
Laat ict werken voor het onderwijs
Weten wat werkt-kaart 1

Multimedia helpen  
NT2-leerlingen WEL/niet om  
Nederlands als tweede taal te leren



Uit onderzoek weten we:

Er zijn steeds meer multimediaboeken op de markt die  
leerlingen zelfstandig kunnen lezen. Deze boeken bevatten 
animaties, geluid en andere digitale opties, om de lees- 
ervaring te verrijken. 

Multimedia helpen NT2-leerlingen hun woordenschat op 
te bouwen,  maar alleen als animaties strak aansluiten bij 
het verhaal.

• Woordenschatontwikkeling in de eerste en tweede taal is een 
belangrijke voorwaarde voor het leren van een tweede taal. 

•	 Geanimeerde	boeken	hebben	méér	effect	op	verhaalbegrip	en	
taalvaardigheid van NT2-leerlingen dan boeken zonder extra 
multimedia, mits	de	animaties	inhoudelijk	aansluiten	op	het	
verhaal.

•	 Herhaaldelijk	lezen	van	geanimeerde	prentenboeken	(vier	à	vijf	
keer)	is	het	meest	effectief:	kinderen	hebben	dan	meer	aandacht	
voor details en leren woordbetekenissen in de context van het 
verhaal. 

Gebruik deze kaart in combinatie 
met ‘Weten wat werkt-kaart 2’, de 
‘NIET’-kaart. Onder welke omstan-
digheden werken multimedia wel, 
wanneer niet?

Tip

Als een digitaal boek voor deze 
groep beter werkt dan een statisch 
(voorgelezen) boek, en herhaling 
belangrijk is, wat betekent dat voor 
de rol van de leraar?

Wanneer leerlingen Nederlands als 
tweede taal leren (NT2) is het 
belangrijk dat leerkrachten en 
ouders de opbouw van  
woordenschat in zowel de 
eerste als in de tweede taal 
maximaal ondersteunen.

Extra Tip

Achtergrond:

Doordenkvraag



Bron:	Wienen-van	den	Berg,	H.	(2016),	Wat	zijn	effectieve	methoden	om	(immigranten)	kinderen	in	het	basisonderwijs	

Nederlands als tweede taal aan te leren? En welke ict-middelen kunnen daaraan bijdragen? Kennisrotonde van NRO

Foto:	Anne	Carolien	Kohler	/	Kennisnet

Een	overzicht	van	alle	‘Weten	wat	werkt-kaarten’	vind	je	op	kn.nu/wetenwatwerktkaarten.	Voor	meer	informatie	kun	je	

contact	opnemen	met	Kennisnet	support	via	support@kennisnet.nl	of	op	0800	321	22	33.				

http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten
http://support@kennisnet.nl


Laat ict werken voor het onderwijs

Multimedia helpen NT2- 
leerlingen wel/NIET om 
Nederlands als tweede taal  
te leren

Weten wat werkt-kaart 2



Uit onderzoek weten we:

Er zijn steeds meer multimediaboeken op de markt die  
leerlingen zelfstandig kunnen lezen. Deze boeken bevatten 
animaties, geluid en andere digitale opties, om de lees- 
ervaring te verrijken. 

Multimedia kunnen de aandacht van de leerling afleiden 
van het leren.

• Woordenschatontwikkeling in de eerste en tweede taal is een 
belangrijke voorwaarde voor het leren van een tweede taal. 

• Multimedia kunnen de taalontwikkeling van NT2-leerlingen belem-
meren omdat ze de aandacht van de leerling afleiden van de 
woorden die ze moeten leren.

• Geanimeerde boeken hebben een negatief effect op verhaalbegrip 
en taalvaardigheid van NT2-leerlingen als de multimedia  
inhoudelijk niet aansluiten op het verhaal.  

• Ook digitale leermiddelen met veel interactieve opties (ontdek- 
spelletjes, hotspots, digitale woordenboeken) werken afleidend 
voor NT2-kinderen. Dit geldt zelfs voor interactieve opties die 
inhoudelijk aansluiten op het verhaal.

Gebruik deze kaart in combinatie 
met ‘Weten wat werkt-kaart 1’, de 
‘WEL’-kaart. Onder welke omstan-
digheden werken multimedia wel, 
wanneer niet?

Als een digitaal boek voor deze 
groep beter werkt dan een statisch 
(voorgelezen) boek, en herhaling 
belangrijk is, wat betekent dat voor 
de rol van de leraar?

Doordenkvraag

Achtergrond:

Tip



Bron: Wienen-van den Berg, H. (2016), Wat zijn effectieve methoden om (immigranten) kinderen in het basisonderwijs 

Nederlands als tweede taal aan te leren? En welke ict-middelen kunnen daaraan bijdragen? Kennisrotonde van NRO

Foto: Anne Carolien Kohler / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.    

http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten
http://support@kennisnet.nl


Laat ict werken voor het onderwijs
Weten wat werkt-kaart 3

Jongens hebben meer voorkennis 
over programmeren dan  
meiden. En nu? 



Zowel jongens als meisjes kunnen goed leren program- 
meren; beide beleven plezier aan het leren programmeren. 
Er zijn wel kleine onderlinge verschillen in bijvoorbeeld 
voorkennis en zelfvertrouwen. 

• Jongens schrijven betere programma’s. Analyses wijzen uit dat dit 
komt omdat ze langer aan de taak werken dan meisjes en omdat 
ze meer voorkennis hebben.  

•	 Meisjes	profiteren	meer	van	programmeeronderwijs.	Ze	leren	na	
een programmeeronderwijsinterventie meer programmeer- 
concepten dan jongens. Meisjes presteren dan bijvoorbeeld beter 
in de als/dan-opdrachten dan jongens. 

• Jongens hebben wel meer zelfvertrouwen in hun programmeer- 
vaardigheden. Meisjes denken dat jongens en meisjes het even 
goed kunnen leren.

Als er verschillen zijn in voorkennis 
tussen groepen, wat betekent dat 
dan voor de les? 

Doordenkvraag

Uit onderzoek weten we:



Bron:	Amerongen,	M.	van,	et	al.	(2016),	Wat	weten	we	over	de	effecten	van	programmeeronderwijs	op	programmeervaar-

digheden van leerlingen tot 12 jaar? Kennisrotonde van NRO

Foto: Anne Carolien Kohler / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.    

http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten
http://support@kennisnet.nl


Laat ict werken voor het onderwijs

Is het mogelijk de 
aantrekkingskracht van 
games in te zetten in het 
onderwijs?

Weten wat werkt-kaart 4



Uit onderzoek weten we:

Draagt de inzet van spelelementen (zoals medailles, score-
bord en extra levens) bij aan het leerproces? 

Hoewel game-elementen, zoals badges en een scorebord, 
kunnen helpen om de betrokkenheid van leerlingen op de 
leertaak te vergroten, zijn er geen effecten op de leerpres-
taties gevonden. 

• Zelfs game-elementen die geen enkele invloed hebben op het cijfer 
(zoals medailles), kunnen toch positieve effecten hebben op 
motivatie, aanwezigheid, activiteit op het leerplatform en partici-
patie. 

• Maar er worden ook nadelige effecten gevonden van spel- 
elementen. Zo kunnen game-elementen zoals een scorebord 
intimiderend of ontmoedigend werken. 

• De beschikbaarheid van extra levens die leerlingen mochten 
inzetten om een opdracht later in te leveren, leidde niet tot de 
verwachte autonomie: sommige leerlingen waren hier (veel te) 
voorzichtig mee, anderen werden er laks van.

• Er zijn geen aanwijzingen dat de toegenomen betrokkenheid ook 
leidt tot betere leerprestaties.

Het toepassen van mechanismen 
die ook bij video-games worden 
gebruikt om het onderwijs te 
verbeteren, zoals leveling systems 
en achievement systems.

Wat verstaan we 
onder gamification?

Quizzen zijn effectief als de 
kwaliteit van feedback hoog is  
(voorbeeld: duolingo.com).

Bekijk ‘Weten wat werkt-kaart 5’ 
om de effecten te bekijken van 
game-elementen op kinderen met 
concentratieproblemen.

‘Weten wat werkt-kaarten 6’ en ‘7’ 
gaan in op de positieve en 
negatieve effecten van beloningen.

Vraag:

Extra Tip

Tip



Bron: Amerongen, M. van, & Houtveen, T. (2016), Helpt afwisseling van quizvragen met games leerlingen met gedrags- en 

concentratieproblemen om hun leerrendement te verhogen, als gevolg van een betere aansluiting bij hun motivatie en 

concentratie? Kennisrotonde van NRO 

Foto: Anne Carolien Kohler / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.    

http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten
http://support@kennisnet.nl


Laat ict werken voor het onderwijs

Kunnen games leerlingen 
met ADHD helpen zich  
beter te concentreren?

Weten wat werkt-kaart 5



Uit onderzoek weten we:

Game-elementen kunnen leerlingen met concentratie- 
problemen helpen focussen. Bijvoorbeeld door structuur  
of extra sterke beloningen aan te bieden.  

•	 Kinderen	die	gevoelig	zijn	voor	omgevingsprikkels	profiteren	
significant	van	digitale	boeken	met	game-achtige	elementen	die	
hun	aandacht	naar	het	verhaal	blijven	trekken.	De	verklaring	van	
de	onderzoekers	is	dat	gevoelige	kinderen	minder	profiteren	van	
verhalen	lezen	in	de	klas,	omdat	ze	te	gemakkelijk	afgeleid	kunnen	
raken	door	visuele	en	auditieve	stimuli	in	de	klas.

•	 Kinderen	met	ADHD	presteerden	beter	op	een	werkgeheugentaak	
als	ze	een	grote	beloning	in	het	vooruitzicht	gesteld	kregen.	Een	
beloning	van	één	euro	werkte	niet,	een	beloning	van	tien	euro	wel.	
Ook	beloningen	vanuit	een	game	hielpen	hun	prestaties	vooruit.	
Leerlingen	met	concentratieproblemen	lijken	reinforcers	nodig	te	
hebben	om	gemotiveerd	te	blijven.

Het toepassen van mechanismen 
die ook bij video-games worden 
gebruikt om het onderwijs te 
verbeteren, zoals leveling systems en 
achievement systems.

Wat verstaan we 
onder gamification?

‘Weten wat werkt-kaart 7’ en ‘8’  
gaan in op de positieve en 
negatieve kanten van beloningen 
(ook in games).

Als leerlingen met concentratie- 
problemen beter reageren op 
grotere beloningen, ga je deze 
leerlingen dan extra belonen / meer 
belonen dan andere leerlingen? 

Doordenkvraag

Tip



Bron:	Amerongen,	M.	van,	 &	Houtveen,	T.	(2016),	Helpt	afwisseling	van	quizvragen	met	games	leerlingen	met	gedrags-	en	

concentratieproblemen	om	hun	leerrendement	te	verhogen,	als	gevolg	van	een	betere	aansluiting	bij	hun	motivatie	en	

concentratie?	Kennisrotonde	van	NRO	

Foto:	Anne	Carolien	Kohler	/	Kennisnet

Een	overzicht	van	alle	‘Weten	wat	werkt-kaarten’	vind	je	op	kn.nu/wetenwatwerktkaarten.	Voor	meer	informatie	kun	je	

contact	opnemen	met	Kennisnet	support	via	support@kennisnet.nl	of	op	0800	321	22	33.				

http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten
http://support@kennisnet.nl


Laat ict werken voor het onderwijs

Een virtuele tutor die 
kinderen helpt kennis te 
construeren: werkt dat?

Weten wat werkt-kaart 6



Uit onderzoek weten we:

Leerlingen beschikken beperkt over metacognitieve vaar-
digheden. Een virtuele tutor kan leerlingen ondersteunen  
bij het inzetten van deze vaardigheden tijdens het leren. 
Maar het is niet duidelijk of de virtuele tutor ook helpt om 
meer domeinkennis te verwerven. Ook zijn de langetermijn- 
effecten nog onbekend.

• Leerlingen oriënteren zich nauwelijks op een opdracht, ze maken 
geen of een beperkt plan, monitoren hun voortgang weinig en zijn 
slecht in staat hun leerprestaties te evalueren. 

• Aangestuurd door de virtuele tutor passen basisschoolleerlingen 
deze vaardigheden wél toe, met als resultaat een hoger cijfer op 
hun werkstuk dan leerlingen die geen virtuele tutor tot hun  
beschikking hebben.

•	 Er	zijn	geen	consistente	effecten	van	inzet	van	een	virtuele	tutor	op	
de domeinkennis. 

• Ook is niet bekend of kinderen de vaardigheden die ze hebben 
toegepast inzetten bij andere taken – dus of er sprake is van 
blijvende	effecten	op	het	leren.	

 

Volgens Amerikaans onderzoek zal 
65% van de huidige basisschool- 
leerlingen een baan krijgen die nu 
nog niet bestaat. We weten dus nog 
niet wát deze leerlingen straks 
moeten kennen en kunnen om goed 
te functioneren in de maatschappij. 
Daarom is het zelfstandig kunnen 
ontwikkelen van nieuwe vaardig- 
heden en kennis een belangrijk 
onderdeel van de 21e eeuwse 
vaardigheden. 

Achtergrond

Metacognitieve vaardigheden 
worden meestal aangeleerd met 
behulp van het principe van 
scaffolding. Scaffolding vraagt van 
leraren om het leerproces van hun 
leerlingen van dichtbij te volgen en 
hulp te geven op het moment dat 
leerlingen metacognitieve vaar-
digheden moeten inzetten. De 
leraar vraagt bijvoorbeeld tijdens 
het lezen van een tekst: ‘Waar let 
je nu op tijdens het lezen? Wat is  
belangrijk voor je opdracht?’. 
Het voordeel van een virtuele tutor 
is dat deze (theoretisch) het hele 
leerproces kan volgen en passende 
ondersteuning kan bieden.  

Waarom een 
virtuele tutor?



Bron: Molenaar, I. (2013), 4W - Helpen virtuele tutors leerlingen met ‘leren’ leren? Radboud Universiteit Nijmegen  

Foto: Etienne Oldeman / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.    

http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten
http://support@kennisnet.nl


Laat ict werken voor het onderwijs

Wanneer werkt een beloning 
geven aan leerlingen positief in 
een online oefenprogramma?

Weten wat werkt-kaart 7



Uit onderzoek weten we:

Beloningen, lof en feedback hebben een grote invloed op 
de motivatie en prestaties van leerlingen. Deze invloed is 
echter erg afhankelijk van de vorm waarin dit gebeurt. Op 
de juiste manier ingezet, hebben beloningen een positief 
effect op de motivatie en prestaties van leerlingen.

• Leerlingen kunnen het best beloond worden op inzet en groei. Op 
die manier leren ze dat intelligentie en vaardigheden dingen zijn 
die je kunt ontwikkelen. Ze zijn gemotiveerd om moeilijkere taken 
aan te gaan en leren dat je met inzet en oefenen beter wordt.

• Leerlingen kunnen het best na ieder antwoord of iedere opgave 
directe informatieve feedback ontvangen. 

•	 Leerlingen	hebben	specifieke	behoeften	met	betrekking	tot	feed-
back. Daarom zou de optie ‘meer uitleg’ of ‘feedback’ aanwezig 
moeten zijn. 

• Het is belangrijk dat verbale beloningen oprecht en persoonlijk 
zijn. Kinderen kunnen al op zevenjarige leeftijd onderscheiden of 
lof oprecht is of niet. 

• Het is daarbij ook belangrijk dat niet expliciet vergeleken wordt 
met andere leerlingen. 

‘Weten wat werkt-kaart 8’ legt uit 
wanneer een beloning geven aan 
leerlingen negatief werkt.

Kun je bedenken welk soort 
beloningen negatief uitwerken?

Doordenkvraag

Tip



Bron: Noort, P. (2016), Hoe en hoe vaak zou je een leerling moeten belonen in een online oefenprogramma om de leerling 

zo goed mogelijk te motiveren en zo goed mogelijk te laten presteren? Kennisrotonde van NRO

Foto: Etienne Oldeman / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.    

http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten
http://support@kennisnet.nl


Laat ict werken voor het onderwijs

Wanneer werkt een beloning 
geven aan leerlingen negatief in 
een online oefenprogramma?

Weten wat werkt-kaart 8



Uit onderzoek weten we:

Beloningen, lof en feedback hebben een grote invloed op 
de motivatie en prestaties van leerlingen. Deze invloed is 
echter erg afhankelijk van de vorm waarin dit gebeurt. 
Soms hebben beloningen een negatief effect op de  
motivatie en prestaties van leerlingen.

• Wanneer je leerlingen beloont op hun prestaties of intelligentie 
kunnen ze steeds slechter omgaan met fouten, genieten ze minder 
van werk en zijn ze sneller overtuigd dat intelligentie een kwestie is 
van ‘je hebt het of niet’. 

• Kinderen die beloond worden op scores en prestaties raken 
gehecht aan het oordeel van anderen en gaan vaker moeilijke 
taken uit de weg.

•	 Beloningen	(bijvoorbeeld	binnen	games)	kunnen	het	kind	afleiden	
van de beoogde leerdoelen. 

• Een scorebord waarop leerlingen elkaars prestaties kunnen zien, 
kan de onderlinge competitie verhogen. Dit is demotiverend voor 
kinderen die laag scoren.

‘Weten wat werkt-kaart 7’ legt uit 
wanneer een beloning geven aan 
leerlingen positief werkt.

Kun je bedenken welk soort 
beloningen wel positief uitwerken?

Doordenkvraag

Tip



Bron: Noort, P. (2016), Hoe en hoe vaak zou je een leerling moeten belonen in een online oefenprogramma om de leerling 

zo goed mogelijk te motiveren en zo goed mogelijk te laten presteren? Kennisrotonde van NRO

Foto: Etienne Oldeman / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.    

http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten
http://support@kennisnet.nl


Laat ict werken voor het onderwijs

Zijn multimediatoetsen 
wel betrouwbaar?

Weten wat werkt-kaart 9



Het simpelweg digitaliseren van een papieren toets heeft 
geen effect op de betrouwbaarheid van de toets. Maar 
zodra je de digitale toets gaat verrijken, moet je er  
rekening mee houden dat er andere principes voor gelden 
dan het vormgeven van digitaal leermateriaal, omdat 
leren en toetsen wezenlijk van elkaar verschillen.

• Multimedia kunnen toetsen meer realistisch en valide maken. 
Bijvoorbeeld: een leerling die het gedrag van een vis moet classifi-
ceren op basis van diens bewegingen, kan dit accurater doen aan 
de hand van een video met bewegende beelden dan aan de hand 
van een tekstuele beschrijving of foto’s. 

• Leerlingen leren meer van digitaal leermateriaal waar beeld en 
bijbehorende tekst dicht bij elkaar staan. Maar ze halen hogere 
scores op toetsvragen waar het beeld juist ver weg staat van de 
tekst. 

• Leren en toetsen zijn dan ook twee verschillende cognitieve pro-
cessen: bij leren gaat het erom dat leerlingen snel en zonder 
cognitieve overbelasting informatie selecteren, kennis opdoen en 
deze met hun aanwezige voorkennis verbinden. Bij toetsen wordt 
leerlingen juist gevraagd kennis te reproduceren of toe te passen, 
vaak onder tijdsdruk. 

Er is nieuw onderzoek dat kijkt 
naar het effect van eye-tracking 
als toevoeging aan digitale, 
adaptieve toetsen. Als de software 
merkt dat een leerling erg lang 
naar een grafiek kijkt, is de kans 
groot dat hij deze informatie niet 
begrijpt en kan er bijvoorbeeld 
aanvullende, verklarende tekst in 
beeld verschijnen. Zo kan de toets 
reageren op het kijkgedrag van de 
leerling. 

Extra informatie

Uit onderzoek weten we:



Bron: Jarodzka, H. & Kirschner., P (2014), 4W - Digitaal toetsen: waar moet je op letten? Welten-instituut,  

Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie, Open Universiteit

Foto: Kornak Kersten / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.    

http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten
http://support@kennisnet.nl


Laat ict werken voor het onderwijs

Gelijke toegang tot computers 
zorgt niet voor gelijke 
kansen. Waarom leren 
sommige kinderen meer van 
computers dan andere kinderen? 

Weten wat werkt-kaart 10



Kinderen met slecht ontwikkelde digitale vaardigheden 
help je niet met toegang tot computers alleen. Ze zullen 
ermee om moeten leren gaan, anders wordt de kloof 
tussen leerlingen juist groter.  

• Uit een bekende studie naar bibliotheekgebruik blijkt dat kinderen 
in middenklassewijken de bibliotheek effectiever en doelmatiger 
gebruiken dan kinderen in armere wijken. 

• Kinderen uit middenklassewijken gingen meestal met een  
volwassene naar de bibliotheek. Hun bibliotheekactiviteiten waren 
gefocust en ze kozen meestal passende boeken. Als er computers 
zijn, begeleidden ouders het gebruik sterk. De kinderen werkten 
langere tijd aan één taak. 

• Kinderen uit armere wijken bezochten de bibliotheek vaker met 
andere kinderen. Ze gebruikten de computers weinig gericht. Ze 
drukten gewoon maar wat op de knoppen, werkten chaotisch 
samen met andere kinderen, speelden vaker spelletjes en  
bezochten weinig educatieve websites. Ze werkten korte tijd aan 
veel programma’s. Maar een klein percentage deed huiswerk. 

Kinderen krijgen digitale vaar-
digheden sterk mee vanuit hun 
thuissituatie. Toegang tot de 
computer verkleint de kloof daardoor 
niet, maar vergroot hem, omdat 
sommige leerlingen er meer van 
leren dan andere. Wat kan de rol 
zijn van het onderwijs om deze 
verschillen te compenseren? 

Doordenkvraag

Uit onderzoek weten we:

Zie ook ‘Weten wat werkt-kaart 11’ 
over het belang van ouderbetrokken- 
heid.

Gerelateerd



Bron: Celano, D. & Neuman, S.B. (2006), The knowledge gap: Implications of leveling the playing field for low-income and 

middle-income children. University of Michigan & Chestnut Hill College

Foto: Anne Carolien Kohler / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.    

http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten
http://support@kennisnet.nl


Laat ict werken voor het onderwijs

Kunnen digitale 
ouderportalen de 
betrokkenheid van ouders 
vergroten?

Weten wat werkt-kaart 11



Ouders die thuis hun kind ondersteunen in de ontwikke-
ling, zoals samen lezen en huiswerk maken, helpen het 
kind beter presteren op school. Digitale ouderportalen 
kunnen de betrokkenheid van ouders vergroten.  

• Een hoge betrokkenheid van ouders bij de studieresultaten van 
hun kinderen heeft een positieve invloed op de resultaten. Een 
ouderportaal kan de betrokkenheid van ouders vergroten.

• Ouderportalen kunnen de bestaande communicatie versterken en 
ouders informeren. Face-to-facegesprekken kunnen hierdoor 
inhoudelijker worden. 

• Een bijkomend voordeel van digitale communicatie is dat leraren 
goed nadenken over wat ze opschrijven. Ook dit verhoogt de 
kwaliteit.  

• In het vo zijn ouderportalen gebruikelijker dan in het po. In het vo 
is de afstand tussen ouders, school en kinderen groter en de 
informatie overzichtelijker.  

• Veel scholen zijn nog terughoudend om leerlingresultaten beschik-
baar te stellen via een ouderportaal. Ze willen voorkomen dat de 
informatie vragen oproept of tot misverstanden leidt. Sommige 
scholen zijn bang dat het te veel tijd kost om de informatie op een 
goede manier over te brengen.  

Wat zouden bij jullie op school 
manieren kunnen zijn om de 
ouderbetrokkenheid te vergroten 
met een ouderportaal? Welke 
belemmeringen komen jullie tegen? 

Doordenkvraag

Uit onderzoek weten we:

Kennen we de thuissituatie 
voldoende?

•  Leraren overschatten de betrokken-
heid van hoger opgeleide ouders en 
hebben twijfels over de compe-
tenties van vooral ouders uit de 
lagere sociaaleconomische milieus 
en ook die van allochtone ouders. 

•  Allochtone ouders zijn vaak vooral 
geïnteresseerd in vorderingen van 
hun kind, terwijl de school de 
ouders vooral wil informeren  
over onderwijsaanpak en school-
systeem.

Reflectievraag

Er zijn drie vormen waarop ouders 
betrokken kunnen zijn: 

•  Ouderbetrokkenheid thuis: samen 
lezen, huiswerk maken, praten 
over school

•  Contact tussen leraren en ouders: 
informeren, nieuwsbrieven, 
voortgang bespreken

• Ouderparticipatie op school

Ouderbetrokkenheid thuis is het 
belangrijkst voor de ontwikkeling 
van kinderen. 

Ouderbetrokkenheid



Bron: Vegt, A.L. van der, (2016), Waarom blijft de inzet van ouderportalen in het po achter bij de inzet in het vo? Welke 

voor- en nadelen zien scholen, ouders en besturen? Kennisrotonde van NRO 

Foto: Kornak Kersten / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.    

http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten
http://support@kennisnet.nl


Laat ict werken voor het onderwijs

Kunnen digitale 
leerlingvolgsystemen 
leraren helpen leerlingen  
te laten groeien?

Weten wat werkt-kaart 12



Digitale leerlingvolgsystemen geven leraren informatie 
over hoe hun leerlingen het doen. Ze geven leraren daar-
mee ook inzicht in de effectiviteit van hun onderwijs. 
Alleen als leraren de vertaalslag weten te maken van die 
informatie naar hun instructie, kunnen hun leerlingen 
hogere leeropbrengsten behalen.  

• Systemen die leraren ten minste maandelijks een terugkoppeling 
geven, blijken effectiever te zijn dan systemen die dit minder 
frequent doen.

• Veel leraren kijken met name naar de scores van hun leerlingen op 
één afnamemoment en vergelijken de scores lang niet altijd met 
de eerdere afnames. Daardoor blijft de groei van de leerling buiten 
beeld.   

• Over het algemeen brengt een digitaal leerlingvolgsysteem (lvs) de 
groei van leerlingen over een langere periode in beeld. Dat is goed, 
maar we weten ook dat het belangrijk is dat leraren uit de terug-
koppeling kunnen afleiden welke instructie voor de verdere 
ontwikkeling van leerlingen wenselijk is. 

• In een analyse van vijftien kwalitatief goede Amerikaanse  
onderzoeken, vond men een groot effect op de leeropbrengsten 
wanneer leraren het digitaal lvs gebruiken om het onderwijs aan 
kleine groepen leerlingen (gemiddeld twee tot vier leerlingen per 
leraar) te verbeteren. 

Waarvoor gebruiken jullie op school 
het digitaal lvs en herkennen jullie 
de voordelen van het gebruik dat in 
deze kaart geschetst wordt? 

Doordenkvraag

Uit onderzoek weten we:

‘Weten wat werkt-kaart 17’ over 
digitale werkboeken laat ook zien 
dat concrete, tijdige en directe 
feedback uit digitale systemen 
leraren helpt om gerichter onder-
wijs te geven. 

Tip



Bron: Faber, M. & Visscher, A. (2014), 4W - Leidt het gebruik van digitale leerlingvolgsystemen tot betere leerprestaties? 

Universiteit Twente

Bron: Geel, A. van, & Visscher. A. (2013), 4W - Opbrengstgericht werken met het digitale leerlingvolgsysteem.

Universiteit Twente

Foto: Kornak Kersten / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.    

http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten
http://support@kennisnet.nl


Laat ict werken voor het onderwijs

Helpen e-portfolio’s de 
leerprestaties te verbeteren?

Weten wat werkt-kaart 13
Laat ict werken voor het onderwijs



Uit onderzoek weten we:

E-portfolio’s worden voornamelijk ingezet om het leren van 
leerlingen te ondersteunen door leerlingen zelf doelen te 
laten stellen, te laten reflecteren op werk en om feedback te 
geven en ontvangen. De verwachting is dat leerlingen hier-
door metacognitieve vaardigheden ontwikkelen en daardoor 
hogere leerprestaties halen.  

Het gebruik van e-portfolio’s levert een bijdrage aan 
schrijfvaardigheden, aan zelfregulatievaardigheden en 
aan feedbackvaardigheden. De verwachte effecten op 
leerprestaties zijn niet gevonden. 

Er is geen onderzoek waaruit blijkt dat gebruik van e-portfolio’s 
bijdraagt aan de leerprestaties. Uit een beperkt aantal studies blijkt 
dat inzet van het e-portfolio wel bijdraagt aan: 

• Schrijfvaardigheden. Teksten in het e-portfolio zijn van hogere 
kwaliteit, ze hebben een betere structuur en leerlingen passen 
taalregels beter toe. 

• Zelfregulatievaardigheden. Leerlingen die gebruikmaken van een 
e-portfolio passen meer aspecten van zelfregulatie toe, waaronder 
doelen stellen, plannen, strategieën gebruiken, feedback  
verwerken en hun eigen leerproces evalueren.

• Feedbackvaardigheden. Leerlingen ontwikkelen door het gebruik 
van een e-portfolio feedbackvaardigheden; ze geven meer en 
constructievere feedback. 

Zelfregulatievaardigheden: de mate 
waarin een leerling het eigen 
leerproces kan plannen, monitoren 
en reguleren.

Definitie

Achtergrond:

Leraren besteden dankzij een 
e-portfolio meer aandacht aan het 
aanleren van zelfregulatie- 
vaardigheden zoals het stellen  
van doelen, het bijsturen van 
strategiegebruik, het monitoren van 
leren, het geven en gebruiken van 
feedback en het attribueren van 
succes aan inzet. Ook stimuleert 
het e-portfolio hen om zich te 
richten op de sterke kanten van 
kinderen en geeft het inzicht in 
moeilijkheden die leerlingen kunnen 
ervaren bij het beschrijven van hun 
leerproces.

Extra Info



Bron: Amerongen, M. van & Baas, D. (2016), Dragen e-portfolio’s in het basisonderwijs bij aan meer leerwinst,  

metacognitie en zelfsturing? Kennisrotonde van NRO & Hogeschool De Kempel 

Foto: Anne Carolien Kohler / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.    

http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten
http://support@kennisnet.nl


Laat ict werken voor het onderwijs

Hoe kun je het best  
leren van een plaatje?

Weten wat werkt-kaart 14



Wanneer leermateriaal plaatjes bevat, onthouden leerlin-
gen meer als het plaatje begeleid wordt door gesproken 
tekst dan door geschreven tekst. Maar niet altijd en niet 
voor iedereen.  

Wie plaatjes wil combineren met gesproken of geschreven tekst moet 
in de onderwijspraktijk rekening houden met een aantal factoren:

• Overbodige (decoratieve) plaatjes leiden af en hebben een negatief 
effect op leren. Voor een leerling met veel voorkennis zijn plaatjes 
overbodig en dus afleidend.

• Plaatjes die complex zijn en op zichzelf al een verhaal vormen, 
geven het grootste leereffect. 

• Leerlingen onthouden meer van plaatjes met gesproken tekst dan 
van plaatjes met geschreven tekst. 

• Maar wanneer de leerling de audio mag pauzeren valt dit voordeel 
weg. 

• Het voordeel valt ook weg op lange termijn. Als leerlingen plaatjes 
met geschreven tekst bestuderen, passen ze het geleerde beter 
toe in nieuwe situaties. Dit komt wellicht omdat er bij het lezen 
diepere verwerking plaatsvindt.

Kun je je leermateriaal voorstellen 
waarin je deze inzichten toepast? 
Hoe zou je die les vormgeven voor 
een beginnende en een gevorderde 
leerling?  

Doordenkvraag

Uit onderzoek weten we:

Het modaliteitseffect houdt in dat 
een gesproken tekst met plaatjes 
meer leereffect heeft dan een 
geschreven tekst met plaatjes. Dit 
effect is een robuust effect en in 
tientallen studies in laboratorium-
setting aangetoond.

Terminologie



Bron: Segers, E. (2013), 4W - Meer leren van beeld en geluid. Radboud Universiteit Nijmegen

 Foto: Anne Carolien Kohler / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.   

http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten
http://support@kennisnet.nl
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Kan een computer je 
nog beter overhoren 
dan je moeder?

Weten wat werkt-kaart 15



Feitjes leer je het beste als je ze geregeld herhaalt en 
overhoord wordt door iemand die inspeelt op wat je al wel 
en nog niet kent. 

Computers kunnen dit moment exact bepalen. 

 

•	 Overhoren	is	effectiever	dan	overlezen	omdat	je	bij	overlezen	
informatie	passief	tot	je	neemt	en	de	informatie	daardoor	minder	
goed	beklijft.

•	 Ook	weten	we	dat	kennis	beter	beklijft	door	te	leren	met	tussen-
pozen.	Het	beste	moment	om	stof	uit	je	geheugen	terug	te	halen	is	
als	je	het	bijna	bent	vergeten.	Dan	is	het	leereffect	het	grootst.	

•	 Een	computer	kan	dit	exacter	bepalen	dan	je	zelf	doet	als	je	aan	
het	stampen	bent.	In	vergelijking	met	gewoon	stampen	levert	deze	
geoptimaliseerde	methode	verbeteringen	op	die	meer	dan	één	
rapportcijferpunt	kunnen	zijn.

Computerprogramma’s worden 
steeds beter om leerlingen te 
helpen automatiseren. Welke taken 
van de leraar verwacht je dat er 
nog meer overgenomen worden in 
toekomst?   

Doordenkvraag

Uit onderzoek weten we:



Bron:	Nijboer,	M.	&	Rijn,	H.	van	(2012),	4W	-	Optimaal	feiten	leren	met	ict.	Rijksuniversiteit	Groningen

Foto:	Etienne	Oldeman	/	Kennisnet

Een	overzicht	van	alle	‘Weten	wat	werkt-kaarten’	vind	je	op	kn.nu/wetenwatwerktkaarten.	Voor	meer	informatie	kun	je	

contact	opnemen	met	Kennisnet	support	via	support@kennisnet.nl	of	op	0800	321	22	33.				

http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten
http://support@kennisnet.nl


Laat ict werken voor het onderwijs

Waarom leerlingen beter 
presteren als ze 
gebruikmaken van een slim 
digitaal werkboek

Weten wat werkt-kaart 16



Uit onderzoek weten we:

Digitale werkboeken op een eigen tablet, zoals het tablet- 
programma Snappet, kunnen voor elke leerling individueel 
het aanbod aan opgaves bepalen. 

Extra en toegesneden aanbod van oefeningen helpt  
leerlingen om betere prestaties te halen bij rekenen en 
spellen. 

• Een digitaal werkboek kan het aanbod aan opgaven aanpassen aan 
het niveau van de leerling. Hierdoor oefenen leerlingen zelfstandig 
op hun eigen niveau. Uit het onderzoek blijkt dat hoe meer van 
deze adaptieve opdrachten er gemaakt worden, des te sterker de 
groei van de leerlingen is.

• Een digitaal werkboek kan extra opgaven aanbieden aan beter 
presterende leerlingen. Die profiteren daarvan en halen bedui-
dend betere resultaten door de extra oefening. Leerkrachten 
vinden het vaak lastig deze groep leerlingen te bedienen. 

• De resultaten van leerlingen op Cito-scores zijn aanzienlijk.  
Gemiddeld boekt het programma een leerwinst van 1,5 maand 
extra onderwijs. De beter presterende leerlingen gaan het hardst 
vooruit. 

Computerprogramma’s kunnen 
exact in de gaten houden wat leer- 
lingen goed en fout doen, en daar in 
het oefenaanbod rekening mee 
houden (embedded analytics). 
Naast dit directe aanbod kunnen ze 
ook informatie geven aan leraren, 
als hulpmiddel in de instructie 
(extracted analytics). 

‘Weten wat werkt-kaart 17’ gaat in 
op de vraag waarom LERAREN 
beter presteren als hun leerlingen 
gebruikmaken van een adaptief 
digitaal werkboek.

Verwijzing

Achtergrond:

Learning Analytics



Bron: Amerongen, M. van (2016), Wat zijn de leeropbrengsten van tabletgebruik in de basisschool?

Kennisrotonde van NRO

Foto: Etienne Oldeman / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.    

http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten
http://support@kennisnet.nl


Laat ict werken voor het onderwijs

Waarom leraren beter les 
kunnen geven als leerlingen 
gebruikmaken van een slim 
digitaal werkboek

Weten wat werkt-kaart 17



Uit onderzoek weten we:

Digitale werkboeken op een eigen tablet, zoals het tablet- 
programma Snappet, kunnen voor elke leerling individueel 
het aanbod aan opgaves bepalen.  

De feedback uit het leerlingvolgsysteem helpt leraren hun 
instructie beter te richten.   

• Een digitaal werkboek geeft de leerkracht informatie over vorderin-
gen van leerlingen. 

• Uit het onderzoek blijkt dat leraren die deze feedback relatief veel 
inzetten om te differentiëren, betere prestaties bereiken bij hun 
leerlingen op het gebied van rekenen/wiskunde.

 
• Leraren benoemen dat de feedback direct, frequent en tijdig is, 

waardoor ze leerlingen sneller en gericht kunnen helpen. 

• Veel systemen geven leerkrachten feedback op basis van toetsen 
die niet frequent worden afgenomen. Deze feedback is minder 
actueel dan de feedback op basis van dagelijkse opgaven. 

• De resultaten van leerlingen op Cito-scores zijn aanzienlijk.  
Gemiddeld boekt het programma een leerwinst van 1,5 maand 
extra onderwijs. 

Computerprogramma’s kunnen 
exact in de gaten houden wat leer- 
lingen goed en fout doen, en daar in 
het oefenaanbod rekening mee 
houden (embedded analytics). 
Naast dit directe aanbod kunnen ze 
ook informatie geven aan leraren, 
als hulpmiddel in de instructie 
(extracted analytics).  

‘Weten wat werkt-kaart 16’ gaat in 
op de vraag waarom LEERLINGEN 
beter presteren als ze gebruik-
maken van een digitaal werkboek. 

Verwijzing

Achtergrond:

Learning Analytics



Bron: Amerongen, M. van (2016), Wat zijn de leeropbrengsten van tabletgebruik in de basisschool?

Kennisrotonde van NRO

Foto: Kornak Kersten / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.    

http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten
http://support@kennisnet.nl
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Waarom beginnende 
leerlingen meer leren van 
instructievideo’s met 
pauzes (en gevorderde 
leerlingen juist niet)

Weten wat werkt-kaart 18



Uit onderzoek weten we:

Eén manier om instructievideo’s zo effectief mogelijk te 
maken is ze opdelen in betekenisvolle stukjes met pauzes.   

Segmentatie van animaties en instructievideo’s helpt 
beginnende leerlingen bij het goed opnemen en verwerken 
van nieuwe informatie. Deze ‘wegwijzers’ zijn echter 
slechts tijdelijk behulpzaam. Wanneer leerlingen meer 
kennis verwerven over een onderwerp, is segmentatie niet 
langer nodig. 
   

• Segmentatie helpt een beginnende leerling omdat het de belasting 
van het werkgeheugen vermindert. De leerling krijgt even de tijd 
om te verwerken wat hij heeft gezien voordat hij weer nieuwe 
informatie te zien krijgt.  

• Het helpt leerlingen de structuur in de informatie te zien. De korte 
pauzes geven namelijk aan welke informatie samen een stukje 
vormt.

• Voor leerlingen die al voorkennis hebben, biedt het geen voordeel. 
Zij gaan door de segmentatie de structuur van de inhoud  
vergelijken met de informatie in hun geheugen, terwijl zij beter 
deze werkgeheugencapaciteit kunnen gebruiken om de informatie 
beter te bestuderen.

Stelling:

Als het segmenteren van informatie 
in instructievideo’s invloed heeft op 
het leren van leerlingen, wat 
betekent dit dan voor leraren die 
een nieuw onderwerp aan willen 
leren?   

Doordenkvraag



Bron: Spanjer, I. et. al.  (2014), Waarom leren leerlingen meer van animaties met pauzes? Universiteit Maastricht 

Foto: Anne Carolien Kohler / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.    

http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten
http://support@kennisnet.nl

	KennisnetA5kaart_02 ipdf
	KennisnetA5kaart_03 ipdf
	KennisnetA5kaart_04 ipdf
	KennisnetA5kaart_05 ipdf
	KennisnetA5kaart_06 ipdf
	KennisnetA5kaart_07 ipdf
	KennisnetA5kaart_08 ipdf
	KennisnetA5kaart_09 ipdf
	KennisnetA5kaart_10 ipdf
	KennisnetA5kaart_11.ipdf
	KennisnetA5kaart_12 ipdf
	KennisnetA5kaart_13 ipdf
	KennisnetA5kaart_14 ipdf
	KennisnetA5kaart_15 ipdf
	KennisnetA5kaart_16 ipdf
	KennisnetA5kaart_17 ipdf
	KennisnetA5kaart_18ipdf

