
Laat ict werken voor het onderwijs

Blended leren:
effectief in combinatie
met quizzen
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• Uit een meta-analyse blijkt dat niet alle vormen van blended leren 
even effectief zijn. Een gedeeld kenmerk van effectieve vormen is 
dat ze quizzen, zelftesten of online toetsen bevatten.

• Quizzen, zelftesten en online toetsen ondersteunen het zelfstandig 
leren. Ze dwingen af dat leerlingen oefenen met het ophalen van 
informatie, bevorderen dat leerlingen hun leerwerk beter spreiden 
en geven leerlingen én leraren inzicht in de onderdelen van de stof 
waar nog meer aandacht aan besteed kan worden.

• Er is geen relatie gevonden tussen effectief blended leren en 
keuzevrijheid van leerlingen wat betreft onderwijsvorm,  
schoolniveau, type vak, duur van het onderwijs of vorm van  
communicatie. 

Uit onderzoek weten we:

Blended leren combineert  
contactonderwijs met online 
leren. Blended leren verenigt in 
het ideale geval het beste van 
twee onderwijswerelden: enerzijds 
het live contact met medeleerlin-
gen en een leraar bij wie je met  
al je vragen terecht kunt; ander-
zijds het gebruik van online 
lesmateriaal, dat leerlingen 
binnen of buiten schooltijd 
moeten bestuderen. 

Blended lerenDe effectiviteit van blended leren wisselt sterk. Uit een 
analyse blijkt dat effectieve vormen van blended leren 
samenhangen met het regelmatig laten maken van online 
toetsen, zelftesten en quizzen.

   

In dit onderzoek worden toetsen 
formatief ingezet: als onder-
steuning van het leren, en niet als 
beoordeling van het leren.

Tip

Weten wat werkt-kaart #25 gaat 
over leraren die hun les op video 
opnemen in plaats van live te 
geven. Leerlingen bekijken de les 
in de klas op video en kunnen 
hem later thuis nog een keer 
nakijken.

Verwijzing



Bron: Spanjers, I., Könings, K., Leppink, J. & Merriënboer , J. van. (2014). Blended leren effectiever met regelmatig online 

toetsen. Weten wat werkt en waarom 2014:4

Foto: Reyer Boxem / 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.    

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/4w/4w_magazine_2014-4.pdf
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Waarom niet alle studenten 
van digitale portfolio’s leren
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Studenten in het mbo ontbreekt het vaak aan goed ontwikkelde 
zelfsturingsvaardigheden, die nodig zijn om het leerproces  
effectief te controleren. Zonder training, beoordelen ze hun eigen 
prestaties niet goed en zijn ze onvoldoende in staat om zelf  
leertaken te selecteren waar ze behoefte aan hebben. 

Een digitaal portfolio is een beproefd middel om zelfregulatie-
vaardigheden verder te ontwikkelen. Studenten die (nog) niet 
weten waarom ze zichzelf moeten verbeteren, hebben hulp 
nodig om zelfstandig te leren werken in een regulier digitaal 
portfolio. 

• Zelfregulatie is een vaardigheid die voor iedereen moeilijk te 
ontwikkelen is. De meeste mensen hebben veel ondersteuning 
nodig om deze vaardigheid te ontwikkelen, door geleidelijk zelf 
verantwoordelijkheid te krijgen voor dit proces (dit heet second 
order scaffolding). 

• Bij een onderzoek onder portfoliogebruik van eerstejaars mbo- 
studenten bleek dat ze de zelfsturingsopdrachten slechts beperkt 
en op laag niveau uitvoerden. 

• Ze formuleerden in beperkte mate verbeterpunten, deden dit  
vrij summier en zo ‘positief mogelijk’.  Vaak dachten ze dat ze 
afgerekend zouden worden als ze zichzelf slecht beoordeelden.  
Ze vonden dat alleen de docent hun werk ‘echt’ kan beoordelen.

•	 De	studenten	verbeterden	zichzelf	niet	door	de	zelfreflectie- 
opdrachten. Integendeel: ze werden juist minder precies en gingen 
zichzelf	overschatten.	De	meesten	haalden	de	domeinspecifieke	
testen niet. 

Uit onderzoek weten we: Voorbeelden van zelfreflectie- 
vragen uit het in het onderzoek 
gebruikte portfolio: Welke delen 
van de taak heb je goed uit- 
gevoerd, Kun je uitleggen waarom 
je dat denkt?, Kun je een leerdoel 
formuleren om je prestatie op de 
taak te verbeteren?

Extra info

Welke ondersteuning zou een 
docent kunnen bieden aan  
studenten? Wat zijn de ervaringen?

Doordenkvraag

Weten wat werkt-kaart #13 gaat 
over digitale portfolio’s in het PO.

Verwijzing

Achtergrond:



Bron: Kennisrotonde (2017). Is het waar dat voor leerlingen die op vmbo niveau functioneren, een reflectieopdracht moeilijker 

uit te voeren is dan voor leerlingen die op havo/vwo-niveau zitten? Den Haag: NRO

Foto: Dirk-Jan Visser / 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.    
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Kunnen games met een 
politiek-maatschappelijke 
inhoud jongeren motiveren tot 
participatie en betrokkenheid? 

vo/mbo



Het spelen van bepaalde games kan de maatschappelijke 
betrokkenheid versterken, vooral als er na het spelen 
wordt gediscussieerd over het onderwerp of wanneer 
spelers op een andere manier met de stof aan de gang 
gaan. 

• Uit kleinschalige studies komt naar voren dat het spelen van een 
game met een maatschappelijk onderwerp de kennis van de 
spelers vergroot en dat spelers zich verder in het onderwerp willen 
verdiepen.

• De scholieren zeiden dat ze door de game met vrienden en  
familie over het onderwerp gingen praten. De kwestie gaat zo  
deel uitmaken van hun sociale netwerk, wat de maatschappelijke 
betrokkenheid versterkt. Dit heet sociale facilitatie. 

• Op langere termijn voerden ze er nog altijd intensieve gesprekken 
over met hun vrienden. Overigens bleken ze zelden lid te zijn 
geworden van een actiegroep, ook niet als ze zich dat hadden 
voorgenomen.

 
• Ook leerlingen met weinig interesse in politiek raken en blijven 

meer geïnteresseerd. Juist bij deze groep trad de meeste sociale 
facilitatie op. 

In deze game ziet de speler een 
markt met twee soorten poppet-
jes: de meeste zijn onschuldige 
burgers, soms loopt er een 
kwaadwillend uitziend figuur met 
een geweer doorheen. De speler 
kan op de poppetjes schieten. Bij 
elke kwaadwillige vijand die hij 
raakt, veranderen enkele burgers 
in kwaadwillige vijanden.

Uit onderzoek weten we:

Voorbeeldgame



Bron: Neys, J. en Jansz, J. (2014). Games en burgerschap. Weten wat werkt en waarom 2014:2

Foto:  Etienne Oldemann / 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.    
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Kan een tekstverwerker 
schrijvers helpen beter te 
schrijven?
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Goed schrijven is een belangrijke, maar complexe  
vaardigheid. De schrijver moet namelijk verschillende  
deelprocessen tegelijkertijd in de gaten houden zoals het 
plannen, formuleren en reviseren van de tekst. 

Met name schrijvers die nog niet zo goed weten waar ze 
over willen schrijven, hebben baat bij een elektronische 
outline-tool die helpt met het opstellen van een tekstplan 
(mentaal model). 

• Het schrijven van een tekst kan cognitief belastend zijn voor 
leerlingen omdat ze in één keer heel veel informatie moeten 
verwerken: ze moeten niet alleen nadenken over de inhoud,  
maar tegelijkertijd ook over structuur en stijl. 

• Uit onderzoeken blijkt dat het gebruik van een elektronische 
outline-tool bijdraagt aan de tekstkwaliteit wanneer leerlingen zich 
van tevoren nog niet in het domein hebben verdiept: de teksten 
zijn dan vollediger, de structuur duidelijker en de argumenten 
beter uitgewerkt.

• Wanneer leerlingen al wel een tekstplan hebben, maakt het voor 
de tekstkwaliteit geen verschil of zij eerst nog een plan maken met 
een outline-tool of niet.

 
•	 Leerlingen	maken	zelden	outlines	als	ze	hiervoor	geen	specifieke	

instructie krijgen. Ze zijn geneigd om direct van start te gaan met 
het schrijven van een tekst. 

 Achtergrond

Het onderzoek werd gedaan bij 
vierde- en vijfdeklassers uit het 
voortgezet onderwijs.

Extra info

Weten wat werkt-kaart #28 gaat 
over het probleem van multitasken.

Verwijzing

Leerlingen schrijven betere 
teksten wanneer leraren hun 
instructie niet alleen toespitsen 
op het schrijfproduct en de 
kenmerken hiervan, maar 
wanneer zij ook expliciet
ingaan op het schrijfproces en 
–strategieën.

Tip

Uit onderzoek weten we:



Bron: Smet, M. de, Brand-Gruwel, S. & Kirschner, P. (2013). Plannen en schrijven met een elektronische outline-tool. 

Weten wat werkt en waarom 2013:4

Foto: Dirk-Jan Visser / 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.w.kennisnet.22
https://www.kennisnet.nl/diensten-voor-de-school/weten-wat-werkt-kaarten/
mailto:support@kennisnet.nl
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Hoe computers kunnen helpen  
de gespreksvaardigheid  
in een moderne vreemde taal  
te vergroten

vo/mbo



Uit onderzoek weten we:

Gespreksvaardigheid is een van de meest uitdagende van de vier 
taalvaardigheden en zeer moeilijk omdat het real time en 
dynamisch plaatsvindt tussen spreker en hoorder. Docenten in 
MVT-klaslokalen hebben problemen om het spreken te bevorderen; 
ze benoemen onder andere de beperkte tijd, overvolle klaslokalen en 
het ontbreken van de mogelijkheid om buiten de klas te oefenen.

Chatten, in duo’s in de klas of online, helpt leerlingen te leren 
spreken in een vreemde taal zoals Frans of Engels. Er zijn  
specifieke aandachtspunten voor beginnende leerlingen. 

• Vmbo-leerlingen kunnen in korte tijd een redelijke vooruitgang 
bereiken in Engelse spreekvaardigheid met lessen waarin ze in 
levensechte situaties het Engels als voertaal gebruiken. Vooral 
leerlingen met een laag beginniveau hebben profijt van dit soort 
spreeklessen. 

• Voordat leerlingen in staat zijn deel te nemen aan een gesprek 
hebben zij kennis nodig van woorden en chuncks (taalbrokjes zoals 
Sauriez-vous me dire), als basis om een gesprek te voeren.

 
• Leerlingen die elke week één multimediales volgden in plaats  

van een reguliere les Engels gingen beduidend vooruit op 
spreekvaardigheid. Daarbij leerden ze eerst zelfstandig op de 
computer over een thema en deden vervolgens met een 
klasgenoot een spreekoefening. Docenten beoordeelden deze 
interventie als diep, aantrekkelijk en efficiënt. 

• Zwakke leerlingen profiteerden minder van spreeklessen als ze 
gesprekjes voeren met een zwakke medeleerling. 

Achtergrond:

In het onderzoek chatten klas- 
genoten met elkaar, dat was 
effectief. Het internet geeft 
verschillende mogelijkheden om 
online gespreksvaardigheid te 
oefenen, zoals chatrooms, 
video- of audio-conferencing en 
second-life omgevingen. Divers 
onderzoek laat zien dat cross- 
culturele interactie, ondersteund 
door videoconferencing, een 
positief effect heeft op de 
motivatie van het leren van een 
vreemde taal van met name 
beginners (A2) en dat synchroon 
chatten zorgt voor duidelijke 
vooruitgang in spreekvaardigheid, 
uitspraak, zelfvertrouwen en 
spreekangst.
 

Online of 
in de klas?



Bronnen: Kempen, P. van, Pieters, J. & Voogt, J. (2013). ICT in het Moderne Vreemde Talenonderwijs. Stichting Kennisnet

Suhre, C. (2009). Samen Engels leren spreken. Kennisnet Onderzoeksreeks #14. Stichting Kennisnet

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.w.utwente.23
http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten.w.issuu.23
https://www.kennisnet.nl/diensten-voor-de-school/weten-wat-werkt-kaarten/
mailto:support@kennisnet.nl
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Digitale gymles: 
werkt dat?
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Het kijken naar voorbeelden is een krachtige manier om te 
leren, ook bij de gymles. Kinderen leren al van jongs af aan 
een groot deel van hun nieuwe beweegvaardigheden, door 
anderen te observeren. 

Leerlingen leren van een videovoorbeeld dat een  
bewegingsoefening, zoals een trampolinesprong, op 
gevorderd niveau voordoet. Voor beginnende leerlingen  
is het belangrijk om de aandacht te richten, bijvoorbeeld 
met spotlights en verbale toelichting. 

• Leerlingen leren van een videovoorbeeld dat een lichamelijke 
oefening, zoals een trampolinesprong, op gevorderd niveau 
voordoet.

• Leerlingen zijn daarbij gebaat door video’s met een ‘spotlight’  
(zoeklicht) dat laat zien waar een expert naar kijkt terwijl ze de 
beweging beoordeelt – het oog van de meester.

• Met zo’n spotlight richten leerlingen zich op de relevante aspecten 
van de gymoefening en minder op bijzaken, zoals het gedrag van 
andere leerlingen op de achtergrond. Dit is belangrijk, want zeker 
bij dynamische modellen is de overdaad aan informatie groot. 

Leerlingen leren in twee gymlessen 
een salto te maken op een 
minitrampoline. Zij krijgen 
voorafgaand aan de eerste poging 
en na de tweede poging een 
voorbeeld te zien van een 
videomodel die de salto op niveau 
‘start’, ‘uitbouw’ en ‘gevorderd’ 
uitvoert, en mogen eventueel ook 
zelf het voorbeeld nog een keer 
bekijken. Ook worden hun eigen 
bewegingen op video opgenomen 
en bekeken met de gymleraar.

Voorbeeld van een 
digitale gymles

Uit onderzoek weten we:

Weten wat werkt-kaart #26 gaat 
over leren van volwassen video-
voorbeelden en kaart #33 over hoe 
ervaren leraren naar een klas 
kijken.

Verwijzing

Achtergrond



Bronnen: Duivenvoorden, J., Kamp, J. van der & Hilvoorde, I. (2016), Video-instructie en -feedback met een tablet. 

Lichamelijke opvoeding magazine 7, jaargang 104

Duivenvoorden, J. & Kamp, J. vd. (2016). Video-modelling in Physical Education. Research Centre for Exercise, School and 

Sport at the Windesheim University of Applied Sciences in Zwolle, the Netherlands

Foto: Dirk-Jan Visser / 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.    
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Wat is leerzamer: les krijgen 
van een docent voor de klas  
of van een docent opgenomen  
op video? 

vo/mbo



Uit onderzoek weten we:

Docenten kunnen video inzetten om aanvullende lesstof aan 
te bieden aan leerlingen. Maar heeft het ook voordelen als de 
video precies hetzelfde vertelt als de docent in het klaslokaal? 

Dat een les opgenomen op video tot betere leerresultaten 
kan leiden dan dezelfde les live voor de klas. De reden: 
leerlingen herbekijken de video, ook buiten de les  
(time-on-task). 

• In een onderzoek kregen leerlingen gedurende vier weken algebra- 
lessen van 7-10 minuten. Eén groep ‘live’ van een docent voor de 
klas, de tweede groep kreeg precies dezelfde les, van dezelfde 
docent, maar dan opgenomen op video.

• De leerlingen die de les uitgelegd krijgen op video scoren  
significant beter op een algebra-toets. 

• De video’s werden door 50% van de studenten opnieuw bekeken, 
door 83% buiten het contactonderwijs. 

• 93% van de leerlingen gebruikte de pauzefunctie minimaal  
eenmaal tijdens de les. 

• Dit geeft aan dat het materiaal de time-on-task verhoogde, waarbij 
de student in controle is over de snelheid en het moment van 
kijken. 

Wat betekent het voor het 
onderwijs als docenten vaker hun 
lessen opnemen op video?

Achtergrond:

Doordenkvraag

Het kunnen aanpassen van het 
tempo van de les werd door 80% 
van de leerlingen aangegeven als 
voordeel: “Als ik notities maak, 
kan ik de uitleg op pauze zetten 
zonder iets te hoeven missen”. 
Leerlingen gaven daarnaast nog 
een aantal andere voordelen van 
‘les op video’, zoals: “Als ik iets 
niet begrijp in de video is de 
docente vrij om vragen aan te 
stellen, want ze is niet aan het 
lesgeven”, “De klas bleef stil 
waardoor het makkelijker is om 
te concentreren”, en “Als ik 
afwezig was van school leek het 
net of ik de les niet had gemist 
omdat ik de les alsnog kon leren”.

Voordelen volgens 
leerlingen



Bron: Kennisrotonde (2016). Wat is het effect van blended lesmateriaal op onderwijsresultaten? Den Haag: NRO

Foto: Dirk-Jan Visser / 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.    
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Leren leerlingen meer van 
een leeftijdsgenoot of van 
een volwassene?

Weten wat werkt-kaart 26
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De model-observer similarity hypothese stelt dat mensen 
effectiever leren naarmate er meer overeenkomsten zijn 
tussen leraar en leerling. Dit zou betekenen dat leerlingen  
het best leren van leeftijdsgenoten. 

Dat leerlingen juist meer en met minder mentale  
inspanning leren van de uitleg van een volwassen model. 

• Adolescenten bekeken een video met steeds exact dezelfde 
 uitleg over elektronische circuits. Ze kregen een van de vier video- 

varianten te zien: de uitleg werd gegeven door een leeftijdsgenoot 
(17 jaar oud) of een volwassen (42 jaar oud) model: beiden 
introduceerden ze zichzelf een keer als ervaren en een keer als 
onervaren op het gebied van elektronische circuits. 

• Uit een test over elektronische circuits bleek dat leerlingen het 
meest hadden geleerd van de volwassen modellen, zowel van de 
‘ervaren’ als van de ‘minder ervaren’. Ook kostte het de leerlingen 
minder mentale inspanning om van het volwassen model te leren.

• Ondanks het feit dat alle modellen exact dezelfde uitleg gaven, 
werd de uitleg van de volwassen modellen beoordeeld als hoger 
van kwaliteit. 

In een vervolgonderzoek is gekeken 
hoe leerlingen leren van manne- 
lijke en vrouwelijke modellen. 
Hoewel leren van een mannelijk of  
vrouwelijk model in dit onderzoek
geen invloed had op leerresultaten, 
werd wel gevonden dat de meeste
jongens en meiden het mannelijk 
model competenter vinden  
overkomen, ook als zij exact 
dezelfde inhoud voordragen. Het 
ging hier om wiskunde-stof.

Jongens en meiden

Uit onderzoek weten we:

Weten wat werkt-kaart #27 gaat 
in op de vraag wat leerlingen 
leren als ze zelf de stof uitleggen 
op video.

Verwijzing

Achtergrond:



Bron: Hoogerheide, V. ( 2016). Effects of Observing and Creating Video Modeling Examples on Cognitive and Motivational 

Aspects of Learning. Proefschrift, Erasmus Universiteit. (hoofdstuk 4)

Foto: Dirk-Jan Visser / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 
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Leerlingen kijken veel video’s: 
leren ze ervan als ze zelf 
video’s maken? 

vo/mbo



Uit onderzoek weten we:

Dat leerlingen meer leren wanneer ze tijdens het leren in 
hun achterhoofd houden dat ze het aan ‘een ander’ uit 
moeten kunnen leggen. 

• In een onderzoek krijgen drie groepen leerlingen een tekst te lezen 
over syllogistisch redeneren. Groep 1 leert met als doel een test te 
maken, groepen 2 en 3 leren met als doel het aan een ‘fictieve 
ander’ uit te leggen, waarbij de 3de groep dit ook daadwerkelijk 
doet, op video. 

• Het uitleggen aan de ‘fictieve ander’ heeft als effect dat leerlingen 
meer leren en beter scoren op de toets. De leerlingen die het 
geleerde vervolgens uitleggen op video (groep 3) scoren significant 
beter op de tweede toets die enkele dagen later plaatsvindt. 

• Leerlingen die de tekst aan een ander uit moeten leggen, studeren 
anders. Ze stellen zichzelf vragen als ‘Waarom werkt dat zo?’, 
‘Begrijp ik …?’, ‘Kan ik dit uitleggen?’. Begrip monitoren, aan jezelf 
uitleggen en gaten in kennis identificeren leidt tot dieper begrip en 
heeft een positief effect op het (langer) kunnen onthouden van de 
lesstof. 

Uitleggen op video zorgde voor 
betere resultaten na een aantal 
dagen. Wat kan hiervoor de 
verklaring zijn?

Doordenkvraag

Weten wat werkt-kaart #26 gaat 
in op hoe leerlingen leren van 
video’s waarin een volwassene of
leeftijdsgenoot de stof uitlegt.

Verwijzing



Bron: Hoogerheide, V. ( 2016). Effects of Observing and Creating Video Modeling Examples on Cognitive and Motivational 

Aspects of Learning. Proefschrift, Erasmus Universiteit

Foto: Dirk-Jan Visser / 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.w.erasmus.26-27
https://www.kennisnet.nl/diensten-voor-de-school/weten-wat-werkt-kaarten/
mailto:support@kennisnet.nl


Laat ict werken voor het onderwijs

Even Facebook checken 
tijdens de les, moet kunnen? 
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Onze hersenen zijn er niet op gebouwd om meerdere 
cognitieve operaties tegelijkertijd uit te voeren  
(multitasken), zoals huiswerk maken, online chatten en 
facebooken. Dit leidt tot slechtere prestaties. 

• Hooguit is de mens in staat tot task switching (het schakelen tussen 
taken of deeltaken). Als het vaak genoeg geoefend wordt lijkt het 
alsof het simultaan gebeurt.

• In de praktijk kunnen mensen maar één ding tegelijk doen als de 
overige taken niet volledig geautomatiseerd zijn. Zelfs lopen en 
tegelijkertijd praten kan tot struikelen en andere ongelukken 
leiden. 

• Al in 1935 vond Stroop dat interferentie tijdens het denken leidt tot 
twee keer zoveel fouten en dat het twee keer zoveel tijd kost om 
foutloos te handelen. Als mensen proberen te multitasken op het 
niveau van cognitieve en/of informatieverwerkingsprocessen 
treedt er een flessenhalseffect op, dat tot fouten en vertraging 
leidt. 

Uit onderzoek weten we:

Weten wat werkt-kaart #8 gaat 
over beloningen die als afleiders 
werken en daardoor het leren
verstoren.

Verwijzing



Bron: Kirschner, P. (2013). Knopvaardig ≠ digitaal geletterd. Weten wat werkt en waarom 2013: 1

Foto: Reyer Boxem / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 
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Weten wat werkt-kaart 29
vo/mbo



Werken met een tablet belast bepaalde spieren zwaar. In 
combinatie met een verkeerde houding kan dat leiden tot 
lichamelijke klachten, zeker bij jonge kinderen. Zij zijn nog 
volop in de groei en nemen niet altijd vanuit zichzelf een 
betere houding aan.

• Uit onderzoek naar houdingen in de klas van kinderen tussen de 
11 en 14 jaar weten we dat vooral statische en gebogen houdingen 
(ook zonder tablet) sneller leiden tot lichamelijke klachten. 

• Deze lichamelijke belasting is pas echt schadelijk bij langdurig 
zitten in dezelfde houding. 

• De lichamelijke belasting wordt beperkt wanneer leerlingen niet  
te lang in dezelfde houding zitten, veel afwisseling hebben in 
activiteiten, gebruikmaken van ergonomische hulpmiddelen 
(tablethoezen en -houders), actief blijven letten op een goede 
werkhouding en regelmatig (iedere 30-60 minuten) pauzes inlassen. 

         
Waar leraren extra op kunnen 
letten als leerlingen op een 
tablet werken:

• De nek- en schouderbelasting is 
lager wanneer het tablet niet op

 schoot ligt of plat op het bureau.
• Daarnaast is de nekhouding 

beter bij een optimale kijkhoek: 
hoe meer rechtop het tablet op 
het bureau staat hoe beter.

• De pols wordt minder belast 
wanneer leerlingen het tablet 
niet zelf vasthouden, maar in 
een houder op het bureau 
zetten.

• Om bijziendheid te voorkomen is 
het raadzaam om het tablet 
minimaal op 30 cm afstand te 
houden en minimaal 2 uur per 
dag naar buiten te gaan.

Uit onderzoek weten we:

Tip



Bron: Kennisrotonde (2016). Is het wenselijk om tabletgebruik door jonge kinderen af te stemmen op hun lichamelijke  

kenmerken of ontwikkeling? Den Haag: NRO

Foto: Etienne Oldeman / Kennisnet
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Digitale laaggeletterdheid: 
niet alle jongeren zijn 
voldoende voorbereid op  
de informatiemaatschappij
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Digitale geletterdheid: “De mate waarin een individu in staat 
is de computer te gebruiken voor het verzamelen, creëren en 
delen van digitale informatie. Om thuis, op school, op het 
werk en in de samenleving als geheel, effectief te kunnen 
participeren.” 

 
Het onderwijsniveau bepaalt in hoge mate de digitale 
geletterdheid van leerlingen. Dit wijst op een nieuwe vorm 
van een digitale kloof, niet zozeer tussen mensen met en 
zonder toegang tot ICT. Maar ongelijkheid in het 
beschikken over vaardigheden in digitale geletterdheid. 

• Onderwijsniveau is de grootste voorspeller van ict-vaardigheden. 
Meer dan de helft van de praktijkonderwijsleerlingen haalt het 
allerlaagste basisniveau niet; op het vmbo komt bijna een derde 
van de leerlingen niet verder dan referentieniveau 1.

• Meer dan twee derde van alle Nederlandse leerlingen komt niet 
verder dan niveau 2. Zij zijn dus niet in staat om zelfstandig, zonder 
hulp en zonder aanwijzingen, informatie te zoeken, te verwerken, 
te creëren en te delen en in de samenleving te participeren.

 
•	 Meiden	zijn	significant	beter	dan	jongens	in	digitale	geletterdheid,	

zoals gemeten met de ICILS-toets. Maar ze schatten hun  
zelfredzaamheid in complexe handelingen met de computer en 
internet lager in dan jongens.

• Vooral leerlingen waarvan één of beide ouders een hbo of 
universitaire opleiding hebben gevolgd, presteren beduidend beter 
op de ICILS-toets. 

 Achtergrond

Er zijn vier niveau’s van 
digitale geletterdheid:
1: Leerlingen beschikken over 

enkele basisvaardigheden. 
2: Leerlingen laten een basis-

niveau zien van het gebruik 
van de computer als infor-
matiebron, maar kunnen dit 
eigenlijk nog niet zelfstandig. 

3: Leerlingen kunnen zelfstandig 
 de computer gebruiken als 

instrument voor informatie- 
verzameling en beheer. 

4: Leerlingen zijn volwaardig 
digitaal bekwaam, ze maken 
optimaal gebruik van de  
mogelijkheden van software, 
zowel receptief als productief.

Digitale
 geletterdheid

Weten wat werkt kaart 31 laat zien 
dat scholieren die handig zijn met 
computers, niet automatisch 
informatievaardig zijn. 

Verwijzing

Uit onderzoek weten we:



Bron: Meelissen, M.R.M., Punter, R.A. & Drenth, M. (2014). Digitale geletterdheid van leerlingen in het tweede leerjaar van 

het voortgezet onderwijs. Nederlandse resultaten van ICILS-2013

Foto: Anne Carolien Kohler / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 
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Handig zijn met computers  
is wat anders dan weten hoe 
je leert van computers
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• Zeker jongere leerlingen hebben niet de neiging te twijfelen aan de 
waarde van bronnen en informatie. Ze nemen een weinig kritische 
houding aan en gebruiken bij het beoordelen oppervlakkige 
criteria als uiterlijk en lengte van de tekst en het gehanteerde 
taalgebruik. Deze criteria worden vaak rigide gehanteerd, zoals 
‘een blogpost is altijd onbetrouwbaar’. 

• Daarnaast nemen leerlingen vaak te weinig tijd voor de laatste stap 
van het proces: het grondig bestuderen en verwerken van de 
geselecteerde informatie. Het is deze vaardigheid die ervoor zorgt 
dat vanuit de gevonden informatie kennis wordt geconstrueerd.

• Ook universiteitsstudenten (de eerste lichting digitale  
autochtonen) gebruiken slechts een zeer beperkt scala aan  
technologieën voor leren en sociale omgang. Ze beperken zich 
meestal tot passieve consumptie van informatie zoals van  
Wikipedia en tot het downloaden van colleges. 

Achtergrond

Informatievaardigheden 
omvatten: het kunnen formuleren 
van goede zoekvragen, het 
vaststellen welke informatie 
nodig is, het bepalen van de 
zoekstrategie met de te hanteren 
trefwoorden, het beoordelen en 
selecteren van bronnen en 
informatie, grondig bestuderen en 
verwerken van de informatie in 
bijvoorbeeld een werkstuk of 
spreekbeurt. 

DefinitieDit is vaak de aanname: de huidige generatie leerlingen 
groeit op met ict, daarom weten ze ook goed ict te  
gebruiken voor kennistaken zoals informatie zoeken, vinden 
en beoordelen. 

Jongeren zijn niet vanzelf goed in staat om ict doelmatig en 
doeltreffend te gebruiken om kennis te vergaren, te delen en 
te creëren. Hun ict-gebruik blijkt behoorlijk passief en is te 
oppervlakkig ontwikkeld om van actieve en zelfstandige 
kennisverwerving te kunnen spreken. 

Weten wat werkt-kaart #30 laat 
zien dat er grote verschillen zijn  
in digitale geletterdheid tussen 
leerlingen. 

Verwijzing

Uit onderzoek weten we:

Wat zouden goede manieren 
kunnen zijn om informatie- 
vaardigheden aan te leren bij 
leerlingen? Wat betekent dat voor 
de kennis en vaardigheden van de 
leraren zelf? Zijn leraren vanuit 
de opleiding dan wél voldoende 
voorbereid om dit over te brengen 
op leerlingen? 

Doordenkvraag



Bronnen: Kirschner, P.A. (2013). Knopvaardig is wat anders dan digitaal geletterd. Weten wat werkt en waarom 2013:1

Brand Gruwel, S. & Walraven, A. (2013). Kennis leren verwerven met informatie van internet. Weten wat werkt en  

waarom 2013:2

Foto: Dirk-Jan Visser / Kennisnet

Een overzicht van alle ‘Weten wat werkt-kaarten’ vind je op kn.nu/wetenwatwerktkaarten. Voor meer informatie kun je 
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Differentiëren in grote 
klassen: kan ict de docent 
helpen?
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Met ict kunnen docenten de ondersteuningsbehoefte van 
meer leerlingen objectiever bepalen. 

• Bekend is dat docenten leerlingen verschillend behandelen door 
(onbewuste) verwachtingen over hun mogelijkheden. Docenten 
met impliciete negatieve attitudes over kinderen hebben ook 
lagere verwachtingen van hen en deze leerlingen scoren ook lager 
op gestandaardiseerde testen. 

• Assessments en voortgangsrapporten in computersystemen 
brengen de kennis, de vaardigheden en de groei van leerlingen in 
kaart en geven daarmee inzicht in de ondersteuningsbehoefte van 
leerlingen. 

• Hulp van een computerprogramma lijkt met name in grote klassen 
effectief. 

• Verder hebben individuele adaptieve ict-oefenprogramma’s een 
gunstig effect op de rekenvaardigheden van leerlingen. Dit geldt 
voor zowel vmbo-t als voor havo- en vwo-leerlingen, ongeacht de 
houding van de docent, het oefengedrag van leerlingen en het 
niveau en de achtergrondkenmerken van de leerling. 

Uit onderzoek weten we:

Een groot onderzoek naar een 
digitaal werkboek toont aan dat 
de feedback die het programma 
geeft zowel leerlingen als leraren 
helpt om beter te presteren. 
Leerlingen profiteren van de extra, 
toegesneden oefeningen en 
leraren benutten de feedback uit 
het programma om de instructie 
aan te passen.

Learning analytics

Weten wat werkt-kaarten #16  
en #17 gaan over bovengenoemd 
onderzoek naar digitale  
werkboeken. 

Verwijzing



Bron: Kennisrotonde (2016). Leren leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs beter volgens convergente of 

divergente differentiatie? Den Haag: NRO

Foto: Dirk-Jan Visser / Kennisnet
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Wat vertelt eyetracking ons 
over het verschil tussen 
onervaren en ervaren 
docenten?
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Met behulp van eyetracking kunnen onderzoekers precies zien  
waar docenten hun blik op richten in verschillende klassituaties. 
 

Dat ervaren docenten anders naar een klas kijken dan  
beginnende docenten. 

•	 Ervaren	docenten	kijken	in	de	klas	vaker	naar	specifieke,	 
geconcentreerde	gebieden	en	richten	zich	op	schouders,	 
ellebogen en handen van leerlingen. 

• Beginnende docenten kijken vaker naar gebieden waar geen 
interacties tussen studenten plaatsvinden. 

• Bij een verstoring in de klas kijken beginners naar de storende 
leerling,	terwijl	ervaren	docenten	kijken	naar	de	leerlingen	die	om	
de stoorzender heen zitten. 

• Ervaren docenten lijken te snappen hoe verstoringen in het  
klaslokaal ontstaan en zich ontwikkelen. Dit stuurt hoe ze kijken 
naar	gebeurtenissen,	studenten	en	interacties.	

• Eye-tracking laat zien dat waar experts vaker kijken naar gebieden 
waar	verbale	of	fysieke	interactie	plaatsvindt,	beginnende	
docenten	zich	meer	op	in	het	oog	springende	beelden	oriënteren.	
Ze	kijken	bijvoorbeeld	steeds	terug	naar	een	paar	sneakers	met	
fluorescerend	groene	veters.	

Uit onderzoek weten we:
Als je oogbewegingen van experts, 
met uitleg, aan beginners laat 
zien, maken beginners grote 
stappen in hun ontwikkeling. Hun 
kijkpatroon wordt effectiever en 
ze leren tot goede conclusies te 
komen. 

Tip

Weten wat werkt-kaart #24 gaat 
over wat leerlingen leren als ze 
door de ogen van de gymleraar 
naar een bewegingsoefening 
kijken. 

Verwijzing

Achtergrond:



Bron:	Wolff,	C.E.,	Jarodzka,	H.,	Bogert,	N.	van	den	&	Boshuizen,	H.P.A.	(2016).	Teacher	vision:	expert	and	novice	teachers’	

perception	of	problematic	classroom	management	scenes.	Instructional Science 44:3: 243-265

Foto: Rodney 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.w.springer.33
https://www.kennisnet.nl/diensten-voor-de-school/weten-wat-werkt-kaarten/
mailto:support@kennisnet.nl


Laat ict werken voor het onderwijs

De valkuil van expertise: 
ook voor docenten?
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•	 Dankzij	automatiseren	kunnen	experts	snel	en	effectief	taken	
uitvoeren.	De	kennis	wordt	geëncapsuleerd	opgeslagen	en	is	
daardoor	minder	makkelijk	expliciet	te	maken	en	te	veranderen.	

• Expertiseontwikkeling gaat sneller en bereikt een hoger niveau 
wanneer	iemand	in	de	beschikbare	tijd	gericht	bewust	oefent	op	
die	aspecten	van	relevante	taken	waar	nog	verbetering	nodig	is.	

•	 Zoals	alle	professionals	kunnen	ervaren,	zijn	docenten	geneigd	te	
stagneren in hun verdere ontwikkeling. Jan van Tartwijk noemt dit 
de	‘valkuil	van	het	automatiseren’,	waarbij	prestaties	afnemen	
naarmate	het	aantal	jaren	beroepsuitoefening	toeneemt.

•	 Succesvolle	experts	blijven	de	taakuitvoering	analyseren	en	 
verbeteren.	Door	te	decontextualiseren	en	te	hercontextualiseren	
kunnen ze beter omgaan met verandering. Dit heet adaptieve 
expertise. 

Achtergrond:

In een onderzoek van Huberman 
worden enkele fases van een 
docent omschreven. Zo ervaart 
een docent in haar eerste jaar 
een ‘reality shock’, waarin ze 
onder andere worstelt met zorgen 
om discipline en klassenmanage-
ment die tijd afsnoepen van 
instructietijd. Na 4-6 jaar 
‘stabiliseert’ de situatie voor de 
docent, en heeft hij het gevoel 
het vak echt in de vingers te 
hebben. Tussen de 7-18 jaar vindt 
‘experimentatie plaats’, tussen de 
19-30 jaar ervaren docenten 
‘sereniteit’ en ‘conservatisme’.

Docenten ontwikkelen zich dus 
sterk. Welk type ict-gebruik kan 
in welke fase iets bijdragen?  

Doordenkvraag
Uit onderzoek onder docenten in het voortgezet onderwijs 
blijkt dat ze 5 á 10 jaar nodig hebben om het vak echt onder 
de knie te krijgen.

De ‘valkuil van expertise’, waarbij prestaties afnemen  
juist nadat een professional zijn beroep al meerdere  
jaren uitvoert, kan voorkomen worden door te blijven 
ontwikkelen: adaptieve expertise.    

Weten wat werkt-kaarten #33 en 
#35 gaan ook over expertise- 
ontwikkeling. 

Verwijzing

Uit onderzoek weten we:



Bronnen:	Tartwijk,	J.	van,	(2011).	Van	onderzoek	naar	onderwijs,	of	de	kunst	van	de	toepassing.	Oratie

Tartwijk.	J.	van,	(2016).	Nut	en	noodzaak	van	onderzoek	door	docenten.	Lessen	uit	onderzoek	naar	experts.	 

Powerpointpresentatie 2016

Brekelmans,	M.,	Wubbels,	T.	&	Tartwijk,	J.	van,	(2005).	Teacher–student	relationships	across	the	teaching	career.	

International Journal of Educational Research 43: 55-71

Foto: Anne Carolien Kohler / Kennisnet

Een	overzicht	van	alle	‘Weten	wat	werkt-kaarten’	vind	je	op	kn.nu/wetenwatwerktkaarten.	Voor	meer	informatie	kun	je	
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Gewetensvraag: hoe 
professioneel redeneren 
Nederlandse leraren over  
ict-gebruik in hun lessen? 
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Een didactisch ict-bekwame docent:  
1. Integreert ict-kennis en -vaardigheden met vakinhoudelijke  
 en didactische kennis (TPACK). 
2. Weet waarom ze ict inzet zoals ze het inzet: ze kan er  
 professioneel over redeneren.  
3. Doet dat met een flinke dosis zelfvertrouwen.  

Docenten redeneren beperkt over waarom ze ict inzetten.  
Ze gebruiken ict vooral ondersteunend en veel minder als  
essentieel onderdeel om leerdoelen te bereiken. 

• Als docenten redeneren over de meerwaarde van ict dan  
benoemen ze vooral de meerwaarde van ict voor het leren van 
leerlingen: ict maakt het onderwijs aantrekkelijker. Voor hun eigen 
lesgeven zien docenten vooral efficiëntievoordelen. 

• Ze noemen relatief weinig andere redenen om ict in te zetten, 
zoals individualisering of verrijking en flexibilisering van het  
curriculum. 

• Docenten zetten ict meestal ondersteunend in, er is veel minder 
vaak sprake van essentieel ict-gebruik. 

• De meeste docenten zijn in staat om aan te geven waarom de inzet 
van ict past bij vakinhoud en/of didactiek, maar deze redenering 
blijkt slechts in de helft van de gevallen ook zichtbaar te zijn in de 
praktijk. 

Uit onderzoek weten we:

Bij essentieel technologiegebruik 
is de ict-toepassing noodzakelijk 
om de leerdoelen effectiever te 
bereiken. Bijvoorbeeld sensoren op 
spieren verbonden aan meetsoft-
ware. Bij ondersteunend gebruik 
is de inzet van ict niet vereist om 
de onderwijspraktijk doeltref-
fender te maken. Ict zorgt er dan 
bijvoorbeeld voor dat leren en 
onderwijzen aantrekkelijker of 
efficiënter wordt.

Essentieel ict-gebruik

Een snelle manier om de kracht 
van ict-gebruik in te schatten is 
om het te scoren op drie criteria: 
aandacht, diepte en efficiëntie. 
Krachtig ict-gebruik levert hoge 
scores op alle drie de criteria. 
Uit het onderzoek blijkt dat 
leraren ict vooral beoordelen op 
aandacht (aantrekkelijkheid), en 
veel minder op diepte en effi-
ciëntie. Zijn er toepassingen te 
bedenken die op al deze drie 
criteria hoog scoren? 

Doordenkvraag

Achtergrond:



Bronnen: Voogt, J., Braak, J. van, Verplanken, L., Fisser, P. & Walraven, A. (2013). Didactische ict-bekwaamheid van 

docenten. Zoetermeer: Stichting Kennisnet

Voogt, J., Braak, J. van, Verplanken, L., Jaeger, M., Heijtink, M. & Fisser, P. (2015). Didactische ict-bekwaamheid nader 

bekeken. Zoetermeer: Stichting Kennisnet

Foto: Rodney Kersten / Kennisnet
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http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten.w.utwente.35
http://kn.nu/wetenwatwerktkaarten1.w.utwente.35
https://www.kennisnet.nl/diensten-voor-de-school/weten-wat-werkt-kaarten/
mailto:support@kennisnet.nl
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Sommige rechten voorbehouden
Hoewel aan de totstandkoming van deze 
uitgave de uiterste zorg is besteed, 
aanvaarden de auteur(s), redacteur(s) en 
uitgever van Kennisnet geen aansprakelijk-
heid voor eventuele fouten of 
onvolkomenheden.

kennisnet.nl

Over Kennisnet
Elke leerling verdient eigentijds, veilig en 
persoonlijk onderwijs. Daarom onderste-
unt Kennisnet scholen met ict. We zorgen 
voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, 
adviseren de sectorraden en delen onze 
kennis met het primair onderwijs (po), het 
voortgezet onderwijs (vo) en het middel-
baar beroepsonderwijs (mbo). Kennisnet 
wordt gefinancierd door het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 
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