Om de leesbaarheid van de figuur te vergroten, loopt de as van 0 tot 60%. 
16 Bij iedere stelling heeft bijna een derde van de leerlingen ‘neutraal’ geantwoord. 

0

10

20

30

40

50

60

Nulmeting

Effectmeting



 
 

40 
 

 

Opmerkelijk is dat na de lessenreeks het percentage leerlingen dat aangeeft zijn best te doen voor  

Duits is toegenomen, terwijl geen van de leerlingen aangeeft zich graag in te spannen voor dit vak. 

Opmerkelijk is ook dat de scores van de leerlingen uit de controlegroep, zij die geen digitale lessen 

hebben gevolgd, tegenovergesteld zijn: zij staan na de lessenreeks juist positiever tegenover het 

vak Duits. 

  

10.4.2 Mening leerlingen ten aanzien van ict in de les 

Zoals te zien is in figuur 10.217 vinden minder leerlingen na de lessenreeks dat ict een les echt 

leuker kan maken, dat een digitale les leuker is dan een gewone les en dat zij alle lessen digitaal 

zouden willen. 

 
Figuur 10.2 Het percentage leerlingen dat het (helemaal) eens is met de stellingen m.b.t. ict in de 
les(N=24-29). 

 

  

 
10.5 Samenvatting KSE 

 

Hoewel de leerlingen voorafgaand aan de digitale lessen positief waren over de inzet van ict, zijn zij 

na de lessenreeks minder positief over het vak Duits en de inzet van ict. Het niet goed werken van 

de computers heeft voor verloren tijd en irritatie gezorgd. 

De leerlingen, docenten en de leidinggevende zijn het er over eens dat een docent onmisbaar is 

tijdens de les. De uitleg van een docent is nodig en dan vooral als het om grammatica gaat. Ook is 

een docent nodig om controle te houden om zo de leerlingen serieus aan het werk te krijgen. 

Volgens de leerlingen kan ict een les leuker maken, maar nog niet hoe de digitale lessen er nu voor 

staan. Zowel de verwachtingen van de leerlingen als van de leidinggevende waren hoger ten aanzien 

van de vormgeving van de digitale lessen.  

 

 

                                                      
17 Om de leesbaarheid van de figuur te vergroten, loopt de as van 0 tot 80%. 
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11. Resultaten: Heerbeeck College 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van het experiment met digitale lessen bij het 

Heerbeeck College. In paragraaf 11.1 wordt de situatie vooraf aan het experiment geschetst. 

Paragraaf 11.2, 11.3 en 11.4 geven achtereenvolgens de resultaten van de korte vragenlijsten die 

na elke les door de leerlingen zijn ingevuld, de resultaten van de effectmeting en de resultaten van 

de vergelijking tussen de nul- en effectmeting. Ten slotte geeft paragraaf 11.5 een samenvatting 

voor het Heerbeeck College. 

 

11.1  Nulmeting 

11.1.1 Administratieve gegevens 

• De klas 5 vwo natuurkunde kent 16 leerlingen. Het gaat hierbij om een clusterklas, wat 

betekent dat de leerlingen uit verschillende klassen komen, maar wel samen het vak 

natuurkunde volgen. 

• Eerdere rapportresultaten van de leerlingen zijn niet bekend.  

• Een andere klas vwo natuurkunde dient in dit onderzoek als controlegroep. Deze klas telt 18 

leerlingen. 

11.1.2 De motivatie voor het vak natuurkunde  

Middels de uitgebreide vragenlijst die als nulmeting is afgenomen, is allereerst onderzocht hoe de 

leerlingen tegen het vak natuurkunde aankijken. Een ruime meerderheid van de leerlingen 

natuurkunde geeft aan: 

• zijn best te doen voor natuurkunde (88%); 

• natuurkunde interessant te vinden (71%); 

• volgend jaar weer natuurkunde te willen volgen (82%). 

 

Bij de laatste twee stellingen bestaat er een significant verschil tussen de experimentele groep en 

controle groep: de leerlingen van de experimentele groep zijn het meer eens met de stellingen. 

11.1.3 Verwachtingen van de leerlingen ten aanzien van ict in de les 

Zowel tijdens een interview met leerlingen als in de uitgebreide vragenlijst die als nulmeting is 

afgenomen, is vervolgens onderzocht welke verwachtingen de leerlingen natuurkunde vooraf hebben 

van de digitale lessen in combinatie met de reguliere lessen. Ondanks dat de leerlingen niet goed 

wisten wat zij konden verwachten, waren zij positief over de inzet van digitale lessen.  
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Tabel 11.1 Verwachtingen van de leerlingen natuurkunde m.b.t. de inzet van ict in de les. In 

percentages.  

  (helemaal) 

eens 

neutraal (helemaal) 

oneens 

N 

1 In een digitale les leer ik minstens zo veel 

als in een gewone les. 

47% 27% 27% 15 

2 Een hele les achter de computer zitten, 

lijkt me vreselijk. 

20% 27% 53% 15 

3 Ict kan een les echt leuker maken. 20% 67% 13% 15 

4 Ik verwacht dat ik de docent zal missen 

tijdens een digitale les. 

43% 43% 14% 14 

5 Een digitale les is leuker dan een reguliere 

les. 

37% 40% 33% 15 

6 Ik verwacht sneller door de lesstof te 

kunnen met een digitale les. 

43% 29% 29% 14 

7 Ik heb meer zin in de digitale lessen dan 

in de gewone lessen. 

0% 33% 67% 15 

8 Het lijkt me goed om gewone lessen met 

digitale lessen af te wisselen. 

46% 54% 0% 13 

9 Ik zou best alle lessen digitaal willen. 0% 13% 87% 15 

10 Ik verwacht dat ik ook zonder de docent 

alle opdrachten van de digitale les kan 

maken. 

27% 47% 27% 15 

11 Ik denk dat ik dit jaar voor [VAK] een 

voldoende haal. 

83% 8% 8% 12 

12 De lessen van [VAK] zullen de komende 

periode vaak moeilijk voor me zijn. 

28% 34% 37% 15 

13 Ik denk dat [VAK] de komende periode 

makkelijk gaat zijn. 

25% 50% 25% 16 

 

In tabel 11.1 zijn de stellingen te vinden die in de uitgebreide vragenlijst zijn opgenomen met 

betrekking tot de inzet van ict in de les. Uit deze tabel blijkt dat een meerderheid van de leerlingen 

het ermee oneens is:  

• alle lessen digitaal te willen (87%); 

• meer zin te hebben in de digitale lessen dan in de reguliere lessen (67%); 

• dat een hele les achter de computer vreselijk lijkt (53%). 

 

Verder verwacht een ruime meerderheid van de leerlingen (83%) vooraf wel een voldoende te halen 

voor natuurkunde . Slechts één leerling geeft aan te denken dat hij of zij geen voldoende zal halen.  

Ten slotte zijn de leerlingen naar eigen zeggen voldoende ict-vaardig; ze scoren gemiddeld 2.21 op 

een vijfpuntsschaal met 1=zeer ict-vaardig en 5=niet ict-vaardig. De leerlingen verwachten geen 

problemen te gaan krijgen met de digitale lessen; ze vinden zich best handig met de computer.  
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11.2  Tussentijdse meting 

 

Na iedere reguliere en digitale les is door de leerlingen van de experimentele groep een korte 

vragenlijst ingevuld. Hierop konden zij onder meer aangeven welk rapportcijfer zij de les zouden 

geven. Gemiddeld gaven de leerlingen de reguliere lessen natuurkunde een 7,8 en de digitale lessen 

een 5,3. Dit verschil is significant: de leerlingen geven de reguliere lessen een significant hoger cijfer 

dan de digitale lessen. Vergeleken met de reguliere lessen vinden significant meer leerlingen de 

digitale lessen saai. Verder vinden significant minder leerlingen de digitale lessen nuttig, leuk, 

interessant en afwisselend. Voor de indicatoren ‘saai’ en ‘nuttig’ geldt dat er tussen de afzonderlijke 

digitale lessen verschil bestaat in de mate waarin de leerlingen de digitale lessen saai en nuttig 

vonden. De ene les vonden zij saaier en/of nuttiger dan de ander. 

 

Impressies van de docent 

Aan de docent is gevraagd om na iedere digitale les een observatieformulier in te vullen. 

Resultaten: 

• De leerlingen werken tijdens de digilessen veelal rustig en serieus aan de opdrachten. 

• Tijdens de lessen was er slechts een enkele keer een technisch computerprobleem, 

waarbij het inleveren van digitale formulieren problemen gaf.  

 

 

11.3 Effectmeting 

 

Aan het einde van de lessenreeks met digitale lessen hebben de leerlingen opnieuw een uitgebreide 

vragenlijst ingevuld. 

 

Resultaten vragenlijst 

Uit tabel 11.2 blijkt dat minderheid van de leerlingen aangeeft dat: 

• zij een digitale les leuker vinden dan een reguliere les (7%); 

• zij alle lessen digitaal zouden willen (8%); 

• zij zonder de docenten alle opdrachten van de digitale lessen konden maken (8%). 

 

Een meerderheid van de leerlingen natuurkunde geeft aan: 

• niet zonder de docenten alle opdrachten van de digitale lessen te kunnen maken (62%); 

• dit jaar voor natuurkunde een voldoende denkt te halen (70%); 

• de docent te hebben gemist tijdens de digitale lessen (78%). 

 

Tenslotte is meer dan de helft van de leerlingen het oneens met de stellingen: 

• ‘In een digitale les leerde ik minstens zo veel als in een gewone les’ (54%);  

• ‘Ik had meer zin in de digitale lessen dan in de gewone lessen’ (54%). 
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Tabel 11.2 Meningen van de leerlingen natuurkunde m.b.t. de inzet van ict in de les. In percentages.  

  (helemaal) 

eens 

neutraal (helemaal) 

oneens 

N 

1 In een digitale les leerde ik minstens zo 

veel als in een gewone les. 

0% 46% 54% 13 

2 Een hele les achter de computer zitten, 

vond ik vreselijk. 

33% 25% 42% 12 

3 Ict kan een les echt leuker maken. 39% 39% 23% 13 

4 Ik heb de docent gemist tijdens de digitale 

les. 

78% 22% 0% 9 

5 Een digitale les is leuker dan een gewone 

les. 

7% 23% 69% 13 

6 Ik kon sneller door de lesstof gaan met 

een digitale les. 

31% 23% 46% 13 

7 Ik had meer zin in de digitale lessen dan 

in de gewone lessen. 

0% 46% 54% 13 

8 Ik vind het goed om gewone lessen met 

digitale lessen af te wisselen. 

42% 42% 17% 12 

9 De digitale lessen vond ik over het 

algemeen moeilijk. 

8% 33% 58% 12 

10 Ik zou best alle lessen digitaal willen. 8% 8% 85% 13 

11 Ik kon ook zonder de docent alle 

opdrachten van de digitale lessen maken. 

8% 31% 62% 13 

12 Ik denk dat ik dit jaar voor natuurkunde 

een voldoende haal. 

70% 20% 10% 10 

 

Resultaten interview met leerlingen 

De geïnterviewde leerlingen vonden dat de digitale lessen geen meerwaarde gaven aan het vak 

natuurkunde. Het ontbreken van de docent en zijn uitleg had een negatieve invloed op het 

zelfstandig en gedisciplineerd werken van de leerlingen. Volgens de leerlingen zou het de ideale 

situatie zijn als reguliere en digitale lessen gecombineerd zouden worden, zodat zij opdrachten 

kunnen maken op de computer en uitleg en feedback kunnen krijgen van de docent.  

Ten slotte zijn de leerlingen erg enthousiast over het werken met applets. 

 

Resultaten interview met docenten 

De docenten geven, net als de leerlingen, aan dat de vakkennis, ervaring en het didactisch 

vermogen van de docent niet gemist kunnen worden bij digitale lessen. Daarbij is een ict-specialist 

nodig voor de vormgeving van digitale lessen. Het is volgens de docenten wel van belang te weten in 

hoeverre leerlingen ict-vaardig zijn, om zo een goed vertrekpunt voor de digitale lessen te creëren. 

De docenten merken op dat het mogelijk is om andere zaken dan natuurkunde op de computer te 

doen. Daarom is het volgens de docenten nodig dat de leerlingen in een gesloten omgeving werken. 

Ook de docenten zijn erg enthousiast over het werken met applets. 
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11.4  Vergelijking nul- en effectmeting 

 

Bij dit deel van het onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen de antwoorden die door de 

leerlingen in de uitgebreide vragenlijst gegeven zijn bij de nulmeting en die bij de effectmeting. 

Deze vergelijking is alleen mogelijk voor de leerlingen uit de experimentele groep. 

11.4.1 Motivatie voor het vak natuurkunde 

Figuur 11.1 geeft de stellingen weer waarbij een significant verschil bestaat tussen de nul- en 

effectmeting. Hieruit blijkt dat na de lessenreeks minder leerlingen aangeven dat: 

• zij graag naar natuurkunde gaan; 

• zij hun best doen voor natuurkunde; 

• zij zich graag inspannen voor natuurkunde; 

• zij natuurkunde interessant vinden; 

• zij volgend jaar weer natuurkunde willen volgen.  

 

Opmerkelijk hierbij is dat na de lessenreeks wel significant meer leerlingen aangeven het vak 

natuurkunde leuk te vinden. Ten slotte geven na de lessenreeks meer leerlingen aan dat zij 

natuurkunde moeilijk vinden en dat zij niet goed zijn in dit vak.  

 

 

Figuur 11.1 Het percentage leerlingen dat het (helemaal) eens is met de stellingen m.b.t. het vak 
natuurkunde (N=13-16) 
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11.4.2 Mening leerlingen ten aanzien van ict in de les 

Zoals figuur 11.2 laat zien, vinden na de lessenreeks minder leerlingen een digitale les leuker dan 

een reguliere les. Maar zij zijn na de lessenreeks wel meer van mening dat ict een les echt leuker 

kan maken. Bovendien zijn meer leerlingen het ermee eens dat zij alle lessen digitaal zouden willen.  

 

Figuur 11.2 Het percentage leerlingen dat het (helemaal) eens is met de stellingen m.b.t. ict in de 
les (N=13-16) 

 

 

 

11.5 Samenvatting Heerbeeck 

 
Hoewel de leerlingen voorafgaand aan de digitale lessen positief waren over de inzet van ict, zijn zij 

na de lessenreeks minder positief over het vak natuurkunde en de inzet van ict in de les. 

Er kan geconcludeerd worden dat de leerlingen van het Heerbeeck College behoefte hebben aan een 

docent voor de klas; dit is een onmisbare factor. Hij of zij kan ‘creatief omspringen met zijn of haar 

kennis’, om zo de uitleg van de lesstof aan te kunnen passen aan de behoefte van de leerling.  

Toch zijn de leerlingen ervan overtuigd dat ict een les echt leuker kan maken. 

Ook de docenten geven aan dat de kennis en ervaring van een docent niet gemist kunnen worden bij 

een les natuurkunde. 
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12. Resultaten: Maerlant Lyceum 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van het experiment met digitale lessen bij het 

Maerlant lyceum. In paragraaf 12.1 wordt de situatie vooraf aan het experiment geschetst. 

Paragraaf 12.2, 12.3 en 12.4 geven achtereenvolgens de resultaten van de korte vragenlijsten die 

na elke les door de leerlingen zijn ingevuld, de resultaten van de effectmeting en de resultaten van 

de vergelijking tussen de nul- en effectmeting. Ten slotte geeft paragraaf 12.5 een samenvatting 

voor het Maerlant Lyceum. 

 

12.1 Nulmeting 

12.1.1 Administratieve gegevens en controle variabelen 

• De klas 2 vwo Latijn kent 27 leerlingen.  

• Omdat zij in hun eerste schooljaar geen Latijn hebben gehad, zijn er geen eerdere 

rapportresultaten bekend.  

• Omdat er geen andere klassen zijn die in 2 vwo Latijn krijgen, is er geen controlegroep.  

12.1.2 De motivatie voor het vak Latijn 

Middels de uitgebreide vragenlijst, die als nulmeting is afgenomen, is allereerst onderzocht hoe de 

leerlingen tegen het vak Latijn aankijken. Een meerderheid van de leerlingen Latijn geeft aan: 

• zich graag in te spannen voor Latijn (52%); 

• volgend jaar weer Latijn te willen volgen (58%); 

• zijn of haar best te doen voor Latijn (96%); 

• het vak Latijn leuk te vinden (67%); 

• het vak Latijn interessant te vinden (69%). 

  

Ten slotte is 81% het oneens met de stelling ‘Ik ben niet goed in Latijn’ (81%). 

12.1.3 Verwachtingen van de leerlingen ten aanzien van ict in de les 

Zowel tijdens een interview met leerlingen als in de uitgebreide vragenlijst die als nulmeting is 

afgenomen, is onderzocht welke verwachtingen de leerlingen Latijn vooraf hebben van de digitale 

lessen in combinatie met de reguliere lessen. Ze verwachten dat de les interessanter wordt “omdat 

je meer zelf kunt opzoeken en niet alleen hoeft te luisteren naar de docent”.  
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Tabel 12.1 Verwachtingen van de leerlingen Latijn m.b.t. de inzet van ict in de les. In percentages.  

  (helemaal) 

eens 

neutraal (helemaal) 

oneens 

N 

1 In een digitale les leer ik minstens zo veel 

als in een gewone les. 

52% 28% 20% 25 

2 Een hele les achter de computer zitten, 

lijkt me vreselijk. 

7% 11% 82% 27 

3 Ict kan een les echt leuker maken. 32% 64% 4% 25 

4 Ik verwacht dat ik de docent zal missen 

tijdens een digitale les. 

52% 33% 14% 21 

5 Een digitale les is leuker dan een reguliere 

les. 

24% 64% 12% 25 

6 Ik verwacht sneller door de lesstof te 

kunnen met een digitale les. 

56% 19% 26% 27 

7 Ik heb meer zin in de digitale lessen dan 

in de gewone lessen. 

35% 46% 19% 26 

8 Het lijkt me goed om gewone lessen met 

digitale lessen af te wisselen. 

73% 14% 14% 22 

9 Ik zou best alle lessen digitaal willen. 19% 39% 42% 26 

10 Ik verwacht dat ik ook zonder de docent 

alle opdrachten van de digitale les kan 

maken. 

35% 35% 31% 26 

11 Ik denk dat ik dit jaar voor [VAK] een 

voldoende haal. 

88% 12% 0% 17 

12 De lessen van [VAK] zullen de komende 

periode vaak moeilijk voor me zijn. 

19% 59% 22% 27 

13 Ik denk dat [VAK] de komende periode 

makkelijk gaat zijn. 

8% 65% 27% 26 

 

In tabel 12.1 zijn de stellingen te vinden die in de uitgebreide vragenlijst zijn opgenomen met 

betrekking tot de inzet van ict in de les. Uit deze tabel blijkt dat een meerderheid van de leerlingen 

Latijn aangeeft dat: 

• zij verwachten sneller door de lesstof te kunnen met een digitale les (56%); 

• zij in een digitale les minstens zoveel leren als in een reguliere les (52%); 

• zij verwachten de docent te zullen missen tijdens de digitale les (52%); 

• het hen goed lijkt om gewone lessen met digitale lessen af te wisselen (73%). 

 

Verder is 82% van de leerlingen het oneens met de stelling ‘Een hele les achter de computer zitten 

lijkt me vreselijk’ (82%). 

 

Een ruime meerderheid van de leerlingen (88%) verwacht vooraf wel een voldoende te halen voor 

Latijn. Ten slotte zijn de leerlingen naar eigen zeggen voldoende ict-vaardig; ze scoren gemiddeld 

2.14 op een vijfpuntsschaal met 1=zeer ict-vaardig en 5=niet ict-vaardig. Uit het interview met de 
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leerlingen blijkt dat de leerlingen niet verwachten dat de digitale lessen te moeilijk gaan zijn; ze 

vinden zichzelf redelijk handig met de computer. 

 

 

12.2 Tussentijdse meting 

 
Na iedere reguliere en digitale les is door de leerlingen van de experimentele groep een korte 

vragenlijst ingevuld. Hierop konden zij onder meer aangeven welk rapportcijfer zij de les zouden 

geven. Gemiddeld gaven de leerlingen de reguliere lessen Latijn een 7,6 en de digitale lessen een 

8,1. Dit verschil is significant: de leerlingen geven de digitale lessen een significant hoger cijfer dan 

de reguliere lessen. Vergeleken met de reguliere lessen vonden significant meer leerlingen de 

digitale lessen nuttig, leuk, afwisselend en interessant. Hierbij geldt dat tussen de afzonderlijke 

digitale lessen verschil bestaat in de mate waarin zij de lessen nuttig, leuk, afwisselend en 

interessant vonden: de ene les vonden zij nuttiger, leuker, afwisselender en interessanter dan de 

andere les. 

 

 

Impressies van de docent 

Aan de docent is gevraagd om na iedere digitale les een observatieformulier in te vullen. 

Resultaten: 

• De leerlingen werken tijdens de digilessen veelal serieus en gemotiveerd aan de 

opdrachten, waardoor er een relatief rustige sfeer ontstaat in de klas. 

• Het is een uitdaging voor de docent om de juiste dosering in opdrachten te vinden: de 

leerlingen hebben een heel verschillend tempo, wat het lastig maakt om te bepalen 

hoeveel opdrachten ze aankunnen. Soms blijkt het aantal opdrachten te weinig voor een 

volledige les, terwijl bij andere lessen de meeste leerlingen niet toekomen aan de 

keuzeopdrachten.  

• Het niet optimaal functioneren van de ict-faciliteiten is een grote belemmering voor de 

digitale lessen en leidt tot ergernis bij de docent en leerlingen. Te denken valt aan 

technische problemen met de computers zoals ontbrekende of kapotte hardware of 

storingen van de server of het netwerk. De aanwezigheid van de beheerder bij de 

digilessen zorgde ervoor dat de meeste problemen snel konden worden opgelost. 

Desalniettemin gaat de benodigde tijd ten koste van de lestijd.  

 

 

 

 

12.3 Effectmeting 

 

Resultaten vragenlijst 

Aan het einde van de lessenreeks met digitale lessen hebben de leerlingen opnieuw een uitgebreide 

vragenlijst ingevuld. 

 



 
 

50 
 

Tabel 12.2 Meningen van de leerlingen Latijn m.b.t. de inzet van ict in de les. In percentages.  

  (helemaal) 

eens 

neutraal (helemaal) 

oneens 

N 

1 In een digitale les leerde ik minstens zo 

veel als in een gewone les. 

50% 23% 27% 22 

2 Een hele les achter de computer zitten, 

vond ik vreselijk. 

4% 8% 86% 26 

3 Ict kan een les echt leuker maken. 55% 40% 5% 20 

4 Ik heb de docent gemist tijdens de digitale 

les. 

32% 44% 24% 25 

5 Een digitale les is leuker dan een gewone 

les. 

30% 45% 25% 20 

6 Ik kon sneller door de lesstof gaan met 

een digitale les. 

44% 35% 22% 23 

7 Ik had meer zin in de digitale lessen dan 

in de gewone lessen. 

36% 41% 23% 22 

8 Ik vind het goed om gewone lessen met 

digitale lessen af te wisselen. 

89% 6% 6% 18 

9 De digitale lessen vond ik over het 

algemeen moeilijk. 

19% 30% 52% 27 

10 Ik zou best alle lessen digitaal willen. 4% 12% 85% 26 

11 Ik kon ook zonder de docent alle 

opdrachten van de digitale lessen maken. 

38% 25% 38% 24 

12 Ik denk dat ik dit jaar voor Latijn een 

voldoende haal. 

75% 6% 19% 16 

 

 

Uit tabel 12.2 blijkt dat de helft van het aantal leerlingen aangeeft in een digitale les minstens zo 

veel geleerd te hebben als in een gewone les.  

Een meerderheid van de leerlingen Latijn geeft aan: 

• dat ict een les echt leuker kan maken (55%); 

• te denken dit jaar een voldoende voor Latijn te halen (75%); 

• het goed te vinden om gewone lessen met digitale lessen af te wisselen (89%). 

 

Ten slotte geven de meeste leerlingen aan dat zij het oneens zijn met de stellingen: 

• ‘Een hele les achter de computer zitten vond ik vreselijk’ (86%) 

• ‘Ik zou best alle lessen digitaal willen’ (85%). 

 

Resultaten interview leerlingen 

De geïnterviewde leerlingen hebben de digitale lessen als zeer positief ervaren; ‘Computeren is 

gewoon leuker dan boeken lezen’. Vooral de filmpjes waarmee de les werd afgewisseld vonden de 

leerlingen erg leuk. De leerlingen zijn er wel van overtuigd dat de digitale lessen moeten worden 

afgewisseld met reguliere lessen, omdat je dan vragen kunt stellen aan en uitleg krijgen van de 
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docent. De leerlingen vonden het prettig dat het rustig was tijdens de les. Wel vonden zij het 

jammer dat ze van de digiles altijd huiswerk hadden. Het was voor de leerlingen wel prettig dat de 

opdrachten die zij gemaakt hadden, besproken werden in de reguliere les. 

 

Resultaten interview docenten 

De docent geeft aan dat het belangrijk is dat er humor en een goede opbouw in de digitale les zit. 

Hij geeft, net als de leerlingen, wel aan dat je niet hele lessen achter elkaar digilessen kunt geven. 

Deze digilessen moet afgewisseld worden met reguliere lessen: ‘De digilessen zijn onderdeel van een 

reeks, waarin ook tijdens de reguliere lessen aandacht werd besteed’. 

De docent geeft wel aan dat hij de lessen specifiek heeft toegepast op deze 2 gymnasium klas, 

waarvan hij weet dat de leerlingen bereid zijn om serieus te werken. Hij weet niet of het daarmee 

voor alle klassen geschikt is. De docent heeft het gemist om te kunnen reflecteren met een collega. 

Ook vindt hij het jammer dat de lessen soms vastliepen op praktische zaken, zoals het ontbreken 

van oortjes of een muis. 

 

Resultaten interview leidinggevende 

Volgens de leidinggevende van de school is het werken met digitale lessen leerzaam voor zowel de 

docent als de leerling. Hij is ervan overtuigd dat ict een rol kan spelen bij het verbeteren van lessen 

en het verhogen van de kwaliteit van de docent. Zo denkt de docent bij een digitale les veel meer na 

over de lessen, meer dan bij een reguliere les. Op basis van wat de leidinggevende tot nu toe heeft 

gezien, is hij ervan overtuigd dat digitale lessen de reguliere lessen kunnen vervangen. Toch denkt 

hij, net als de leerlingen en de docenten, dat het goed is om de digilessen met de reguliere lessen af 

te wisselen; afwisseling is prettig en draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Hij is zich ervan 

bewust dat sommige leerlingen toch de docent nodig hebben om te kunnen leren en hij verwacht dat 

een groot aantal leerlingen het toch prettiger vindt om les te krijgen van een docent. Ten slotte 

merkt de leidinggevende nog enkele randvoorwaarden op. Zo zou er een didactisch onderlegd 

persoon bij de digiles aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de leerlingen individueel aan de slag 

gaan en als de leerlingen met de les klaar zijn, moet ervoor gezorgd worden dat zij iets anders 

kunnen gaan doen.  

 

 

12.4 Vergelijking nul- en effectmeting 

 
Bij dit deel van het onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen de antwoorden die door de 

leerlingen in de uitgebreide vragenlijst gegeven zijn bij de nulmeting en die bij de effectmeting. 
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12.4.1 Motivatie voor het vak Latijn 

 

Figuur 12.1. Het percentage leerlingen dat het (helemaal) eens is met de stellingen m.b.t. het vak 
Latijn (N=27) 

 

 

Figuur 12.1 geeft de stellingen weer waarbij een significant verschil bestaat tussen de nul- en 

effectmeting. Hieruit blijkt dat na de lessenreeks meer leerlingen aangeven: 

• graag naar Latijn te gaan; 

• hun best te doen voor Latijn; 

• Latijn leuk en interessant te vinden; 

• Latijn moeilijk te vinden; 

• niet goed te zijn in Latijn. 

 

Verder geven na de lessenreeks minder leerlingen aan dat zij zich graag inspannen voor Latijn en 

dat zij volgend jaar weer Latijn willen volgen.  
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12.4.2 Mening leerlingen ten aanzien van ict in de les 
 

Figuur 12.2. Het percentage leerlingen dat het (helemaal) eens is met de stellingen m.b.t. ict in de 
les (N=27) 18 

 

 

Zoals terug te zien is in figuur 12.2 geven na de lessenreeks meer leerlingen aan dat ict een les echt 

leuker kan maken en dat een digitale les leuker is dan een reguliere. Echter, het aantal leerlingen 

dat alle lessen digitaal zou willen is afgenomen. 

 

 

12.5 Samenvatting Maerlant 

 

Voorafgaand aan de digitale lessen waren de leerlingen positief over de inzet van ict in de les. Na de 

lessen zijn zij dit nog steeds. Ook de docenten en leidinggevende zijn erg positief over de digitale 

lessen. Echter, alle lessen digitaal aanbieden vinden zij geen goed idee. De digitale lessen zouden 

afgewisseld moeten worden met reguliere lessen, zodat de docent nog steeds uitleg kan geven en de 

leerlingen eventueel vragen kunnen stellen.  

 

                                                      
18 Om de leesbaarheid van de figuur te vergroten, loopt de as van 0 tot 70%. 
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13. Disseminatie en rapportage 
 

De kennis, ervaringen en producten die in dit project zijn ontwikkeld zijn ook voor andere scholen 

relevant. De resultaten van dit project zijn zowel intern als extern gedeeld met belangstellenden.  

De volgende activiteiten hebben onder meer plaatsgevonden: 

- er zijn diverse rapportages opgesteld ten behoeve van stuurgroep en subsidieverlener; 

- er zijn digitale toolkits ontwikkeld voor docenten om lessen te ontwikkelen; 

- er is een stappen-/implementatieplan ontwikkeld dat andere scholen kan helpen bij het 

integreren van digitaal materiaal in de lesprogramma’s; 

- er zijn workshops georganiseerd om kennis te delen; 

- er is een eindrapportage opgesteld. 

 

Kennisdeling bijeenkomsten 

Als afsluiting van het project hebben de deelnemende scholen bijeenkomsten georganiseerd voor 

kennisdeling met collega’s en vakgenoten van andere scholen. Tijdens deze bijeenkomsten hebben 

de docenten een beeld geschetst van hun werkzaamheden tijdens het project. Ook hebben zij hun 

ervaringen met het opstellen en in praktijk brengen van de digitale lessenreeks met vakgenoten 

gedeeld. Hieronder volgt een kort verslag. 

• Bij de KSE hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden. Allereerst heeft één van de 

docenten Duits, die aan het project heeft deelgenomen, haar kennis gedeeld met de 

voltallige sectie Duits van de KSE. Hierbij is de eerste inleidende les uitgebreid behandeld. 

Zij heeft haar ervaringen, zowel goede als minder goede, met haar collega’s gedeeld. Ook 

heeft zij aan de hand van het bijgehouden logboek een beeld geschetst van haar verrichte 

werkzaamheden tijdens het project. Ten slotte hebben de collega’s Duits de gemaakte 

reader ingezien. De bijeenkomst is afgesloten met een vragenronde.  

Voor de tweede bijeenkomst zijn vakgenoten van de twee andere deelnemende scholen, het 

Heerbeeck College en het Maerlant Lyceum, uitgenodigd om kennis te delen. Tijdens de 

bijeenkomst hebben de twee docenten Duits, die samen hebben gewerkt tijdens het project, 

samen een digitale les gepresenteerd. De docenten hebben allen een reader ontvangen, die 

een compleet beeld geeft van de verrichte werkzaamheden. Ten slotte zijn e-mailadressen 

uitgewisseld, voor meer informatie. 

• Op het Heerbeeck College vond de presentatie plaats van de digitale lessen natuurkunde. 

Hierbij waren vakgenoten van zeven scholen aanwezig, waaronder ook de deelnemende 

school de KSE. Allereerst is door de directeur van het Heerbeeck College uitgelegd wat het 

SLOA project inhield, wat de doelen waren van het onderzoek en welke scholen en 

organisaties hierbij betrokken zijn geweest. Vervolgens gaf de docent natuurkunde, die aan 

het project heeft deelgenomen, uitleg over de opzet en ontwikkeling van de digitale lessen. 

Hierbij werd hij ondersteund door zijn collega, waarmee hij tijdens het project heeft 

samengewerkt. Ten slotte deelde de docent met de aanwezigen zijn ervaringen met de 

begeleiding tijdens de digitale les.  

• Op het Maerlant Lyceum heeft een vergadering van Chaos plaatsgevonden. Chaos is een 

samenwerkingsverband voor docenten klassieke talen van verschillende 
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scholengemeenschappen in de regio Den Haag. De scholen houden elkaar op de hoogte van 

ontwikkelingen en ervaringen omtrent het onderwijs. Bij de vergadering waren de docenten 

van zeven van deze scholen aanwezig. De docent Latijn van het Maerlant Lyceum gaf een 

presentatie van zijn eigen digitale lesmateriaal. Ook deelde hij met de aanwezigen zijn 

ervaringen met het ontwikkelen en uitvoeren van de digitale lessen. Zo heeft de docent 

ervaren dat techniek en organisatie nog vaak te wensen over laten en dat het daarom 

raadzaam is om een digitale les beter midden op de dag gepland en niet op het eerste of 

tweede uur. Zo kan de uitvoering van de digitale les soepeler verlopen. Het plan is om in 

september 2012 nog een bijeenkomst te organiseren voor docenten Latijn van de 

deelnemende scholen. 

 

Uitnodiging belangstellenden 

Tenslotte zijn alle scholen bereid om de digitale lessen te delen of geïnteresseerden meer informatie 

te verstrekken over het project. U kunt hiervoor contact opnemen met de directieleden. 
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14. Conclusies 
 

In dit project hebben de betrokken scholen gezamenlijk een zoektocht doorgemaakt. Een zoektocht 

waarbij antwoorden op de gestelde vragen zijn gevonden, waarbij met elkaar is geleerd en waarbij 

leerpunten zijn ontdekt die ook andere scholen kunnen helpen bij de ontwikkeling van digitale 

lessen. In dit hoofdstuk worden belangrijkste conclusies weergegeven aan de hand van de 

onderzoeksvragen.  

 

1. Op welke wijze kunnen scholen en docenten digitale leermiddelen inzetten bij 

‘probleemvakken’ in het reguliere lesprogramma en bij lesuitval?  

 

1.1 Welke typen digitale leermiddelen zijn het meest geschikt?  

Uit het project blijkt dat er veel digitale leermiddelen beschikbaar zijn. Om te bepalen of een digitaal 

materiaal kwalitatief goed is, heeft Kennisnet criteria ontwikkeld. In dit project is vooral gebruik 

gemaakt van films, oefeningen die via websites kunnen worden gedaan, muziekfragmenten en 

beeldmateriaal.  

 

1.2 Wat is er nodig om docenten meer gebruik te laten maken van digitale leermiddelen?  

Docenten maken veelal gebruik van bestaande methoden en zijn niet gewend om zelf leermaterialen 

te ontwikkelen. Het is dus allereerst nodig om docenten te professionaliseren in het gebruik van 

digitale leermiddelen. Daar komt bij dat de digitale leermiddelen moeilijk toegankelijk zijn en dat 

docenten enorm moeten zoeken om geschikte middelen te vinden. Om docenten meer gebruik te 

laten maken van digitale middelen zouden deze beter toegankelijk moeten zijn. Gedacht kan worden 

aan lesmethoden van uitgeverijen die een combinatie van reguliere lessen en digitale middelen 

aanbieden. Ten tweede is in dit project bemerkt dat docenten kampen met ‘koudwatervrees’, maar 

dat zij door te doen digitale materialen als verrijkend voor hun lessen gaan zien.  

 

1.3 Hoe kunnen de digitale leermiddelen worden ingepast in de bestaande lesprogramma’s van 

vaksecties? 

Op basis van dit project kan geconcludeerd worden dat digitale leermiddelen het beste als aanvulling 

op of als onderdeel van reguliere lessen kunnen worden ingezet. Docenten geven aan dat zij het 

gebruik van bijvoorbeeld een film of applet handig vinden om de bestaande lesprogramma’s 

aantrekkelijker en toegankelijker te maken.  

 

Wanneer wordt gekozen voor volledig digitale lessen is het belangrijk dat de digitale lessen 

zorgvuldig voorbereid en afgestemd zijn op het bestaande lesprogramma. Toch moet het ook de 

ruimte laten aan docenten om in voorafgaande of volgende lessen een zekere mate van flexibiliteit 

te behouden, zodat de docent bijvoorbeeld een zijsprong kan maken in de les wanneer hij dat nodig 

of wenselijk acht.  
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2. Wat zijn de consequenties van de inzet van digitale leermiddelen in het reguliere 

lesprogramma en bij lesuitval voor de inhoudelijke en praktische organisatie van het 

onderwijs?  

 

De resultaten van het project laten zien dat de inzet van digitale middelen een goede organisatie 

vereist. De lessenreeks moet van macro- naar micro-niveau ontworpen worden, het zoeken van 

digitale leermiddelen vereist vaardigheid en tijd en ook bij de uitvoering komen tal van 

organisatorische vraagstukken kijken, zoals het regelen van lokalen, computers, technische 

problemen, beschikbaarheid van OOP, etc.  

 

Wanneer digitale lessen moeten worden ingezet bij lesuitval, vereist dit zelfs nog meer organisatie. 

In dit project blijkt dat een lessenreeks bestaande uit digitale en reguliere lessen onvoldoende 

mogelijkheden biedt om flexibel bij lesuitval in te zetten. Omdat er sprake is van een logische 

volgorde binnen de lessenreeks moet het zo uitkomen dat de digitale les ter vervanging van de 

uitgevallen les kan worden ingezet. Dit zal vaak niet het geval zijn. Dit is wel mogelijk indien de 

volledige lessenreeks digitaal beschikbaar is. Ook zijn er mogelijkheden om een vakonafhankelijke 

lessenreeks te ontwikkelen, die bij lesuitval kan worden ingezet. Het is dan nodig om een volledige 

digitale lessenreeks te ontwerpen. 

 

3. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om digitale leermiddelen als 

kwalitatief hoogwaardig alternatief in te zetten (bijvoorbeeld minimumvereisten ict-

faciliteiten)? 

 

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor het succesvol inzetten van digitale middelen, 

worden hieronder gerangschikt naar de bouwstenen van het Vier in Balans-model. 

 

Visie 

• Het is belangrijk dat het management een duidelijke visie uitdraagt over ict in het onderwijs.  

• Door meer bekendheid te geven aan de meerwaarde en het gebruik van ict, zullen docenten 

eerder zelf durven experimenteren met ict.  

• Docenten ondersteunen de visie achter het onderwijs met ict , waardoor zij de motivatie 

hebben om de benodigde kennis en vaardigheden aan te leren en in praktijk te brengen.  

 

Deskundigheid 

• Deskundigheid om ict in te zetten is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de 

inzet van ict in het onderwijs. Belangrijke ict-competenties zijn:  

o kunnen omgaan met het repertoire van nieuwe media voor het onderwijsleerproces; 

o media kritisch kunnen selecteren voor het onderwijsleerproces; 

o bijhouden en uitbreiden van het repertoire aan nieuwe media; 

o in staat zijn om media in te zetten bij het faseren en begeleiden van leerprocessen; 

o op de juiste manier kunnen ontwikkelen van onderwijsmaterialen met behulp van 

nieuwe media; 

o technisch vaardig kunnen omgaan met nieuwe media. 



 
 

58 
 

• De opvattingen van docenten over onderwijs behoren tot hun professionele identiteit; 

docenten zullen ict dan ook pas inzetten wanneer dit aansluit bij hun opvattingen. Docenten 

die werken vanuit de opvatting van kennisconstructie hebben vaak meer interesse in het 

gebruik van ict dan docenten die uitgaan van kennisoverdracht. 

• Docenten krijgen met de inzet van digitale leermiddelen een andere rol: zij worden 

ontwerpers van leerprocessen en zijn meer coach of begeleider van leerlingen. Het is 

belangrijk dat zij opgeleid worden in het ontwikkelen van digitale lessen of arrangementen. 

• Bij de lessen dient een OOP aanwezig te zijn om de leerlingen te motiveren, te begeleiden en 

aan de gang te houden. Deze OOP dient competent te zijn in het begeleiden van digitale 

lessen.  

 

Digitale leermiddelen 

• Het is belangrijk dat digitale middelen uitdagend zijn voor de leerlingen, aansluiten bij de 

doelgroep, actueel en inhoudelijk correct zijn. 

• Er is een zeer uitgebreid aanbod van digitale leermiddelen beschikbaar, maar deze zijn niet 

gemakkelijk toegankelijk. De juiste middelen zoeken, selecteren en beoordelen vergt enorm 

veel tijd en ervaring van docenten.  

• Naast databanken voor digitale leermiddelen zijn er ook arrangeer- of auteurtools 

beschikbaar. Uit het project blijkt dat het een flinke investering is voor docenten om zich te 

verdiepen in het gebruik van een dergelijke arrangeertool.  

• De school moet een goede elektronische leeromgeving beschikbaar hebben om de 

ontwikkelde digitale lessen in op te nemen.  

• Een digitale les betekent niet per definitie dat leerlingen de hele les achter de pc of laptop 

zitten. Juist de afwisseling van werken achter de pc of laptop met andere werkvormen 

spreekt leerlingen aan. 

• Digitaal materiaal moet onder meer: 

o gebaseerd zijn op kern- en einddoelen en binnen de lescyclus aansluiten op 

voorafgaande en volgende lessen.  

o de docent een zekere mate van flexibiliteit bieden, zodat hij bijvoorbeeld een 

zijsprong kan maken in de les wanneer hij dat nodig of wenselijk acht.  

o aansluiten bij het niveau en de belevingswereld van de leerlingen.  

o ook nog na de les beschikbaar zijn voor leerlingen.  

o voor alle gebruikers eenvoudig vindbaar en inzetbaar zijn.  

o geen onjuistheden bevatten, de bron moet kloppen.  

o voorzien zijn van metadatering, zodat ook andere docenten het materiaal kunnen 

vinden.  

o actueel en up-to-date zijn. 

 

Ict-infrastructuur en andere voorwaarden 

• De ict-infrastructuur moet in orde zijn. Belangrijk zijn o.a. voldoende computers voor 

leerlingen met goed werkende accessoires en een snelle internetverbinding.  

• Naast docenten/ontwikkelaars is de betrokkenheid van andere personen van belang die 

ondersteuning bieden bij de inzet van digitale leermiddelen, zoals systeembeheerders. 
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• Een belangrijke voorwaarde is voldoende beschikbare tijd voor de docenten die digitale 

lessen ontwikkelen. Het arrangeren van digitaal materiaal tot een les kost gemiddeld 20 uur.  

• Verder is het van belang dat een docent of een andere didactisch onderlegd persoon, bij de 

digitale lessen aanwezig is. Leerlingen moeten serieus aan het werk gezet worden en 

wanneer nodig om uitleg kunnen vragen. Ook goed opgezette digitale lessen kunnen hieraan 

bijdragen. Zo moet voor de leerlingen altijd duidelijk zijn wat zij precies moeten doen en 

moeten eventuele links en filmpjes werken wanneer leerlingen aan de slag gaan met de 

digitale lessen. 

 

Leiderschap en samenwerking 

• Het veranderen van opvattingen van docenten ten aanzien van onderwijs is een langdurig 

proces en vereist leiderschap gericht op het betrekken van de docenten bij de vernieuwing; 

motiveren van de docenten en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. 

 

4. Wat zijn de effecten van de inzet van digitale leermiddelen in het reguliere 

lesprogramma en bij lesuitval op het gebruik van onderwijstijd door en de werkdruk 

van docenten, de (invulling van) lesuitval en de onderwijskwaliteit? 

 

Op basis van het literatuuronderzoek, de best practice interviews en de resultaten van het 

effectonderzoek kan worden geconcludeerd dat digitale leermiddelen verrijkend kunnen zijn voor het 

onderwijs. Door een goede toepassing van ict kan het onderwijs aantrekkelijker, effectiever en 

efficiënter worden gemaakt. Echter: de docent blijkt tegelijkertijd een onmisbare factor in het 

leerproces. De uitleg van een docent is nodig en ook is een docent nodig om controle te houden om 

zo de leerlingen serieus aan het werk te krijgen/houden. Hoewel de leerlingen voorafgaand aan de 

digitale lessen bij twee van de drie scholen positief waren over de inzet van ict, zijn zij na de 

lessenreeks minder positief over het vak en de inzet van ict. Het niet goed werken van de computers 

en het ontbreken van faciliteiten als oortjes of muizen heeft voor verloren tijd en irritatie gezorgd. 

Daarnaast zijn leerlingen kritisch over de kwaliteit van digitale lessen, zij zijn veel geavanceerde 

games en apps gewend. Toch blijven de leerlingen van twee van de drie scholen ervan overtuigd dat 

ict een les leuker kan maken. Geen van de leerlingen zou alle lessen digitaal willen. Voorgesteld 

wordt om reguliere lessen af te wisselen met digitale lessen, of om de docent aanwezig te laten zijn 

bij de digitale lessen.  

 

Het ontwikkelen van digitale lessen en het werken met digitaal lesmateriaal heeft voor de docenten 

veel kennis opgeleverd. Niet alleen hun vaardigheden met de computer zijn verbeterd, maar ook zijn 

zij meer bereid om digitale leermaterialen toe te passen in de lessen. Daarnaast hebben zij geleerd 

in het project om lessen te ontwerpen. Het opzetten van de digilessen heeft de docenten veel tijd 

gekost, maar hier kregen zij energie voor terug. Bovendien gaat het maken van digitale lessen 

steeds makkelijker, omdat de docenten er meer handigheid in krijgen. 

 

De docenten van twee van de drie scholen geven aan het jammer te vinden dat zij tijdens het 

project weinig konden reflecteren met collega’s. Zij hadden het prettig gevonden als zij hun kennis 



 
 

60 
 

en ervaringen hadden kunnen delen met vakgenoten. De docenten die dit wel konden, hebben dit 

als zeer prettig ervaren. 

 

Ten slotte benadrukken alle docenten dat de meningen van de leerlingen deels verklaard kunnen 

worden door hun leeftijd en door het vak waarvoor de digitale lessen zijn ontwikkeld. Wellicht zijn 

leerlingen uit de bovenbouw serieuzer en zelfstandiger, waardoor zij positiever tegenover het vak en 

de inzet van ict staan. Bovendien is er een verschil tussen de vakken: Duits is een verplicht vak, 

terwijl leerlingen voor natuurkunde zelf kunnen kiezen. Hierdoor is het volgens de docenten niet 

zeker dat het geven van digitale lessen voor elke groep leerlingen even efficiënt is. 
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15. Aanbevelingen 
 

De algehele conclusie van dit project is dat digitale middelen daadwerkelijk verrijkend zijn voor het 

onderwijs. Maar… er zijn diverse voorwaarden aan verbonden die moeten worden ingevuld om het 

gebruik succesvol te laten zijn. Hieronder worden aanbevelingen genoemd voor scholen die ook de 

intentie hebben om digitale leermiddelen in de lessen te implementeren. 

 

Aanbeveling 1 – ‘Bezint eer gij begint’ 

Het zoeken naar digitale leermiddelen, het selecteren en beoordelen ervan, het ontwikkelen van 

nieuwe materialen en het voorbereiden van lessen, het kost allemaal aanzienlijk veel tijd. Uit de 

literatuur blijkt dat er gemiddeld 20 uren nodig zijn om een goede digitale les te ontwikkelen. Daar 

komt bij dat het merendeel van de docenten niet over de deskundigheid beschikt om dit te 

ontwikkelen. Indien de school beslist om meer met digitale leermiddelen te gaan doen, is het van 

belang om op voorhand te realiseren dat het een grote tijdsinvestering betreft, docenten 

geprofessionaliseerd moeten worden en het een cultuuromslag vereist binnen de school.  

 

Aanbeveling 2 – Benut zoveel mogelijk wat reeds beschikbaar is 

Uit het onderzoek blijkt dat er veel digitale materialen beschikbaar zijn. Het is tegelijkertijd een 

zoektocht om de meest geschikte materialen te vinden en te selecteren. De docenten kunnen 

gebruik maken van de opgestelde overzichten met databases en auteurtools om hun weg te vinden. 

Voor de docenten is het handig om te starten met het aanmaken van een Entree-account en te 

zoeken in Edurep, de top tien van collecties en vakspecifieke collecties. Ook valt de docenten aan te 

bevelen aan te sluiten bij online vakcommunities. Wanneer ze eenmaal een aantal geschikte 

databases hebben gevonden voor hun eigen vak, kunnen ze vervolgens daarin verder zoeken, om zo 

tijd te besparen.  

 

Aanbeveling 3 – Besteed tijd aan vaardigheden om digitale lessen te ontwikkelenHet werk 

van de docent verschuift naar docent-ontwikkelaar en begeleider van leerprocessen. Dit vereist 

andere vaardigheden van docenten. Daarbij gaat het niet alleen om technische vaardigheden, maar 

ook om deze te kunnen verbinden met kennis van didactiek en vakinhoud.  

Het is daarom aan te bevelen om tijd te besteden aan de vaardigheden die nodig zijn om digitale 

lessen te ontwikkelen. De eerder genoemde ict-competenties bieden hiervoor mogelijk een goed 

handvat. Omdat het specifieke expertise vereist, is het eveneens te overwegen om een team van 

ontwikkelaars aan te stellen die lesmaterialen ontwikkelen. Verder zouden uitgeverijen meer digitale 

leermiddelen in hun methoden moeten verwerken. 

 

Aanbeveling 4 – Stel vaste ontwikkelmomenten vast 

Het is belangrijk dat docent-ontwikkelaars voldoende tijd hebben om te ontwikkelen. Het is aan te 

raden om deze tijd daadwerkelijk in het rooster vast te leggen. Door de drukke bezetting van 

docenten is het moeilijk om ‘tussendoor’ lessen te ontwikkelen. Het is aan te raden om docenten 

vaste ontwikkelmomenten te geven hebben, waarbij ze tevens een beroep kunnen doen op 

ondersteuning (bijv. collega’s, systeembeheerder, externe deskundigen). 
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Aanbeveling 5 – Zorg voor goede ict-faciliteiten 

Zorg dat praktische zaken goed geregeld zijn. Hierbij moet gedacht worden aan goed werkende ict 

faciliteiten, zoals computers, headsets en muizen. Als leerlingen aan een digitale les werken, moeten 

zij dit kunnen doen zonder tijd te verliezen aan ontbrekende onderdelen en/of een vastlopende 

computer. 

 

Aanbeveling 6 – Wissel kennis uit binnen en tussen scholen 

Om digitale lessen te ontwikkelen, is onderlinge samenwerking van groot belang. Meerdere collega’s 

zouden bij de ontwikkeling en uitvoering van de digitale les betrokken moeten worden, zodat 

docenten van elkaar kunnen leren door feedback en ervaringen met elkaar te delen. Door overleg, 

samen kennis uitwisselen en ideeën te ontwikkelen, ontstaat synergie. In dit project hebben de 

scholen de kans gehad om van elkaar te leren op het gebied van digitale leermiddelen. Zowel de 

docenten als de directieleden konden ervaringen uitwisselen. Het is aan te bevelen om contacten te 

leggen met andere scholen om kennis uit te wisselen. 

 

Aanbeveling 7 - Ondersteun de docenten vanuit het management 

Uit het onderzoek is gebleken dat een heldere visie op het toepassen van ict in het onderwijs van 

groot belang is. De manier waarop deze visie wordt uitgedragen (leiderschap) kan het verschil 

maken. Om de toepassing van digitale leermiddelen in het onderwijs mogelijk te maken, is het van 

essentieel belang om de docenten vanuit het management adequaat te ondersteunen. Enerzijds gaat 

het om goede faciliteiten, maar nog belangrijker is de belangstelling en steun voor docenten om dit 

mogelijk te maken.  
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Bijlage 2 Best practices  
 

II.1 Delen van digitaal materiaal / laptopschool 

 

Introductie 

De stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm verenigt zeven scholen in het voortgezet 

onderwijs en twaalf scholen in het primair onderwijs. Op twee scholen in het voortgezet onderwijs 

hebben alle leerlingen laptops. De onderstaande informatie is gebaseerd op gesprekken met dhr. 

Rigter (directeur ict van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm) en dhr. de Boer (conrector 

beheer & ict van het Alberdingk Thijm College, één van de laptopscholen), een rondleiding op één 

van de laptopscholen en deskresearch.  De beide gespreken vullen elkaar aan en worden daarom in 

dit verslag gecombineerd. 

 

Het proces van DigilessenVO.nl tot les2.0 / visie 

Ongeveer vijftien jaar geleden heeft de stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm ict 

benoemd tot speerpunt, vanuit de behoefte kwalitatief beter onderwijs te bieden en leerlingen 

gemotiveerder bezig te laten zijn. Met de komst van pc’s en laptops voor leerlingen ontstond de 

behoefte aan digitaal lesmateriaal. Omdat uitgeverijen in eerste instantie niet wilden meewerken aan 

het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal, is besloten om met een aantal docenten zelf materiaal te 

gaan ontwikkelen. De uitgeverijen waren overigens wel bereid om de pdf’s van boeken aan te 

leveren.  

De scholen hebben een aantal jaar geleden gedurende een jaar één of twee docenten per school één 

dag per week vrijgesteld om digitaal materiaal te ontwikkelen, rekening houdend met de technische, 

didactische en organisatorische componenten. Het uitgangspunt was het ontwikkelen van digitaal 

materiaal voor een heel onderwerp van een vak. Daaruit kwam in eerste instantie onder andere een 

twaalf uur durende les. Dit bleek echter niet te hanteren op scholen die niet één op één pc’s hebben, 

terwijl de deelbaarheid van het materiaal een belangrijke voorwaarde was. Daarom werd besloten 

dat een digitale les maximaal 1 tot 2 lesuren mag omvatten. 

Sindsdien is een aantal docenten - ook wel arrangeurs genoemd - één dag per week vrijgesteld om 

digitaal materiaal te ontwikkelen. Deze ontwikkeltijd is een belangrijke voorwaarde, omdat het 

maken van digitaal lesmateriaal tijdrovend is. De docenten ontwikkelen het materiaal in een ruimte 

waar ze ongestoord bezig kunnen zijn met elkaar. Een collega van systeembeheer is beschikbaar om 

te helpen met de ict.  

De scholen kwamen tot de ontdekking dat de productie van digitale leermiddelen veel te beperkt 

bleef wanneer er maar met een beperkt aantal scholen ontwikkeld zou worden. Er is daarom 

samenwerking gezocht met andere scholen, en een online tool ontwikkeld door een extern bureau 

dat door de scholen gezamenlijk gevuld kan worden met digitaal materiaal. Daarmee werd stichting 

DigilessenVO.nl een feit. “Het idee van DigilessenVO.nl.nl is dat hoe meer we onze kennis 

verspreiden, hoe meer we er ook voor terug krijgen”. Scholen konden zich aansluiten bij 

DigilessenVO.nl als zij zelf ook digitaal materiaal ontwikkelden en online plaatsten. Er waren 

ongeveer 30 scholen lid.  

DigilessenVO.nl ambieerde vervolgens curriculumdekkend materiaal te ontwikkelen. Twee jaar 

geleden zijn ze gaan praten met Beeld en Geluid. Samen met erfgoedinstellingen (Naturalis, het Film 
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Museum, het Rijksmuseum van Oudheden, het Rijksmuseum Volkenkunde en het Nationaal Archief) 

een videoproductie bedrijf (Pantamedia) en bouwers van de online auteurstool (Edutude) is een 

project gestart om curriculumdekkend digitaal leermateriaal te realiseren voor de volgende vakken: 

Mens & maatschappij in de basisvorming, Zorg en Welzijn in VMBO 3/4 en Biologie in de Tweede 

Fase havo/vwo. Dit project is geresulteerd in LES 2.0, een online omgeving waarvan alle scholen lid 

kunnen worden19.  

Een voordeel van LES 2.0 ten opzicht van andere collecties met digitaal materiaal is dat alle bronnen 

rechtenvrij kunnen worden gebruikt, zeer betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Het materiaal 

bestaat uit filmpjes, archiefstukken, oude kaarten, documenten, verwijzingen naar fragmenten op 

websites enzovoort. Het aanbod aan materiaal groeit bovendien nog naarmate de collecties van de 

erfgoedinstellingen groeien.  

Als een docent de omgeving van LES 2.0 gebruikt, kan hij zelf ook een soort groei doormaken. Het 

eerste wat een docent kan doen is digitaal materiaal zoeken, passend bij het onderwerp van de les. 

De docent kan vervolgens ook een (deel)les ontwikkelen. Stap drie is het ontwikkelen van een les 

die de leerlingen zelfstandig doorlopen, die bijvoorbeeld in een elektronische leeromgeving wordt 

geladen, waarin onder meer wordt bijgehouden hoe lang de leerling eraan gewerkt heeft en wat de 

score is van de leerling. De lessen zijn opgebouwd volgens een vast didactisch patroon: Oriënteren 

> Verwerven > Bestendigen > Reflecteren. 

Op de scholen in het voortgezet onderwijs van Alberdingk Thijm zijn docenten op al deze manieren 

met LES 2.0 bezig. Op de laptopscholen werken veel docenten met deels of volledig digitale lessen 

en/of lessen waaraan leerlingen zelfstandig kunnen werken. De docenten zijn daarbij meestal wel 

aanwezig in de klas. Op de andere scholen gebruiken de meeste docenten LES 2.0 vooral als 

aanvulling op de les. 

Toen bleek dat veel docenten het digitaal materiaal aanvullend in plaats van vervangend voor de 

methode gebruikten, heeft DigilessenVO.nl samen met het Ruud de Moor Centrum een cursus 

ontwikkeld om docenten bewust te maken van de leerlijn. In de leerlijn staat wat (inhoud) er 

wanneer behandeld moet worden, en wat het einddoel en de tussendoelen zijn van het vak. Met 

inzicht in de leerlijn kunnen docenten bewust een keuze maken voor de inzet van leermiddelen en 

de regisseursrol pakken.  

De docenten gaan ter voorbereiding op de cursus vijf van hun lessen volledig uitschrijven (wat doe 

je precies) en dan bekijken hoe de les in elkaar zit. Tijdens de bespreking blijkt dat iedere docent 

een eigen structuur heeft; sommigen hanteren de stappen ‘bestendigen’ en ‘verwerven’ door een 

serie lessen heen, anderen volgen de stappen binnen elke les, of doorlopen de stappen zelfs twee 

keer in één les. Dhr. Rigter: “achteraf gezien hadden we bij DiglessenVO.nl moeten beginnen met 

het uitwerken van de leerlijnen”. 

 

                                                      
19 Momenteel onderhandelt LES 2.0 met de VO-raad over subsidiering. De verwachting is voorjaar 2011 uitsluitsel te hebben. 

Afhankelijk van de toegekende subsidies wordt de prijs bepaald voor het lidmaatschap van deelnemende scholen. Dit kan 

variëren van gratis deelname tot enkele duizenden euro’s per jaar. De scholen van DigilessenVO.nl, die zelf materiaal 

aanleveren, kunnen mogelijk zelfs een vergoeding krijgen voor de arrangeurs, zodat zij materiaal kunnen blijven ontwikkelen. 

Uiteindelijk zal DigilessenVO.nl opgaan in LES 2.0: de scholen en hun materiaal zijn dan via LES 2.0 (online) te vinden. Een 

proefaccount op les2.0 is mogelijk tot begin april 2011.  
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Digitaal materiaal 

Het maken van een les met digitaal materiaal kost gemiddeld ongeveer 20 uur – als de docent de 

tool voor het arrangeren een beetje beheerst. Vaak gaat een eerste les ontwikkelen snel, omdat 

daarvoor al concrete ideeën en bronnen zijn. De tijd voor het ontwikkelen van materiaal wordt 

besteed aan het concept bedenken en uitwerken, bronnen zoeken en de les maken. Met name het 

zoeken van goede bronnen is heel belangrijk en tijdrovend.  

Het is daarom volgens dhr. Rigter een illusie om te denken dat docenten er - op korte termijn - tijd 

mee winnen. “Het goed neerzetten van een les kost veel tijd, maar als het eenmaal staat, kan je het 

ieder jaar weer gebruiken”. Eventueel kan de docent de les aanpassen om deze actueel te houden.  

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat docenten gebruik maken van bestaand materiaal en dit 

verbinden tot een geheel. Dhr. de Boer: “ze mogen niet zelf bronmateriaal filmen of een applet 

ontwikkelen, dat is allemaal veel te tijdrovend”. Op de laptopschool wordt door een docent wel eens 

een podcast gemaakt met een korte introductie voor een les.  

Ten aanzien van het digitaal materiaal blijkt het vertrouwen in het materiaal van een uitgever veel 

groter dan in het materiaal dat door andere docenten is ontwikkeld. Docenten hebben de behoefte 

om digitale lessen van andere docenten nog voor eigen gebruik aan te passen, zodat het helemaal 

aansluit bij de eigen methode of leerlingen. Het materiaal kent bijvoorbeeld ook de mogelijkheid van 

beoordelen, maar dat wordt door docenten nauwelijks gedaan. Op de laptopschool gebruiken 

docenten het makkelijkst materiaal van collega’s die het meest dichtbij staan, bijvoorbeeld uit de 

eigen sectie.  

Er is indertijd bij LES 2.0 ook geprobeerd docenten in koppels materiaal te laten ontwikkelen, met 

als gedachte dat de kwaliteit hoger zou zijn, maar dat werkte in de praktijk niet. Dhr. Rigter: 

“docenten zijn einzelgängers, en hebben hun eigen lesrooster. Als je niet de momenten samen hebt 

om materiaal te ontwikkelen, smelt de wens tot samenwerking”.  

Waar halen de docenten het materiaal voor de digitale lessen vandaan? Zoveel mogelijk uit 

betrouwbare bronnen waarvan zeker is dat deze er morgen ook nog zijn, zoals erfgoedinstellingen. 

Vervolgens wordt materiaal gevonden in bronnen waarvan ze vermoeden dat ze er nog zijn. Als 

allerlaatste is een onbetrouwbare maar hele rijke bron youtube. Dhr. Rigter: “maar het materiaal op 

youtube kan morgen weg zijn en dan is ook de les niet meer te gebruiken”. Van LES 2.0 zijn de 

bronnen zeer betrouwbaar, omdat ze beheerd worden door de erfgoedinstellingen.  

Toetsen worden bij DigilessenVO.nl en LES 2.0 nauwelijks digitaal gemaakt. Het kost volgens de 

geïnterviewden veel tijd om toetsen daadwerkelijk digitaal te maken, dus de toets moet al vaak 

gebruikt worden, wil het tijdbesparend werken. “Hier geloven we niet in op dit moment”. 

Hoe wordt de kwaliteit van het materiaal gegarandeerd? De digitale lessen kennen drie 

kwaliteitscontroles: 

• Ten eerste door te zorgen dat de docenten deskundig zijn om goed materiaal te kunnen 

ontwikkelen.  

Docenten kunnen daartoe een aantal praktische cursussen volgen, die in samenwerking met het 

Ruud de Moor Centrum zijn ontwikkeld, bijvoorbeeld op het gebied van taalgebruik, combinatie 

beeld en woord, informatievaardigheden of didactische concepten.  

• De tweede controle ligt bij de redactie: twee docenten met veel ervaring in het maken van 

materiaal. Zij beoordelen aan de hand van een criteriaschema of de les voldoet aan de beoogde 
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kwaliteit. Er zijn technische, taalkundige en didactische criteria. Ze beoordelen vooral of de les te 

begrijpen is en logisch is opgebouwd.  

• De derde controle zit in de toepassing in de leerlijn: wordt de les goed toegepast in de praktijk?  

Er is overigens (nog) geen registratie van het gebruik van digitale lessen door andere docenten. Er 

kan nog niet worden geregistreerd wanneer een les wordt gedownload of alleen wordt bekeken. 

Bovendien is ook bij downloaden nog niet gegarandeerd dat de les wordt gebruikt.  

Docenten moeten bijvoorbeeld steeds aangeven wat de vereiste voorkennis is en wat de leerling 

gaat leren, zodat het materiaal deelbaar is met andere docenten. Het materiaal krijgt ook 

metadatering met labels, die maken dat het ook landelijk gevonden kan worden, zoals vak, niveau, 

lengte van de les, kerndoel en auteur. 

 

Ict-infrastructuur 

De techniek op de school moet volgens de geïnterviewden gewoon helemaal in orde zijn, anders 

hebben de docenten een excuus om te zeggen dat het niet werkt met digitale leermiddelen. Dus zijn 

er bij de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm veel mensen in de school bij betrokken om het te 

laten slagen: niet alleen de docent, maar ook bijvoorbeeld iemand van systeembeheer. Dhr. Rigter: 

“de eerste keer dat een docent een digitale digitale les geeft, kan er op verzoek iemand van 

systeembeheer bij moeten zijn om ervoor te zorgen dat de techniek goed loopt en de docent weet – 

als het vastloopt – waarop het vastloopt”.  

Een andere vereiste voor het werken met digitale lessen is voldoende pc’s of laptops met 

(draadloos) internetverbinding. Op de laptopscholen zijn bovendien veel stekkerpunten en een 

laptopdokter voor het onderhoud. Leerlingen krijgen een laptop van school die ze drie jaar op school 

en thuis kunnen gebruiken en daarna zelf mogen houden. Dit maakt dat leerlingen er zuinig op zijn.  

 

Effecten  

De verwachting is dat docenten het leerboek en een deel van het werkboek kunnen vervangen met 

digitaal materiaal. Docenten kunnen digitaal materiaal inzetten op die plekken waar het een 

meerwaarde heeft, dit ter bepaling van de docent. De docent wordt daarmee regisseur van zijn 

onderwijsproces. Hij moet daarom een grote didactische wendbaarheid kennen en verschillende 

technieken, bijvoorbeeld zelf een instructie geven of juist een film laten zien, kunnen toepassen. 

Digitaal materiaal leent zich bijvoorbeeld goed voor luistervaardigheid, maar is minder geschikt voor 

spreekvaardigheid.  

De docenten gebruiken digitale lessen ook als de docent weet dat hij afwezig is en een 

klassenassistent hem vervangt, of hij geeft het mee als huiswerk of remedial teaching. (NB. Dit 

betekent wel dat de leerlingen de beschikking moet hebben over een pc).  

 

Bij ziekte van de docent is het lastiger om een digitale les te geven, aangezien dit meestal 

onverwacht is en digitale lessen goed voorbereid moeten zijn. Het doel is om steeds meer 

methodevervangend te werken met digitale materialen en niet uitsluitend aanvullend aan de 

bestaande methode. 

De Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm werken sterk via het Vier in Balans-model. Alle 

onderdelen daarvan moeten kloppen, “de zwakste schakel van die vier bepaalt of je vooruit gaat of 

niet, je moet alle vier constant in de gaten houden”. Volgens dhr Rigter is “het is een heel 
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ingewikkeld proces om met digitale lessen te werken”. Maar docenten die er eenmaal zijn, vinden 

het ook prachtig. 

De leerlingen die met digitale lessen werken, vinden het volgens de geïnterviewden “hartstikke 

leuk”. Uit gesprekken met leerlingen blijkt dat ze gemotiveerd worden door het digitale materiaal. 

Digitale lessen sluiten aan bij de behoefte van leerlingen, omdat het eigentijds is, er veel afwisseling 

in zit en leerlingen direct feedback kunnen krijgen. Een digitale les betekent ook niet dat de 

leerlingen continu achter de pc zitten. Het werken achter een pc wordt bijvoorbeeld afgewisseld met 

groepsopdrachten of een praktijkopdracht.  

Leerlingen moeten ook vaak zelf produceren en niet alleen consumeren, waardoor de leerstof beter 

wordt onthouden. De leerlingen kunnen goed zelfstandig werken, ze zijn het gewend. De leerlingen 

hebben echter ook wel behoefte om bijvoorbeeld kort voor een toets de informatie die ze moeten 

kennen op papier voor zich te hebben. Dus niet alle leerstof leent zich voor digitaal materiaal.  

Het is vorig schooljaar pas het eerste jaar dat de leerlingen van een laptopklas eindexamen hebben 

gedaan en dat is heel goed verlopen, maar ook te vroeg om daarom te zeggen dat het werken met 

laptops succesvol is.  

 

Tips  

• Ga niet het wiel opnieuw uitvinden, sluit aan bij iets dat al bestaat. Het didactisch concept van 

LES 2.0 is onafhankelijk bij de Onderwijsvernieuwingscoöperatie en DigilessenVO.nl uitgedacht. 

De techniek bestaat ook, de online tool is gewoon direct te benutten. De tool is opzettelijk 

beperkt in de mogelijkheden, dat is de kracht. Als er meer mee kan, kost het ook meer tijd om 

het te beheersen en gaan docenten zich verliezen in vormgeving. De kwaliteit moet hangen op 

de inhoud, niet op de vormgeving.  

• Neem de structuur die er is om lessen vorm te geven over (oriëntatie, verwerving, bestendiging 

en evaluatie). Er is bewezen dat dit een werkzame structuur is.  

• Gebruik bij het ontwikkelen van materiaal altijd metadatering, zodat het vindbaar en deelbaar 

wordt. 

• Begin met het neerzetten van de leerlijn van een vak. 
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II.2 Leerarrangementen en ict-infrastructuur 

 

De onderstaande informatie is gebaseerd op een gesprek met Dhr. Dijkstra (docent aardrijkskunde 

en ict-coördinator), en drie artikelen: 

• InDruk VO (zomer 2009). Wil de echte homo digitalis nú opstaan? Kennisnet. 

• Leermiddelen leerdoelen. Verder met de onderbouw, p.49.  

• Geus, S. de (2008). Lessen ontwerpen met YouTube-filmpjes. Didaktief NR 1-2 / Januari-februari 

2008.  

 

Introductie 

Het dr. Aletta Jacobs College, scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo in Hoogezand, stond 

ongeveer vijf jaar geleden voor de mogelijkheid een nieuw gebouw te combineren met een nieuwe 

manier van lesgeven. Het nieuwe gebouw is opgedeeld in deelscholen, bestaande uit eenheden van 

een open werkgebied met computers, instructielokaal en stiltestudio’s. Er wordt gewerkt met een 

combinatie van opdrachten op de elektronische leeromgeving, samenwerkopdrachten en 

instructielessen, al dan niet ondersteund met digitaal materiaal.  

Daarnaast heeft het dr. Aletta Jacobs College samen met de uitgeverij Wolters-Noordhoff en het 

Universitair Onderwijscentrum Groningen leerarrangementen ontwikkeld. Meer informatie over 

leerarrangementen is opgenomen onder het kopje “digitaal materiaal”.  

 

Visie en leiderschap 

Op het dr. Aletta Jacobs College is ict benoemd tot één van de speerpunten. Volgens de 

schoolleiding waren de lessen niet langer voldoende uitdagend voor leerlingen. De school wilde de 

leerlingen meer zelfstandigheid en vrijheid bieden met flexibeler onderwijs. De school begon daarom 

met een pilot van lessen in een “nieuwe stijl”. Dit betekende dat er minder klassikaal werd 

lesgegeven en dat leerlingen de ruimte kregen om binnen de vastgestelde leerdoelen eigen keuzes 

te maken. De lessen of opdrachten waren te vinden in de elektronische leeromgeving. Uit de pilot 

bleek dat met deze manier van lesgeven de docent meer “individuele” aandacht aan (groepjes) 

leerlingen kan geven. De leerlingen vinden de lessen afwisselender, zijn gemotiveerder en hun 

zelfstandigheid is groter. Leerlingen konden bovendien online inloggen op de elektronische 

leeromgevingmet de lessen en opdrachten. 

De leerarrangementen passen bij de ontwikkeling die de school in gang heeft gezet met het oog op 

de vernieuwde onderbouw. Er zijn leerarrangementen ontwikkeld die een uitwerking zijn van de 

didactische en pedagogische visie van de school:  

• variatie in werkvormen en organisatie; 

• meer zelfsturing door de leerling; 

• vakoverstijgend aanbod; 

• samenwerken (voor zowel leerlingen als docenten); 

• aandacht voor algemene vaardigheden en competenties. 

De docent krijgt er een nieuwe rol bij, namelijk die van ontwerper van leerprocessen. De docent 

wordt ook meer een coach of begeleider van de leerlingen. Docenten op het dr. Aletta Jacobs College 

krijgen daarbij van het management de ruimte om te experimenteren met de lessen en het 

materiaal, bijvoorbeeld met games. “In het begin was er best weerstand vanuit sommige docenten, 
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maar nu ze zien hoeveel gemotiveerder de leerlingen zijn, gaan ook zij zich meer verdiepen in het 

gebruik van digitale leermiddelen en de elektronische leeromgeving”.  

 

 

Digitaal materiaal 

In de elektronische leeromgeving vinden de leerlingen de lessen en opdrachten van het vak waar ze 

op dat moment aan werken met precies aangegeven wat er moet gebeuren, waarna ze zelfstandig 

aan het werk gaan.  

Het dr. Aletta Jacobs College werkt ook met leerarrangementen, eveneens te vinden in de 

elektronische leeromgeving. Dit zijn vakoverstijgende programma’s, bijvoorbeeld over de Islam of 

China. In een leerarrangement bepaalt de leerling zijn eigen leerroute binnen de door de docent 

vastgestelde kaders. Elke leerling stelt een arrangement samen uit de leerinhouden en activiteiten 

die de docent aanbiedt. Zodoende ontstaan in een klas verschillende leerroutes. De 

leerarrangementen geven leerlingen de mogelijkheid om tijdens de lesuren ook buiten het leslokaal 

te werken en ict te gebruiken, bijvoorbeeld in een open werkgebied met computers. Een 

leerarrangement bestaat uit meerdere van de volgende soorten activiteiten:  

• Verplichte activiteiten die op vastgestelde momenten door leerlingen worden uitgevoerd.  

• Keuzeactiviteiten die op vastgestelde momenten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het al of niet 

volgen van extra ondersteuningslessen of, binnen een les, het al of niet bekijken van een video 

of volgen van een remediaal traject.  

• Verplichte activiteiten die op een door de leerling aan te geven moment mogen plaatsvinden. 

• Keuzeactiviteiten die op een door de leerling aan te geven moment uitgevoerd mogen worden.  

“Dhr Dijkstra: In het begin koste het veel tijd om lesmateriaal te verzamelen, te arrangeren en 

binnen de elektronische leeromgeving te plaatsen. Maar nu beginnen we tijdwinst te boeken”. 

Voorafgaand aan de start van een leerarrangement komen de docenten die betrokken zijn bij het 

arrangement bijeen en passen het eventueel aan, zodat ze op de actualiteit kunnen inspelen.  

 

Ict-infrastructuur 

Door de indeling van de school in eenheden kunnen de leerlingen zelfstandig werken in de 

elektronische leeromgeving: It’s learning of Chalk (specifiek voor vmbo groen). Met de elektronische 

leeromgeving kunnen docenten hun leerlingen goed in de gaten houden, ze kunnen bijvoorbeeld zien 

hoe ver een leerling met een opdracht is. Een extra gadget van It’s learning is de plagiaatfunctie, 

waarmee het programma zelf naar overeenkomsten zoekt in eerder ingeleverde documenten of op 

internet. Verder heeft het programma een forum, waarop docenten en leerlingen kunnen 

discussiëren. Dhr. Dijkstra spreekt daarop met zijn leerlingen tijdens digitale spreekuren. 

De docenten hebben geen eigen vaklokaal meer en lopen tijdens de leswissel op en neer. Ieder 

instructielokaal is voorzien van digiborden of beamers. Aan ieder instructielokaal is een werkgebied 

gekoppeld. Leerlingen kunnen ook tijdens de les van leeromgeving wisselen via een deur tussen die 

twee ruimtes. Per twee leerlingen is er één pc. Op de hele school is een wireless netwerk.  

 

Deskundigheid 

De rol van de docent is met de komst van de leerarrangementen en de indeling van de school in 

eenheden veranderd. De docent maakt een les nu geheel naar zijn eigen idee. Hij zoekt er digitaal 
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materiaal bij, zoals filmpjes of paragrafen uit lesboeken (pdf van de Uitgeverij) en plaatst dit in de 

elektronische leeromgeving. Alle docenten hebben een extra training gekregen om met de 

elektronische leeromgeving te werken. 

Daarnaast is er een special team dat zich bezig houdt met de coördinatie van de elektronische 

leeromgeving en zijn er docentontwerpers die zich bezig houden met het inrichten van de 

elektronische leeromgeving.  

De docentontwerpers ontwikkelen de lessen en leerarrangementen op basis van de ideeën van de 

docent. De ontwerpers proberen veel variatie aan te brengen in de didactische werkvormen, 

bijvoorbeeld alleen leren, samenwerken of een combinatie van beeld en geluid. 
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II.3 Leren met meer effect 

 

De onderstaande verslagen zijn gebaseerd op deskresearch met betrekking tot de experimenten van 

‘Leren met meer effect’ (Kohnstamm Instituut, 2009; Kennisnet 2009b en 2010a).  

 

 

II.3.1 Vervangend digitaal materiaal op het Twents Carmel College 

De regio Twente is gekenmerkt als een taalzwakke regio. Het Twents Carmel College heeft in 2008 

en 2009, samen met basisscholen in de regio, gewerkt aan het versterken van het taalonderwijs 

door de leerlingen in een digitale omgeving te laten werken aan de ontwikkeling van hun 

taalvaardigheid. Doel was met de inzet van de digitale leermaterialen (van Muiswerk Educatief, 

een bestaand software programma) betere leerprestaties te realiseren op het gebied van spellen en 

begrijpend lezen zonder verhoging van de werkdruk bij de betrokken docenten. Alle 

brugklasleerlingen op één locatie kregen gedurende 20 weken les in Nederlandse spelling en 

begrijpend lezen. De experimentele groepen werkten met het digitaal materiaal, begeleidt door een 

onderwijsassistent; de controlegroepen kregen klassikaal les van een docent. De leerlingen waren 

elkaars controlegroep: wie spelling experimenteel deed, deed begrijpend lezen traditioneel, en 

omgekeerd. Beide lessen duurden één lesuur per week.  

 

Effecten 

Het bleek dat er geen prestatieverschillen waren tussen de experimentele groepen en de 

controlegroepen: beide groepen gingen op zowel spelling als begrijpend lezen vooruit. Ook een jaar 

later waren er geen verschillen in prestaties. Dit betekent dat onderwijsassistenten een deel van de 

onderwijstaken van leraren kunnen overnemen zonder verlies van onderwijskwaliteit. Dit inzicht kan 

gevolgen hebben voor de urenbesteding van leraren.  

Vooral de betrokken docenten zijn beïnvloed door het project. Een voordeel van het project was dat 

er meer werd nagedacht over andere werkvormen en er intensiever collegiaal overleg was. De inzet 

van de onderwijsassistent is als positief ervaren, omdat docenten daarmee meer tijd en ruimte 

kregen voor andere zaken. Sommige docenten zien geen nadelen, anderen vinden het een nadeel 

dat zij de leerlingen niet zelf begeleiden. Zij vinden dat er daardoor minder individuele afstemming 

en feedback mogelijk is, en er minder overzicht is over wat de leerling kan. Ook vonden zij het een 

nadeel dat de invoering erg arbeidsintensief was.  

Leerlingen zijn enthousiast over het werken met Muiswerk, maar vonden een heel lesuur werken 

met dit programma lang.  

Afwisseling is daarom belangrijk, anders wordt het saai en is het niet motiverend meer. Daarnaast 

moeten docenten ook de instellingen van het programma muiswerk voor de leerlingen optimaliseren 

(grenswaarden instellen enzovoort.), zodat ze verder komen in het programma en niet te lang 

blijven hangen in een bepaalde oefening. 

Verder kan veel herhaling soms nodig zijn, maar als leerlingen het echt niet snappen, hebben ze 

begeleiding nodig, anders komen ze ook niet vooruit. De onderwijsassistent kan die begeleiding 

bieden en feedback geven. Docenten denken dat havo/vwo-leerlingen sneller op het werken met 

Muiswerk uitgekeken zijn dan vmbo-leerlingen.  
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Voorwaarden 

Visie: de inzet van Muiswerk is tegelijkertijd een topdown en bottom-up aanpak geweest. Deelname 

aan het project is door de directie geïnitieerd, en na overleg opgepakt en verder uitgewerkt door de 

sectie Nederlands. Het project sloot aan bij bestaande activiteiten binnen de school, waarbij 

Muiswerk individueel werd gebruikt door leerlingen met dyslexie en door achterstandsleerlingen.  

Er was voldoende draagvlak binnen de sectie voor het opzetten en uitvoeren van het project. De 

directie was enthousiast over ict, maar er werd niet gepusht. Het ging stapsgewijs en bottom-up. De 

invulling van het project werd aan de betrokken docenten overgelaten. De leiding ondersteunde het 

proces en creëerde mogelijkheden. Docenten gaven aan dat het belangrijk is dat zij er zelf ‘in 

geloven’, en dat dwang vanuit de leiding niet werkt. Het is ook belangrijk dat het gehele team op de 

hoogte is en er de meerwaarde van inziet. Niet- betrokken docenten werden op de hoogte gesteld 

via nieuwsbrieven. Het is evident dat het voor alle vakken belangrijk is dat leerlingen het vak 

Nederlands goed beheersen.  

Digitaal leermateriaal: de Muiswerkprogramma's worden omschreven als eenvoudig te gebruiken 

direct-feedback programma's, waarbij leerlingen op eigen niveau instappen en in eigen tempo 

onderdelen oefenen. Het bijhouden van de resultaten werkte stimulerend op de leerlingen. Op deze 

manier konden ze een wedstrijd met zichzelf houden en zien of ze in de loop van de tijd beter 

werden. 

Ict-infrastructuur: de directie heeft faciliteiten gecreëerd. Ze zorgden voor beschikbare ruimte en 

voldoende computers die goed werken. Ook was er binnen de sectie Nederlands wekelijks overleg 

mogelijk over de aanpak en uitvoering van het project met alle docenten Nederlands en de 

betrokken onderwijsassistent. Het verdere team is door middel van nieuwsbrieven op de hoogte 

gehouden.  

Deskundigheid: de betrokken docenten waren positief over deelname aan het project, omdat er op 

school al gewerkt werd met Muiswerk onder begeleiding van onderwijsassistenten. Docenten waren 

sterk betrokken bij het proces, omdat zij het project zelf vorm gaven. De invoering van het project is 

als arbeidsintensief ervaren, doordat niet alle docenten gewend waren aan Muiswerk, en de 

werkwijze aangepast moest worden naar een klassikale inzet van het programma. Docenten hadden 

hier graag wat meer tijd voor gehad.  

Voor de inzet van onderwijsassistenten zijn goede afspraken nodig. Ze moeten bijvoorbeeld het 

klassenmanagement goed aankunnen. De setting bij ict-gebruik is vrijer, zelfstandiger. Gesteld 

wordt dat onderwijsassistenten niet de eindverantwoordelijken zijn, de eindverantwoordelijkheid ligt 

bij de docent.  

 

II.3.2  Zelfstandig werken op het PENTA College 

Het PENTA College liet leerlingen van havo-, atheneum-4 in tussenuren zelfstandig werken aan 

opdrachten in een elektronische leeromgeving, onder leiding van een vakdocent of 

onderwijsassistent (Kennisnet 2010a). De verwachte effecten op hun intrinsieke motivatie en 

competentie lieten zich niet vaststellen, maar de effecten op hun prestaties wel. Bij toetsen voor het 

vak scoorden de leerlingen in de experimentele groepen beter. Dit verslag is gebaseerd op 

deskresearch.  
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Wijze van inzet 

De elektronische leeromgeving (TeleTOP) wordt gebruikt om leerlingen zowel thuis als op school in 

staat te stellen zelfstandig aan opdrachten te werken. In de studiewijzer van de elektronische 

leeromgeving staan de opdrachten van alle vakken in een bepaalde week overzichtelijk 

gerangschikt. Op school werken de leerlingen zelfstandig aan hun opdrachten in E-uren, onder 

begeleiding van onderwijsassistenten. Docenten zijn verplicht om voor de bovenbouw ten minste 

een studiewijzer op de elektronische leeromgeving te plaatsen. 

Het inzetten van de elektronische leeromgeving als hulpmiddel bij het zelfstandig werken van 

leerlingen in zogenoemde E-uren met begeleiding van onderwijsassistenten is mede geïntroduceerd 

als manier om de 1040-urennorm te halen en om te gaan met docenttekorten.  

 

Consequenties  

Er was geen schoolbreed draagvlak voor de vernieuwing; er was geen sprake van een gezamenlijk 

ervaren probleem en niet alle docenten waren overtuigd van de meerwaarde die de vernieuwing zou 

kunnen hebben. Aanvankelijk was er veel weerstand, omdat de vernieuwing mede werd 

gepresenteerd als manier om aan de verplichte onderwijstijd te komen. Een aantal docenten was 

bang dat de invoering van E-uren ten koste zou gaan van het aantal contacturen. Uit de interviews 

blijkt dat de docenten de invoering van E-uren met de inzet van onderwijsassistenten hebben 

ervaren als een aantasting van hun professionaliteit.  

De docenten zijn ambivalent over de dwang vanuit de leiding. Sommigen vinden dat het goed zou 

zijn als de schoolleiding wat meer druk zou uitoefenen, anderen ervaren de druk en het tempo van 

invoering als contraproductief.  

De ervaringen van de docenten met het werken met de elektronische leeromgeving zijn verschillend. 

Een aantal docenten vindt het leuk en werkt er veel mee; anderen beperken zich tot de studiewijzer. 

Er zijn vakken waar de studiewijzer in de elektronische leeromgeving “rijk” wordt ingevuld (naast 

het reguliere huiswerk extra opdrachten en leermiddelen) en vakken waar weinig gebeurt omdat de 

docent twijfelt aan het nut van de vernieuwing of er nog niet in geslaagd is goede opdrachten te 

maken.  

 

Voorwaarden  

Condities die de geïnterviewde docenten noemen als voorwaarde voor een succesvolle invoering van 

de onderwijsvernieuwing betreffen de gehanteerde innovatiestrategie, professionalisering van 

docenten en randvoorwaarden. Deze worden hieronder  

Innovatiestrategsisch: 

• Aandacht voor draagvlak  

• Zachte druk maar geen dwang  

• Aandacht voor voordelen/nut van de vernieuwing  

• Uitwerking door de schoolleiding en docenten samen  

• Evaluatie van opgedane ervaringen  

• Aandacht/ruimte voor verschillen tussen de vakken 

Professionalisering: 

• Docenten toerusten voor de nieuwe taken  

• Samenwerking en intercollegiale consultatie  
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• Mogelijkheden geven voor leren door doen 

 

Randvoorwaarden: 

• Voldoende computerplekken  

• Beamer in elk lokaal  

• Goede software 

• Goed functionerende hardware  

• Ontwikkeltijd  

 

Om de verdere invoering te bevorderen is het van groot belang dat (meer) docenten worden 

overtuigd van de meerwaarde, en dat de vernieuwing niet wordt geassocieerd met het overbodig 

maken van docenten; “Ict is geen oplossing voor het docententekort”. Ook vinden de docenten het 

belangrijk dat er in het proces meer aandacht wordt besteed aan tussentijdse ervaringen, dat er 

meer wordt geëvalueerd wat werkt en wat niet en wat de vernieuwing oplevert. Aandacht voor 

opgedane ervaringen bevordert het draagvlak en docenten kunnen van elkaar leren.  

Van de leiding wordt vooral verwacht dat deze enthousiasmeert, docenten kennis laat maken met de 

vernieuwing en de mogelijkheid biedt om ermee te oefenen.  

De docenten hebben behoefte aan verdere professionalisering, met name “leren door doen” en 

benadrukken het belang van het opdoen van positieve ervaringen. Verder kan vakspecifieke 

professionalisering bevorderen dat docenten beter zien wat de mogelijkheden voor hun vak zijn.  

Over de randvoorwaarden zijn de docenten in het algemeen redelijk tevreden. Wel is er behoefte 

aan meer tijd voor het ontwikkelen van materiaal, meer werkplekken voor de leerlingen, en 

standaard een beamer in alle leslokalen.  

Ook hebben docenten behoefte aan duidelijkheid over de mogelijkheid om materiaal uit bestaande 

methoden/lesboeken op de elektronische leeromgeving te plaatsen. Het is onduidelijk of dat legaal 

is.  

 

Effecten op docenten: als belangrijke opbrengst van het project zien de docenten, dat er meer wordt 

samengewerkt binnen de vaksecties en tussen koplopers en enthousiaste volgers. Docenten wisselen 

materiaal uit.  

De elektronische leeromgeving maakt de communicatie gemakkelijker, ook met de leerlingen thuis. 

Maar de docenten zien als nadeel dat hun werk versmalt, dat het accent niet op overdracht maar op 

coachen komt te liggen, dat theorie behandelen en verwerken uit elkaar worden gehaald, en dat 

feedback geven op het werk van de leerling tijdrovend is en blijft en dat de docenten daar niet altijd 

voldoende tijd voor hebben.  

Ook noemen de docenten als nadeel dat de docent geen goed zicht heeft op wat de leerlingen in de 

E-uren doen en twijfelen ze aan de kwaliteit van de begeleiding die onderwijsassistenten de 

leerlingen kunnen bieden.  

Het maken van goede opdrachten voor de elektronische leeromgeving is lastig en kost veel tijd. Dit 

wordt deels wel gecompenseerd doordat docenten –als het materiaal er eenmaal is- daar ook op 

kunnen terugvallen. De docenten ervaren als opbrengst van het werken met de studiewijzer dat de 

studievoortgang van leerlingen veel gemakkelijker is te plannen en te volgen.  
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Effecten op de leerlingen: de leerlingen blijken nog lang niet allemaal te werken met opdrachten van 

de elektronische leeromgeving, Sommigen gebruiken de elektronische leeromgeving veel en anderen 

weinig. Sommige leerlingen kijken in de E-uren alleen naar de studiewijzer, en gaan dan met hun 

boeken aan de slag. Leerlingen die wel met de opdrachten werken, werken zelfstandiger, krijgen 

meer maatwerk en kunnen individueler werken, aldus de docenten. De werkwijze biedt de leerlingen 

structuur en overzicht.  

Maar de docenten zien ook nadelen: leerlingen kunnen moeilijk met feedback werken, ze stellen 

weinig vragen, en ze vinden het werk achter de computer al gauw saai. E-uren worden door 

sommige leerlingen ervaren als ophok-uren. Het werken met een studiewijzer en 

voorgeprogrammeerde opdrachten belemmert de spontaniteit, aldus de docenten, het maakt het 

onderwijs saai en voorspelbaar. Leerlingen houden van afwisseling.  

Een groot voordeel vormen de toegankelijke vormen van communicatie, die de werkwijze biedt. 

Leerlingen kunnen gemakkelijk met de docent communiceren, ook vanuit huis, en maken van die 

mogelijkheid ook gebruik.  

 

Effecten op de school: over de effecten op de school oordelen de docenten wisselend. De een noemt 

die vrij beperkt. Het is een project van individuele docenten”. Anderen benadrukken een versterking 

van de samenwerking binnen de school, binnen de vakgroep en ook met docenten die er al wat meer 

vanaf weten. Door het werken met de elektronische leeromgeving is ook meer informatie op school 

centraal toegankelijk; dat bevordert de communicatie.  
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II.4 Videoconferencing 

 

Deze best practice is gebasseerd op deskresearch en een interview met de mede-initiatiefnemer van 

het pilotproject 'regionale interactieve videolessen'. Tijdens het gesprek werd duidelijk dat het 

project met videoconferencing nog maar recent is gestart.  

 

Er vindt momenteel overleg plaats tussen de verschillende betrokken scholen en er is een eerste 

selectie van alle benodigde apparatuur voor videoconferencing. Dit schooljaar willen de scholen 

starten met pilots, volgend schooljaar gaat er pas daadwerkelijk gewerkt worden met 

videoconferencing.  

 

Wijze van inzet 

Dit concept richt zich op het oplossen van knelpuntvakken door middel van videolessen. Voor 

knelpuntvakken bestaat er een tekort aan vakdocenten of zijn er te weinig deelnemers op de school. 

Een aantal onderdelen van het onderwijsprogramma (met name de elementen gericht op 

kennisoverdracht) zal gezamenlijk real-time aangeboden worden via regionale video-conferencing. 

Volgens de mede-initatiefnemer: “in ons geval zijn er te weinig leerlingen voor bepaalde vakken, 

maar is nog steeds sprake van een lessituatie, er is nog altijd life-interactie”. Hiermee kunnen naar 

verwachting kleine groepen op verschillende locaties op afstand worden bediend. Daarnaast kunnen 

de lessen worden opgenomen en via de elektronische leeromgeving beschikbaar gemaakt worden. 

Deze online videolessen kunnen dienen als ‘herhaling’, ‘bijspijkerles’ en ‘inhaalles’. 

De invulling van deze aanpak wordt op bovenschools/regionaal niveau geregeld. Hierdoor wordt de 

regionale context van het onderwijs behouden en kunnen vakdocenten met ‘peers’ uit de buurt 

samenwerken. Dit versterkt naar verwachting draagvlak, binding en deskundigheidsuitwisseling. "De 

mede-initiatiefnemener: door de digitale videoles kunnen gekwalificeerde docenten op verschillende 

locaties worden ingezet." 

 

Effecten 

Aangezien dit project recent is gestart, zijn er nog geen efecten bekend. De verwachting is dat door 

gebruik te maken van videolessen neemt het bereik van de leraar toeneemt en de effectiviteit van 

de gegeven les stijgt, omdat deze meerdere malen bekeken kan worden. Uiteindelijk is het werken 

met videoconferencing volgens de mede-initiatiefnemer wel een taakverzwaring voor de docent, 

“want hij krijgt meer klassen, meer leerlingen en dus meer toetsen en begeleiding.”. 

 

Tips? 

• De onderbouw kent vaak meer vrijheden en creativiteit in de lessen dan de bovenbouw. In de 

onderbouw zijn leerlingen nog niet bezig met het programma van toetsing en afsluiting. Richt 

daarom de inzet van digitaal materiaal op de onderbouw. 

 

  



Bijlage 3 Top tien collecties met digitaal materiaal voor V.O. 

 

De onderstaande tabel met de top tien van digitaal materiaal (op willekeurige volgorde gerangschikt) zijn - in een uitgebreidere versie - 

voor de docenten opgemaakt in een Excel-bestand. Ook is er voor de docenten een overzicht met vakspecifieke collecties ontwikkeld.  

 

nr Naam bron Beschrijving/doel Soort materiaal/vorm Toegang tot 

collectie/ prijs 

Betrokken 

bij Edurep? 

zoek-

mogelijkheid 

1 Wikiwijs en 

Wikiwijs 

arrangeren 

De Wikiwijs repository bevat leermateriaal wat ontwikkeld is 

door docenten en bedoeld is voor docenten en leerlingen van 

primair onderwijs t/m middelbaar beroepsonderwijs. Later zal 

dit nog uitgebreid worden met hbo en universiteiten. Wikiwijs 

richt zich in eerste instantie op een aantal focusvakken: taal, 

rekenen, burgerschap maar ook materiaal voor andere vakken 

is vindbaar. De Wikiwijs repository bevat arrangementen die 

ontwikkeld is zijn docenten en bedoeld zijn voor docenten en 

leerlingen van primair onderwijs t/m middelbaar 

beroepsonderwijs. De arrangementen kunnen worden 

samengesteld door gebruik te maken van bestaande content 

die via Wikiwijs gevonden wordt waaraan zelf ontwikkeld 

materiaal toegevoegd kan worden. 

(1) evaluatie- en toetsingsmateriaal 

(bijvoorbeeld een proefwerk), (2) 

gereedschap (hulpmiddel om het 

onderwijs te faciliteren, zoals 

bijvoorbeeld een tekstverwerker of 

portfoliosoftware), (3) opdrachten die 

open (nadruk op proces) of gesloten 

(nadruk op kennis) zijn, (4) 

handleidingen (bijvoorbeeld een 

stappenplan voor het uitvoeren van 

een taak), (5) informatiebronnen 

(bijvoorbeeld een naslagwerk), (6) 

professionaliseringsmateriaal 

(materiaal waarmee docenten zich 

verder kunnen bekwamen, 

bijvoorbeeld informatie over het 

referentiekader taal/rekenen) en (7) 

verkennings- en onderzoeksmateriaal 

(bijvoorbeeld een 

practicumopdracht). 

Vrij én betaald Edurep  vak met filters 

2 Leermiddelenp De leermiddelendatabase van SLO/NICL bevat verwijzingen Lesmethodes, leerstof Vrij  Edurep  vak met filters 
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lein SLO/NICL naar (methodegebonden en niet-methode gebonden) 

leermiddelen die uitgegeven worden door educatieve uitgevers 

voor alle vakken binnen het onderwijs. De verwijzingen 

betreffen zowel verwijzingen naar digitale als naar niet-digitale 

leermiddelen. Naast verwijzingen naar materialen van 

'reguliere' educatieve uitgeverijen zijn ook verwijzingen 

opgenomen naar leermiddelen van andere organisaties (bijv. 

maatschappelijke organisaties).  

3 Davindi De collectie bevat beschrijvingen van links naar kant en klaar 

digitaal lesmateriaal en andere interessante bronnen voor het 

onderwijs op internet. Bronnen zijn geselecteerd en 

beschreven door docenten en bibliothecarissen. Voor nagenoeg 

alle vakgebieden binnen het voortgezet onderwijs zijn bronnen 

opgenomen.  

Veel videomateriaal, webquests , 

oefeningen etc., internetbronnen. 

Bevat ook bronnen speciaal voor 

docenten. 

Vrij toegankelijk Edurep  vak met filters 

4 KlasCement Belgische community portal inclusief collectie met digitale 

leermiddelen (Nederlandstalig) voor diverse vakgebieden. 

Bevat cursussen, lesbladen, presentaties, video’s, foto’s, 

oefeningen, software, websitesites. Gemaakt door en voor 

leerkrachten (in spe). 

Digitaal leermateriaal  vrij Edurep  vak met filters 

5 Lesbank.nl Lesbank.nl is een openbare webportal en internetcommunity 

voor het delen en ontwikkelen van digitaal lesmateriaal. Het 

gebruik van Lesbank.nl is gratis voor al het materiaal dat vrij 

wordt aangeboden. Hiernaast biedt Lesbank.nl de mogelijkheid 

van een besloten portal voor organisaties die materiaal intern 

willen houden. Bevat lesmateriaal voor diverse vakgebieden in 

voornamelijk het voortgezet onderwijs, ontwikkeld door 

docenten. 

Digitaal leermateriaal Vrij Edurep  vak met filters 

nr Naam bron Beschrijving/doel Soort materiaal/vorm Toegang tot 

collectie/ prijs 

Betrokken 

bij Edurep? 

zoek-

mogelijkheid 

6a Webkwestie Collectie webquests/webkwesties voor alle onderwijssoorten en Webquests vrij Edurep  vak 
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alle vakgebieden. Webquests laten studenten samen werken 

(ze kunnen van elkaar leren, helpen elkaar als het even niet 

lukt), zijn vakoverschrijdend en daardoor makkelijk in te 

passen in het onderwijs. Webquests laten de studenten op een 

leuke manier de kennis die ze al hebben over een bepaald 

onderwerp verder uitdiepen, dagen studenten uit om creatief 

met lesstof aan de slag te gaan, vragen van de 

docent/leerkracht om op te treden als begeleider en niet als 

leider, geven studenten de vrijheid om zelf hun kennis te 

verrijken over het onderwerp dat zij kiezen. Een WebQuest is 

een taakgerichte opdracht die altijd volgens een vast stramien 

verloopt: inleiding - opdracht - werkwijze - infobronnen - 

beoordeling - terugblik - docent. 

6b Danae 

webkwesties 

Diversen webquests ontwikkeld door docenten en leerkrachten 

voor de meeste vakgebieden binnen po en vo. Een webquest is 

een actieve, uitdagende opdracht voor leerlingen waarbij 

gewerkt wordt met informatie van het Internet. Het resultaat 

is altijd een product, bijvoorbeeld een powerpoint presentatie, 

een maquette, een werkstuk, een collage, een tentoonstelling 

of een website. 

Een webquest is een vorm van afstandonderwijs en e-learning. 

Webquests vrij Edurep  vak 

7a SamenMaken 

/ SamenDelen 

/SamenZoeke

n 

SamenDelen.nl is een repository (leermiddelenbank) in 

ontwikkeling waar herbruikbare digitale leermaterialen worden 

verzameld en verwijzingen naar lesmateriaal op internet. Het 

materiaal is te vinden op samenzoeken.nl.  

Digitaal lesmateriaal (ontsloten vanuit 

andere repositories) 

vrij Edurep  zoektermen met 

filters 

7b Contentcorner 

arrangemente

n 

Leerarrangementen ontwikkeld door docenten. Binnen de 

leerarrangementen wordt gebruik gemaakt van bestaand 

bronmateriaal. Via de website kun je ook inloggen op Edurep 

en alle onderstaande databanken gelijktijdig doorzoeken. 

Leerarrangementen vrij Edurep  zoektermen 

8 Museumkennis Een samenwerking van rijksmuseum van oudheden, Artikelen, achtergrondinformatie, Vrij Edurep  zoektermen 
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volkenkunde en Naturalis. Betrokken bij LES 2.0. Het 

Rijksmuseum van Oudheden is het nationaal centrum voor 

archeologie, waar jong en oud kan genieten van de 

beschavingen uit het oude Egypte en het Nabije Oosten, de 

Griekse en Romeinse wereld en het vroege Nederland. In de 

collectie vind je artikelen, achtergrondinformatie, foto’s. 

foto’s 

9 Teleblik Teleblik is een beelddatabank met duizenden uren 

televisiemateriaal, voornamelijk uit de archieven van de 

publieke omroepen. Het gaat om historische en recente 

bronnen, zoals Het Klokhuis, Willem Wever, Netwerk, 

Tegenlicht en Andere Tijden, SchoolTV-programma’s maar ook 

oude Polygoon Journaals. Het is mogelijk om zelf fragmenten 

te ‘snijden’ uit de hele afleveringen.  

Digitaal leermateriaal (video). (1) 

Knip uw favoriete fragment over 

bijvoorbeeld vingerafdrukken uit Het 

Klokhuis, Het Journaal of SchoolTV-

series, (2) Toon uw fragmenten heel 

eenvoudig op uw digitale schoolbord, 

(3) Zet fragmenten in een tijdlijn en 

maak er een montage van en (4) 

Wissel op het forum montages en 

presentaties uit met collega's. 

Vrij voor 

onderwijs, inlog 

vereist. De 

digicode voor 

schooljaar 

2010/2011 is op 

woensdag 25 

augustus 2010 

automatisch naar 

de 

contactpsersone

nn van de 

scholen 

gestuurd. 

Edurep  zoektermen 

10 Stepnet.nl Website voor alle vakken van de bovenbouw, voor zowel 

docenten als leerlingen. Het bevat een uitgebreide praktische 

opdrachtenbank bij actuele artikelen uit vijf landelijke kranten: 

Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, Het Parool, Trouw en de 

Volkskrant. 

informatie-eenheden en leereenheden gratis registratie nee vak 
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Bijlage 4 Zes categorieën auteurtools 
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Bijlage 5 Vergelijking arrangeertools 

 

Tool Eerste indruk Bruikbaarheid Opbouw les Voordelen Nadelen Aanbeveling 

LES 2.0 Veel tabbladen, je 
moeten even 
zoeken voordat je 
het betreffende vak 
vindt (onder zoeken 
-> vakkenindex). 
De lesplannen die 
zijn uitgewerkt, 
zien er 
veelbelovend uit. 

LES 2.0 bevat 
curriculumdekkend 
materiaal voor Mens 
en Maatschappij, 
Zorg en Welzijn en 
Biologie (2e fase). 
Dus niet voor de 
vakken uit het 
project. Er is wel 
materiaal 
beschikbaar voor 
Duits, Latijn en 
natuurkunde.  

De les is 
opgebouwd volgens 
een vaste 
structuur: 
oriënteren > 
verwerven > 
bestendigen > 
reflecteren. 

• Er zijn al veel 
lesplannen 
beschikbaar die je 
kunt aanpassen 
voor gebruik.  

• Bronnen zijn 
betrouwbaar. 

• Er is een 
handleiding 
beschikbaar. 

• Gebruikers 
hebben een 
account nodig om 
te arrangeren.  

• Het is soms lastig 
om bij een lesplan 
te komen. Je 
krijgt wel bronnen 
e.d. maar niet het 
hele lesplan.  

• Het programma 
spreekt niet 
meteen voor zich; 
je hebt de 
handleiding nodig. 

• Wanneer je een 
lesplan wilt 
bewerken, kan 
het lang duren 
voordat je kunt 
starten. 

• Sommige links en 
filmpjes doen het 
niet -> dit werkt 
demotiverend. 

• Lesplan is niet 
altijd te vinden bij 
de les. 

? 

Contentcorner Ziet er meer uit als 
een zoeksite dan 
als een 
ontwikkeltool.  

Bevat wel bruikbaar 
materiaal, maar je 
moet erg zoeken en 
lang niet alles is 
bruikbaar. 

Geen vaste 
opbouw. 

 • Je kunt niet 
zoeken op 
leerjaar/vak/ 
etcetera, alleen 
op onderwerp. 

• Er zijn weinig 
voorbeeldlessen 
en de kwaliteit 
van de 
voorbeeldlessen is 
niet duidelijk. 

• Het programma 

Gebruiken om 
bruikbaar materiaal 
te zoeken, maar niet 
als tool inzetten. 
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Tool Eerste indruk Bruikbaarheid Opbouw les Voordelen Nadelen Aanbeveling 

spreekt niet voor 
zich. 

 
• Veel verwijzingen 

leiden naar 
commerciële 
websites. Dit is 
niet handig. 

 

Lesbank Ziet er wel 
overzichtelijk uit.  

Bevat geen materiaal 
voor Latijn, wel voor 
Duits en 
natuurkunde. 

Geen vaste 
opbouw. 

• Kent een 
uitgebreid 
zoekprofiel naar 
vak en leerjaar. 

• Nog geen 
arrangementen 
beschikbaar. 

? 

Wikiwijs Ziet er erg 
overzichtelijk en 
gebruiksvriendelijk 
uit. 

Bevat veel materiaal 
voor alle vakken, 
met de mogelijkheid 
om te filteren op 
onder meer soort 
leermateriaal 
(bijvoorbeeld 
evaluatie- en 
toetsmateriaal of 
informatiebron) 

Geen vaste 
opbouw. 

• Kent uitgebreide 
zoekfuncties. 

• Kent een 
snelstartgids voor 
Zoeken, Maken en 
Delen. 

• Inloggen met 
Entree of 
schoolaccount. 

• Geen voorbeeld 
arrangementen. 

? 
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Bijlage 6: Betrokkenen bij het project 

 
School Naam Functie 

KSE Peter van Heusden Directeur 

Peter Timmermans Conrector organisatie 

Toos Vervaart Docent Duits 

Cemale Ergün-Akmese Docent Duits 

Klaus Maiworm Docent Duits 

Heerbeeck College Josette Linssen Directeur 

Jos Bakermans Docent natuurkunde 

Kim van Ommering Docent natuurkunde 

Guy Lhoest Mediathecaris 

Maerlant Lyceum Arno Peters Directeur 

Christiaan de Regt Docent Latijn 
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Bijlage 7: ‘Van macro-ontwerp naar micro-ontwerp’ 

 

1. Inleiding 

 

In dit project gaan de docenten aan de slag met het ontwikkelen van digitale lessen. Deze lessen 

maken geïntegreerd onderdeel uit van een lessenreeks. In de ontwikkeling gaan we uit van de 

lessenreeks en vertalen dit vervolgens naar lesniveau. We werken van een macro-ontwerp naar 

een micro-ontwerp. 

 

 

2. Macro-ontwerp 

 

In het macro-ontwerp leg je vast wat de opzet van je lessenreeks (regulier en digitaal 

geïntegreerd) is. Je beschrijft onder meer de doelstelling van de lessenreeks, de benodigde 

voorkennis en je werkt in hoofdlijnen de lessenreeks uit (zie format hieronder). 

 

Betreft Toelichting Invullen 

Vak  

 

 

Doelgroep Vul niveau en klas 1 (bijv. vwo 3) in. 

 

 

Leerdoel Beschrijf welke leerdoelen (denk aan 

kennis, vaardigheden en attitude) je met 

de lessenreeks wilt bereiken.  

 

 

Begrippen/thema’s Welke begrippen/thema’s worden 

behandeld? 

 

 

Benodigde 

voorkennis 

 

Welke kennis en vaardigheden hebben de 

leerlingen nodig om de lessenreeks te 

volgen? 

 

 

Lessenserie Maak een globale opzet van de 

lessenreeks (zowel regulier als digitaal).  
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3. Meso-ontwerp 

 

Nu ga je de lessenreeks per les uitwerken. Hier beperken we ons tot de digitale lessen. De les 

bestaat uit een inleiding, kern en afsluiting. Per onderdeel werk je uit welke leeractiviteiten je gaat 

toepassen. Zie voor een voorbeeld het format lesplan. 

 

 

Opbouw les: 

 

Inleiding 

 

Kern (omschrijf alle leeractiviteiten die je gaat toepassen) 

• Oriënteren 

• Verwerven 

• Bestendigen 

• Reflecteren 

 

Afsluiting 

 

 

 

4. Micro-ontwerp 

 

Je maakt de (digitale) les nu volledig klaar voor de leerling. Dit kan door middel van een ELO (bijv. 

Magiser), een arrangeertool (bijv. Les2.0 of Wikiwijs), via een website, e.d. Het resultaat is een 

logische les die door de leerlingen zelfstandig kan worden gevolgd via de computer. 
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Bijlage 8: Format lesplan (meso-ontwerp) 

 

 

Titel les:  

Aantal uren: 

    

 

 

Vereiste voorkennis:   

 

 

 

Doelstelling lessenserie 

 

 

 

Doelstelling deze les 

 

 

   

Benodigde 

materialen/middelen:   

 

 

Instructies onderwijsassistent: 

 

 

 

Bijzonderheden: 
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Bijlage 9: Leidraad voor de ontwikkeling van digitaal leermateriaal 

 

Vooraf 

1. Stel vast op welke manier je de digitale lessen wilt inpassen:  

• bijv. 3 lessen per week, 1 les digitaal of ook in de andere lessen digitale elementen 

opnemen; 

• welke visie heb je op digitale lessen (bijv. digitale les voor verwerking of ook voor 

nieuwe materie); 

• aantal lessen dat je gaat ontwikkelen;  

• etc. 

2. Wanneer maak je tijd vrij voor ontwikkelen (hoe borg je dit ook bij drukte)?  

3. Wie betrek je daarbij (OOP, collega’s)? 

4. Hoe toets je je producten? 

 

Ontwikkelen 

1. Stel vast over welke leerstof de leereenheid zal gaan. Welk leerjaar, welk onderwijstype, 

welk onderwerp, welke plaats in de leerlijn. 

2. Bepaal de leerdoelen van de leereenheid. 

3. Stel in hoofdlijnen de opbouw van de les vast volgens de vaste opbouw van orienteren > 

verwerven > bestendigen (verwerken) > reflecteren (controleren). 

4. Zoek specifiek naar leermaterialen die passen bij de leerdoelen. Denk aan afwisseling van 

werkvormen, etc. 

5. Arrangeer zonodig een les met een bestaande arrangeertool.  

6. Test de les. 

7. Organiseer de voorwaarden voor de les. 

8. Instrueer de onderwijsassistent over de les. 

9. Bied de les aan de leerlingen aan. 

10. Evalueer de les en pas de les aan voor volgend gebruik. 
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Bijlage 10: Onderzoeksverantwoording 

 

Ict-vaardigheid 

De mate waarin de leerlingen ict-vaardig zijn is gemeten aan de volgende items, die 

vervolgens zijn samengevoegd: 

Ik ben handig met computers. 

Ik leer graag op de computer. 

Ik heb meestal snel door hoe een nieuw programma op de computer werkt. 
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Bijlage 11: Vragenlijsten  

 

Korte vragenlijst A. Digitale les 

 

Beste leerling, 

 

Wat is je naam?  

 

Je hebt zojuist een les [VAK] gehad. Wat vond je van deze les?  

 

1. Stellingen 

Hieronder staan 15 stellingen. In hoeverre ben je het met de stelling eens? Kruis het hokje aan. 

 

 Stelling 

 
H
e
le
m
a
a
l 

e
e
n
s
  

E
e
n
s
 

N
e
u
tr
a
a
l 

O
n
e
e
n
s
 

H
e
le
m
a
a
l 

o
n
e
e
n
s
 

1.  Het was aan het begin van de les duidelijk 

wat we gingen doen. �  �  �  �  �  

2.  De les was goed voorbereid door de docent. 
�  �  �  �  �  

3.  Ik vond de les saai. 
�  �  �  �  �  

4.  Ik vond de les nuttig. 
�  �  �  �  �  

5.  Ik vind de inzet van ict erg geschikt voor 

deze les. �  �  �  �  �  

6.  Ik vond de les leuk. 
�  �  �  �  �  

7.  Ik heb in de les nieuwe dingen geleerd. 
�  �  �  �  �  

8.  Ik heb tijdens de les problemen gehad met 

de computer (zoals vastgelopen/ traag). �  �  �  �  �  

9.  Ik vond de opdrachten duidelijk. 
�  �  �  �  �  

10.  Ik vond de les afwisselend. 
�  �  �  �  �  

11.  Ik vond de opdrachten moeilijk. 
�  �  �  �  �  

12.  Door ict te gebruiken, was deze les leuker 

dan wanneer er geen ict was gebruikt. �  �  �  �  �  

13.  Ik vond de les interessant. 
�  �  �  �  �  

14.  Ik had voldoende tijd om alle opdrachten te 

maken. �  �  �  �  �  

15.  Ik heb de uitleg van een docent gemist. 
�  �  �  �  �  

 

2. Rapportcijfer 

Welk rapportcijfer geef je de les (1 tot 10)? 

Rapportcijfer:  5. 
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Korte vragenlijst B. Reguliere les 

 

Beste leerling, 

 

Wat is je naam?  

 

Je hebt zojuist een les [VAK] gehad. Wat vond je van deze les?  

 

1. Stellingen 

Hieronder staan 10 stellingen. In hoeverre ben je het met de stelling eens? Kruis het hokje aan. 

 

  

 

H
e
le
m
a
a
l 

e
e
n
s
  

E
e
n
s
 

N
e
u
tr
a
a
l 

O
n
e
e
n
s
 

H
e
le
m
a
a
l 

o
n
e
e
n
s
 

1.  Het was aan het begin van de les duidelijk 

wat we gingen doen. �  �  �  �  �  

2.  Ik vond de opdrachten duidelijk. 
�  �  �  �  �  

3.  Ik vond de les interessant. 
�  �  �  �  �  

4.  De les was goed voorbereid door de docent.  
�  �  �  �  �  

5.  Ik vond de les saai.  
�  �  �  �  �  

6.  Ik heb in de les nieuwe dingen geleerd. 
�  �  �  �  �  

7.  Ik vond de les leuk. 
�  �  �  �  �  

8.  Ik vond de les afwisselend. 
�  �  �  �  �  

9.  Ik vond de les nuttig. 
�  �  �  �  �  

10.  Ik vond de opdrachten moeilijk. 
�  �  �  �  �  

 

 

2. Rapportcijfer 

Welk rapportcijfer geef je de les (1 tot 10):  

 

Rapportcijfer:  5. 

 

Bedankt voor je moeite! 
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Uitgebreide vragenlijst nulmeting A. Experimentele groep 

 

Beste leerling, 

 

Geef antwoord op de volgende vragen. 

 

Wat is je naam?  

 

 

1. Docent [VAK] 

Van welke docent heb je vorig jaar [VAK] gehad? 

Kruis hieronder de naam aan van de betreffende docent.  

 

 

 

 

2. Het vak [VAK] 

Je gaat dit schooljaar [VAK] volgen. Wat vind je van dit vak?  

Hieronder staan 8 stellingen. In hoeverre ben je het met de stelling eens? Kruis het hokje aan. 

 Stelling 

 

H
e
le
m
a
a
l 

e
e
n
s
  

E
e
n
s
 

N
e
u
tr
a
a
l 

O
n
e
e
n
s
 

H
e
le
m
a
a
l 

o
n
e
e
n
s
 

1.  Ik ga graag naar [VAK]. 
�  �  �  �  �  

2.  Ik doe mijn best voor [VAK]. 
�  �  �  �  �  

3.  Ik vind [VAK] leuk. 
�  �  �  �  �  

4.  Ik vind [VAK] moeilijk. 
�  �  �  �  �  

5.  Ik vind [VAK] interessant. 
�  �  �  �  �  

6.  Ik ben niet goed in [VAK]. 
�  �  �  �  �  

7.  Ik span me graag in voor [VAK]. 
�  �  �  �  �  

8.  Ik wil volgend jaar weer [VAK] volgen. 
�  �  �  �  �  

 

Ga verder op de volgende bladzijde. 

 
Naam docent  

1 
 �  
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3. Verwachtingen van [VAK] de komende periode 

 

Wat verwacht je van [VAK] de komende periode?  

Hieronder staan 13 stellingen. In hoeverre ben je het met de stelling eens? Kruis het hokje aan. 

 Stelling 

 

H
e
le
m
a
a
l 

e
e
n
s
  

E
e
n
s
 

N
e
u
tr
a
a
l 

O
n
e
e
n
s
 

H
e
le
m
a
a
l 

o
n
e
e
n
s
 

1.  In een digitale les leer ik minstens zo veel 

als in een gewone les. �  �  �  �  �  

2.  Een hele les achter de computer zitten, lijkt 

me vreselijk. �  �  �  �  �  

3.  Ict kan een les echt leuker maken. 
�  �  �  �  �  

4.  Ik verwacht dat ik de docent zal missen 

tijdens een digitale les. �  �  �  �  �  

5.  Een digitale les is leuker dan een reguliere 

les. �  �  �  �  �  

6.  Ik verwacht sneller door de lesstof te 

kunnen met een digitale les. �  �  �  �  �  

7.  Ik heb meer zin in de digitale lessen dan in 

de gewone lessen. �  �  �  �  �  

8.  Het lijkt me goed om gewone lessen met 

digitale lessen af te wisselen. �  �  �  �  �  

9.  De lessen van [VAK] zullen de komende 

periode vaak moeilijk voor me zijn. �  �  �  �  �  

10.  Ik zou best alle lessen digitaal willen. 
�  �  �  �  �  

11.  Ik verwacht dat ik ook zonder de docent alle 

opdrachten van de digitale les kan maken. �  �  �  �  �  

12.  Ik denk dat ik voor [VAK] een voldoende 

haal. �  �  �  �  �  

13.  Ik denk dat [VAK] de komende periode 

gemakkelijk gaat zijn. �  �  �  �  �  

 

 

Ga verder op de volgende bladzijde. 

 



Eindrapportage SLOA VO 

 
 

103 
 

4. Ict-gebruik 

 

Hoeveel uur per week (ongeveer) zit je achter de computer (en/of laptop of tablet)? 

Aantal uur per week: 5. 

 

Hieronder staan 3 stellingen. In hoeverre ben je het met de stelling eens? Kruis het hokje aan. 

 Stelling 

 

H
e
le
m
a
a
l 

e
e
n
s
  

E
e
n
s
 

N
e
u
tr
a
a
l 

O
n
e
e
n
s
 

H
e
le
m
a
a
l 

o
n
e
e
n
s
 

1.  Ik ben handig met computers. 
�  �  �  �  �  

2.  Ik leer graag op de computer. 
�  �  �  �  �  

3.  Ik heb meestal snel door hoe een nieuw 

programma op de computer werkt. �  �  �  �  �  
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Uitgebreide vragenlijst nulmeting B. Controlegroep 

 

Beste leerling, 

 

Geef antwoord op de volgende vragen. 

 

Wat is je naam?  

 

 

1. Docent [VAK] 

Van welke docent heb je vorig jaar [VAK] gehad? 

Kruis hieronder de naam aan van de betreffende docent.  

 
Naam docent  

1 
 �  

2 
 �  

 

 

Je gaat dit schooljaar [VAK] volgen. Wat vind je van dit vak?  

Hieronder staan 8 stellingen. In hoeverre ben je het met de stelling eens? Kruis het hokje aan. 

 Stelling 

 

H
e
le
m
a
a
l 

e
e
n
s
  

E
e
n
s
 

N
e
u
tr
a
a
l 

O
n
e
e
n
s
 

H
e
le
m
a
a
l 

o
n
e
e
n
s
 

1.  Ik ga graag naar [VAK]. 
�  �  �  �  �  

2.  Ik doe mijn best voor [VAK]. 
�  �  �  �  �  

3.  Ik vind [VAK] leuk. 
�  �  �  �  �  

4.  Ik vind [VAK] moeilijk. 
�  �  �  �  �  

5.  Ik vind [VAK] interessant. 
�  �  �  �  �  

6.  Ik ben niet goed in [VAK]. 
�  �  �  �  �  

7.  Ik span me graag in voor [VAK]. 
�  �  �  �  �  

8.  Ik wil volgend jaar weer [VAK] volgen. 
�  �  �  �  �  

 

Ga verder op de volgende bladzijde 
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2. Verwachtingen van [VAK] de komende periode 

 

Wat verwacht je van [VAK] de komende periode?  

Hieronder staan 3 stellingen. In hoeverre ben je het met de stelling eens? Kruis het hokje aan. 

  

 

H
e
le
m
a
a
l 

e
e
n
s
  

E
e
n
s
 

N
e
u
tr
a
a
l 

O
n
e
e
n
s
 

H
e
le
m
a
a
l 

o
n
e
e
n
s
 

1.  Ik denk dat ik voor [VAK] een voldoende 

haal. 

�  �  �  �  �  

2.  De lessen van [VAK] zullen de komende 

periode vaak moeilijk voor me zijn. 

�  �  �  �  �  

3.  Ik denk dat [VAK] de komende periode 

makkelijk gaat zijn. 

�  �  �  �  �  
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Uitgebreide vragenlijst effectmeting A. Experimentele groep 

 

Beste leerling, 

 

Beantwoord de volgende vragen. 

 

Wat is je naam?  

 

Wie is je docent?  

 

 

 

1. Het vak [VAK] 

 

Je volgt dit schooljaar [VAK]. Wat vind je nu van [VAK]?  

Hieronder staan stellingen. In hoeverre ben je het met de stelling eens? Kruis het hokje aan. 

 Stelling 

 

H
e
le
m
a
a
l 

e
e
n
s
  

E
e
n
s
 

N
e
u
tr
a
a
l 

O
n
e
e
n
s
 

H
e
le
m
a
a
l 

o
n
e
e
n
s
 

1.  Ik ga graag naar [VAK]. 
�  �  �  �  �  

2.  Ik doe mijn best voor [VAK]. 
�  �  �  �  �  

3.  Ik vind [VAK] leuk. 
�  �  �  �  �  

4.  Ik vind [VAK] moeilijk. 
�  �  �  �  �  

5.  Ik vind [VAK] interessant. 
�  �  �  �  �  

6.  Ik ben niet goed in [VAK]. 
�  �  �  �  �  

7.  Ik span me graag in voor [VAK]. 
�  �  �  �  �  

8.  Ik wil volgend jaar weer [VAK] volgen. 
�  �  �  �  �  

 

2. Terugblik op de digitale lessen [VAK].  

Hieronder staan stellingen. In hoeverre ben je het met de stelling eens? Kruis het hokje aan. 

 Stelling 

 

H
e
le
m
a
a
l 

e
e
n
s
  

E
e
n
s
 

N
e
u
tr
a
a
l 

O
n
e
e
n
s
 

H
e
le
m
a
a
l 

o
n
e
e
n
s
 

1.  In een digitale les leerde ik minstens zo veel 

als in een gewone les. �  �  �  �  �  

2.  Een hele les achter de computer zitten, 

vond ik vreselijk. �  �  �  �  �  

3.  Ict kan een les echt leuker maken. 
�  �  �  �  �  

4.  Ik heb de docent gemist tijdens de digitale 
�  �  �  �  �  
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les. 

 
 Stelling 

 

H
e
le
m
a
a
l 

e
e
n
s
  

E
e
n
s
 

N
e
u
tr
a
a
l 

O
n
e
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n
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H
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a
a
l 
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n
e
e
n
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5.  Een digitale les is leuker dan een gewone 

les. �  �  �  �  �  

6.  Ik kon sneller door de lesstof gaan met een 

digitale les. �  �  �  �  �  

7.  Ik had meer zin in de digitale lessen dan in 

de gewone lessen. �  �  �  �  �  

8.  Ik vind het goed om gewone lessen met 

digitale lessen af te wisselen. �  �  �  �  �  

9.  De digitale lessen vond ik over het 

algemeen moeilijk. �  �  �  �  �  

10.  Ik zou best alle lessen digitaal willen. 
�  �  �  �  �  

11.  Ik kon ook zonder de docent alle opdrachten 

van de digitale lessen maken. �  �  �  �  �  

12.  Ik denk dat ik dit jaar voor [VAK] een 

voldoende haal. �  �  �  �  �  

13.  De lessen van [VAK] waren de afgelopen 

periode vaak moeilijk voor me. �  �  �  �  �  

14.  Ik vond [VAK] de afgelopen periode 

makkelijk. �  �  �  �  �  

15.  Ik denk dat ik voor de volgende toets voor 

[VAK] een voldoende haal. �  �  �  �  �  

16.  Ik denk de digitale lessen [VAK] goed 

aansluiten op de gewone lessen. �  �  �  �  �  

 

 

3. Digitale lessen  

Beschrijf hieronder kort wat je van de digitale lessen van [VAK] vond. 
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Uitgebreide vragenlijst effectmeting B. Controle groep 
 

Beste leerling, 

 

Beantwoord de volgende vragen. 

 

Wat is je naam?  

 

Wie is je docent?  

 

 

Je volgt dit schooljaar [VAK]. Wat vind je nu van [VAK]?  

Hieronder staan stellingen. In hoeverre ben je het met de stelling eens? Kruis het hokje aan. 

 Stelling 

 

H
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1.  Ik ga graag naar [VAK]. 
�  �  �  �  �  

2.  Ik doe mijn best voor [VAK]. 
�  �  �  �  �  

3.  Ik vind [VAK] leuk. 
�  �  �  �  �  

4.  Ik vind [VAK] moeilijk. 
�  �  �  �  �  

5.  Ik vind [VAK] interessant. 
�  �  �  �  �  

6.  Ik ben niet goed in [VAK]. 
�  �  �  �  �  

7.  Ik span me graag in voor [VAK]. 
�  �  �  �  �  

8.  Ik wil volgend jaar weer [VAK] volgen. 
�  �  �  �  �  

 

2. Terugblik op [VAK] de afgelopen periode 

Wat vond je van [VAK] de afgelopen twaalf weken?  

Hieronder staan stellingen. In hoeverre ben je het met de stelling eens? Kruis het hokje aan. 

  

 

H
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a
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s
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1.  Ik denk dat ik dit jaar voor [VAK] een 

voldoende haal. 

�  �  �  �  �  

2.  De lessen van [VAK] waren de afgelopen 

periode vaak moeilijk voor me. 

�  �  �  �  �  

3.  Ik vond [VAK] de afgelopen periode 

makkelijk. 

�  �  �  �  �  
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4.  Ik denk dat ik voor de toets voor [VAK] een 

voldoende haal. 

�  �  �  �  �  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Eindrapportage SLOA VO 

 
 

110 
 

  



Eindrapportage SLOA VO 

 
 

111 
 

Bijlage 12: Interviewleidraden 

 

Interviewleidraad docenten 

 

Meetmoment � Nulmeting 

X     Effectmeting 

Groep X     Experimentele groep 

� Controlegroep 

Respondent X     Docent(en) 

� Leerlingen 

� Leidinggevende 

Meetmethode X     Diepte-interview 

� Vragenlijst 

� Observatie 

 

Terugblik op de afgelopen periode 

Gedurende de afgelopen periode zijn voor [VAK] reguliere lessen afgewisseld met digitale lessen. 

We willen graag weten hoe je op deze periode terug kijkt. 

1. Hoe is het werken met digilessen in het algemeen verlopen?  

a. Wat heb je geleerd? 

b. Wat is je tegengevallen en wat is meegevallen en waarom? 

c. Wat zou je een volgende keer anders doen en waarom? 

d. Wat vind je van je eigen rol? 

2. Hoeveel tijd heb je besteed aan de voorbereiding van een digitale les? Hoeveel tijd besteed 

je normaal gesproken aan de voorbereiding van een les? 

3. Hoe heb je de werkdruk van afgelopen periode ervaren? Geef een cijfer van 1-10 voor de 

zwaarte. Is dit cijfer hoger of lager wanneer er zonder digilessen wordt gewerkt?  

4. Hoe tevreden ben je over je werk? Geef een cijfer van 1-10 voor de tevredenheid. Is dit 

cijfer hoger of lager wanneer er zonder digilessen wordt gewerkt? 

5. Vind je dat de inzet van digilessen je werk afwisselender heeft gemaakt? 

6. Wat zijn de belangrijkste 3 bevindingen (eye-openers) uit je logboek? 

 

Digilessen 

7. Wat vind je van de digilessen zoals ze er nu liggen en waarom? 

i. Ben je tevreden over de kwaliteit? [Bij nee, wat niet?] 

8. Sloten de digilessen goed aan op de gewone lessen; was er een goede lessenreeks, waarin 

de lessen elkaar logisch opvolgen? 

 

Ict en randvoorwaarden 

9. Werkte de ict tijdens de digilessen naar verwachting? 

10. Wat betekende het project qua praktische organisatie (roostertechnisch, OOP-er, 

computerlokaal, ict-middelen)? Wat viel tegen en wat viel mee qua organisatie? 
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De leerlingen  

11. Wat vonden de leerlingen van de digilessen, in vergelijking tot de reguliere lessen? 

a. Bijvoorbeeld: 

i. moeilijker of makkelijker; 

ii. leuker of niet leuker; 

iii. interessanter of saaier. 

12. Leerden ze net zoveel of juist meer/minder in een digiles dan in een gewone les en waar 

lag dat aan? 

13. Konden ze de opdrachten in de digiles helemaal afmaken in de tijd die ze hadden of 

kwamen ze tijd tekort en waar lag dat aan? 

14. Hoe zijn de toetsen gemaakt? Was dit naar verwachting of juist beter of minder goed? 

 

Samenwerking en ondersteuning 

15. Wat vond je van de samenwerking met je collega(s)? 

16. Wat vond je van de samenwerking met de OOP-er(s)? 

17. Wat vond je van de interactie met de schoolleiding? 

18. Wat vond je van de begeleiding door AOC tijdens de lessenreeks? Heb je iets gemist? 

 

Vervolg van digilessen 

19. Zou je de digilessen volgend jaar weer inzetten? Zo ja, wil je nog wat aanpassen?  

20. Kun je de digilessen inzetten bij lesuitval, bijvoorbeeld door ziekte? 

21. Zou je collega-docenten (op deze school en op andere scholen) adviseren de digilessen in 

te zetten? 

 

Kennisdeling 

22. Terugkoppeling van de afspraken die zijn gemaakt in de stuurgroep/ met de direct 

leidinggevende, o.a.: 

i. (mee)schrijven artikel door docenten; 

ii. Deelname aan interne (directie en docenten) en externe kennisdeling 

(docenten); 

iii. (mee)schrijven stappen/implementatieplan door docenten; 

iv. Kennisdeling tussen de docenten met vakgenoten deelnemende scholen. 
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Interview leidraad leerlingen 

 

Meetmoment � Nulmeting 

X     Effectmeting 

Groep X     Experimentele groep 

� Controlegroep 

Respondent � Docent 

X     Leerlingen 

� Leidinggevende 

Meetmethode X     Diepte-interview 

� Vragenlijst 

� Observatie 

 

 

Terugblik op [VAK] de afgelopen periode 

Je hebt de afgelopen periode lessen in [VAK] gehad, waarvan een deel digilessen. 

1. Wat vind je van [VAK] de afgelopen periode en waarom? 

i. Terugkoppelen verwachtingen uit de nulmeting: zijn deze verwachtingen 

uitgekomen of niet en waarom? 

De digilessen 

2. Wat vind je van de digilessen in vergelijking met de gewone lessen en waarom? Bijvoorbeeld: 

i. moeilijker of makkelijker; 

ii. leuker of niet leuker; 

iii. interessanter of saaier…. 

3. Leerde je net zoveel of juist meer/minder in een digiles dan in een gewone les en waar lag dat 

aan? 

4. Sloten de digilessen goed aan op de gewone lessen; volgden de lessen elkaar goed op? 

5. Kon je de opdrachten in de digiles helemaal afmaken in de tijd die je had of kwam je tijd 

tekort en waar lag dat aan? 

6. Zou je vaker lessen digitaal willen en waarom? Zo ja, bij welke vakken? 

 

Begeleiding/ondersteuning  

7. Heb je de docent gemist tijdens een digitale les? Wat heb je precies gemist, bijvoorbeeld:  

i. uitleg; 

ii. vragen kunnen stellen; 

iii. het opgeven van huiswerk… 

8. Wat vind je van de OOP-er tijdens de digiles, wat betreft: 

i. Corrigeren; 

ii. Stimuleren tot werken; 

iii. Vragen over de lesstof beantwoorden; 

iv. Problemen met de computer oplossen… 
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Ict  
9. Heb je problemen gehad met de computer, bijvoorbeeld, vastlopen/ traag? 

10. Heb je problemen gehad met ict-hulpmiddelen, bijvoorbeeld koptelefoons?  

i. welke problemen?  

ii. hoe en door wie werden deze problemen opgelost?  

iii. kon je vervolgens verder of liep je echt vast? 

11. Hebben de digilessen je geholpen om beter met een pc te werken/leren? Ben je handiger 

geworden met de pc door de digilessen? 

 

Toetresultaten  

12. Wat was je cijfer of waren je cijfers voor de toets(en) voor [VAK] deze periode? Had je dit ook 

verwacht of viel het mee/tegen en waarom? 

 

Dankjewel! 
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Interview leidraad leidinggevende 

 

Meetmoment � Nulmeting 

X     Effectmeting 

Groep X     Experimentele groep 

X     Controlegroep 

Respondent � Docent 

� Leerling 

X     Leidinggevende 

Meetmethode X     Diepte-interview 

� Vragenlijst 

� Observatie 

 

 

Terugblik op de afgelopen periode 

Gedurende de afgelopen periode zijn voor [VAK] reguliere lessen afgewisseld met digitale lessen. 

We willen graag weten hoe je op deze periode terug kijkt.  

1. Heb je de digilessen (deels) gezien?  

i. Indien ja: wat vind je van digilessen en waarom?  

2. In hoeverre zijn je verwachtingen ten aanzien van het experiment uitgekomen? Ten aanzien 

van: 

a. de onderwijskwaliteit? 

b. leeropbrengsten van leerlingen? 

c. leerplezier van leerlingen? 

d. werkdruk van de docenten? 

e. tevredenheid van de docenten? 

a. Eventueel terugkoppelen verwachtingen! 

3. Wat is je tegengevallen en wat is meegevallen? Wat zou je een volgende keer anders doen? 

 

Samenwerking en ondersteuning 

4. Wat vond je van de rol van de OOP-er(s) tijdens de digilessen?  

i. Hoe zijn de OOP-ers geïnstrueerd (door wie, wanneer?) 

5. Wat vond je van de rol van docent tijdens de digilessen?  

i. Waar zijn de docenten tegenaan gelopen?  

ii. Hoe en door wie is dit opgelost?  

6. Hoe reageerden de leerlingen op de digilessen?  

7. Wat vind je van je eigen rol? 

 

Ict en randvoorwaarden 

8. Werkte de ict tijdens de digilessen naar verwachting? 

9. Wat betekende het project qua praktische organisatie (roostertechnisch, OOP-er, 

computerlokaal, ict-middelen)? Wat viel tegen en wat viel mee qua organisatie? 
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Vervolg van digilessen 

10. Zou je willen dat de docenten de digilessen volgend jaar weer inzetten?  

i. In de lessenreeks of voor lesuitval?  

11. Zou je collega-docenten (op deze school en op andere scholen) adviseren de digilessen in te 

zetten? 

 

Vooruitkijkend naar kennisdeling van resultaten 

12. Wat wil je doen om de kennis die in dit project is opgedaan te delen? 

i. Wil je andere docenten ook gaan stimuleren tot het ontwikkelen van 

digilessen en waarom?Zo ja, is hierin een professionaliseringsbehoefte?  

ii. Zou je een zogenaamde docentontwikkelaar willen hebben, die zich (een 

deel van de tijd) uitsluitend richt op het ontwikkelen van digilessen? 

Waarom wel of niet?  

13. Denk je dat er door dit experiment meer draagvlak binnen de school is voor digitale lessen en 

waarom?  

14. Wat zou je andere scholen adviseren die met digilessen willen werken? 

 

Kennisdeling  

15. Hoe kan de opgedane kennis binnen en buiten de school worden verspreid? 

16. Terugkoppeling van de afspraken die zijn gemaakt in de stuurgroep, o.a.: 

i. (mee)schrijven artikel door docenten 

ii. Deelname aan interne (directie en docenten) en externe kennisdeling 

(docenten) 

iii. (mee)schrijven stappen/implementatieplan door docenten 

Kennisdeling tussen de docenten met vakgenoten deelnemende scholen 
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Bijlage 13: Lesobservatie formulier  

 
Algemeen  

Meetmoment: Effectmeting 
Meetmethode: Lesobservatie 
Respondent:  � Docent  

� Leidinggevende 

� Onderzoeker 

Groep:  
Lestype  
Klas:  
Nummer Les:   
Datum:  
Naam observator:    
Naam OOP-medewerker:  
 

Observatievragen 

 

1. Begin van de les 

1.  Hoeveel leerlingen kwamen te laat in de les?  Aantal: alle leerlingen waren op tijd 

 

  Ja Nee Weet niet 

2.  Werd de presentie van leerlingen genoteerd? 
�  �  �  

3.  Had elke leerling de beschikking over een eigen 
computer? �  �  �  

4.  Was er een gezamenlijk klassikale start van de les? 
�  �  �  

 

5.  Hoe lang duurde het (ongeveer) voordat alle 

leerlingen aan de slag waren? 

Aantal minuten: 6 

 
2. Verloop van de les  

  Ja Deels Nee Weet 

niet 

1.  Was het rustig tijdens de les? 
�  �  �  �  

2.  Verliep de les ongestoord?  
�  �  �  �  

3.  Waren de leerlingen bezig met de lesstof?  
�  �  �  �  

4.  Werkten de leerlingen serieus door? 
�  �  �  �  

5.  Vroegen leerlingen elkaar om hulp?  
�  �  �  �  

6.  Vroegen leerlingen hulp van de OOP- medewerker 
docent?  

�  �  �  �  

7.  Beantwoordde de OOP- medewerker docent vragen in 
de les?  

�  �  �  �  

8.  Moest de OOP- medewerker docent leerlingen 
corrigeren tijdens de les?  

�  �  �  �  

9.  Moest de OOP- medewerker docent leerlingen 
stimuleren tot werken?  

�  �  �  �  

10.  Kregen de leerlingen de opdrachten af tijdens de les?  
�  �  �  �  

11.  Waren er technische computerproblemen?  
�  �  �  �  
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Gebruikte werkvormen? 

 Werkten leerlingen tijdens de les: Ja Nee Weet niet 

1.  individueel achter de PC?  
�  �  �  

2.  in duo’s achter de PC? 
�  �  �  

3.  zowel met digitaal lesmateriaal als met niet digitaal 
lesmateriaal (bijv. woordenboek/ atlas)?  �  �  �  

 

3. Afronding van de les?  

   Ja Nee Weet niet 

1.  Werd de les gezamenlijk afgesloten?  
�  �  �  

2.  Lieten de leerlingen het lokaal volgens afspraak 
achter? �  �  �  

 

4.  Is de les verlopen zoals u verwacht had?  

� Ja 

� Nee 

 � Weet niet 

 

Algemene indruk van de les 

5.   
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Bijlage 14: Onderzoekschema 

 

Het onderzoek ziet er in detail als volgt uit. Per school worden individuele planningen gemaakt voor het onderzoek.  

 

Meetmethode Meetmoment 1 (nulmeting) Meetmoment 2 (effectmeting)  

 Experimentele groep Controlegroep Experimentele groep Controlegroep Opmerkingen 

Administratieve 
data 

Invulling lesuitval 
Opvragen invulling lesuitval 
a.d.h.v. management 
rapportages voor zelfde 
periode experiment 
schooljaar 2010-2011. 
� Hoeveel lessen zijn er 

vorig jaar in deze 
periode uitgevallen. 
Hoeveel % is niet-
vakspecifiek 
opgevangen, hoeveel 
% is vakspecifiek 
opgevangen?  

 

Invulling lesuitval 
Opvragen invulling lesuitval 
a.d.h.v. management 
rapportages voor zelfde 
periode experiment 
schooljaar 2010-2011. 
� Hoeveel lessen zijn er 

vorig jaar in deze 
periode uitgevallen. 
Hoeveel % is niet-
vakspecifiek 
opgevangen, hoeveel 
% is vakspecifiek 
opgevangen?  

 

Invulling lesuitval 
Opvragen invulling lesuitval 
a.d.h.v. management 
rapportages voor zelfde 
periode experiment 
schooljaar 2010-2011. 
� Hoeveel lessen zijn er 

vorig jaar in deze 
periode uitgevallen. 
Hoeveel % is niet-
vakspecifiek 
opgevangen, hoeveel 
% is vakspecifiek 
d.m.v. een digiles 
opgevangen?  

 

Invulling lesuitval 
Opvragen invulling lesuitval 
a.d.h.v. management 
rapportages voor zelfde 
periode experiment 
schooljaar 2010-2011. 
� Hoeveel lessen zijn er 

vorig jaar in deze 
periode uitgevallen. 
Hoeveel % is niet-
vakspecifiek 
opgevangen, hoeveel 
% is vakspecifiek 
d.m.v. een digiles 
opgevangen?  

Wanneer een les uitvalt in 
de experimentperiode bij 
een andere docent, wordt 
de digitale les ingezet.  

Gegevens leerlingen 
Klas of docent 
Naam 
Geboortedatum 
Geslacht 

Gegevens leerlingen 
Klas of docent 
Naam 
Geboortedatum 
Geslacht 

   

Eerdere rapportcijfers voor 
het betreffende vak  

Eerdere rapportcijfers voor 
het betreffende vak 

  Ter controle: opvragen 
rapportcijfers van 
schooljaar 2010-2011 van 
de leerlingen in de 
experimentele groep en de 
controlegroep. 

  Toetsresultaten 
toetsresultaten 

Toetsresultaten 
toetsresultaten 

Kwaliteit 
Scoren de leerlingen in de 
experimentele groep anders 
dan in de controlegroep? 

Informatie over het vak: 
leerjaar, verplicht vak of 
keuzevak, vervolgjaren etc. 

Informatie over het vak: 
leerjaar, verplicht vak of 
keuzevak, vervolgjaren etc. 

Informatie over het vak: 
leerjaar, verplicht vak of 
keuzevak, vervolgjaren etc. 

Informatie over het vak: 
leerjaar, verplicht vak of 
keuzevak, vervolgjaren etc. 

Opvragen bij docent 
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Meetmethode Meetmoment 1 (nulmeting) Meetmoment 2 (effectmeting)  

 Experimentele groep Controlegroep Experimentele groep Controlegroep Opmerkingen 

Diepte-interviews 
met docenten 

o.a. vragen naar: 
werkdruk, 
werktevredenheid, 
verwachtingen pilot 

o.a. vragen naar: 
werkdruk, 
werktevredenheid, 
verwachtingen pilot 

o.a. vragen naar: 
werkdruk, 
werktevredenheid, pilot 
 

  

Diepte-interviews 
met 
leidinggevenden 
 

Interview met direct leidinggevende. Interview met direct leidinggevende.  

Vragenlijsten 
onder leerlingen 

  Korte vragenlijst A voor 
digitale lessen 
 
Korte vragenlijst B voor 
reguliere lessen 
 
� Kwaliteit 
� Leerplezier 

 

 � Leerlingen uit de 
experimentele groep 
vullen na iedere 
digitale les een korte 
vragenlijst in.  

� Leerlingen vullen ook 
na een reguliere les 
een korte vragenlijst 
in. 

Grote vragenlijst 
� Motivatie voor vak  
� Ict-vaardigheid 
� Verwachtingen 

Grote vragenlijst 
� Motivatie voor vak  
� Verwachtingen 

Grote vragenlijst 
� Motivatie voor vak  
� Ict-vaardigheid 
� Reflectie op 

toetsresultaten 
� Eindvragenlijst: 

retrospectief: hoe 
vond je de lessen 
regulier en digitaal?  

Grote vragenlijst 
� Motivatie voor vak  
� Verwachtingen 
� Reflectie op 

toetsresultaten 
� Eindvragenlijst: 

retrospectief: hoe 
vond je de lessen 
regulier? 

Voorafgaand aan de 
lessenreeks en na afloop 
van de lessenreeks wordt 
een grotere vragenlijst 
afgenomen. 

Diepte-interviews 
met leerlingen 

� Motivatie voor vak  
� Ict-vaardigheid 
� Verwachtingen 

� Motivatie voor vak  
� Ict-vaardigheid 
� Verwachtingen 

� Motivatie voor vak  
� Ict-vaardigheid 
� Reflectie op 

toetsresultaten 

 Groepen van ongeveer vier 
leerlingen. 

Observaties van 
de werkgroep 

    Observaties door de 
onderzoekers en 
logboeken. 

Observaties van 
de lessen 

Door de onderzoeker: 
observeren van een 
reguliere les a.d.h.v. een 
observatie-formulier. 
 

Door de onderzoeker: 
observeren van een 
reguliere les a.d.h.v. een 
observatie-formulier 
(gecombineerd met 
interview docent). 
 

Door de onderzoeker: 
observeren van een digitale 
les a.d.h.v. een 
observatieformulier. 
Door de docent: observeren 
van alle digitale lessen 
a.d.h.v. een observatie-
formulier. 

 De digitale les wordt 
geobserveerd door de 
docent en één maal door de 
onderzoeker. Een reguliere 
les van de experimentele 
groep en van de 
controlegroep worden door 
de onderzoeker 
geobserveerd.  



121 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


