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Vallen en opstaan
Ict is voor het onderwijs een even krachtig als risicovol hulpmiddel. 
De belangrijkste uitdaging voor scholen bij de invoering van ict is: 
hoe benut je kansen en hoe voorkom je nadelige effecten?

Misschien is het voor jou een angstige gedachte dat ict niet  
altijd bijdraagt aan beter onderwijs. We weten namelijk dat bij  
onoordeelkundig gebruik van ict de prestaties van leerlingen  
achteruit kunnen gaan. Bijvoorbeeld bij overmatig gebruik. Dan  
geldt het principe: overdaad schaadt. Negatieve effecten zijn er ook 
wanneer leraren ruimte geven aan toepassingen die de aandacht 
van leerlingen voor schoolwerk afleiden. 

Alleen bij goed, gericht en gedoseerd gebruik zijn positieve opbreng-
sten van ict te verwachten. Dit betekent dat onderwijs  
waarbij meer leerlingen beter presteren binnen handbereik is voor 
scholen waar bestuurders en leraren weten wat werkt met ict.  
Daarom is ‘Weten wat werkt’ ook het thema van de  
Onderzoeksconferentie die Kennisnet en het NRO jaarlijks  
organiseren. 

Dit boekje bevat inspirerende bijdragen waarin onderzoekers hun 
inzichten toelichten. Deze inzichten helpen scholen bij het kiezen 
van toepassingen die werkzaam zijn voor hun leerlingen. Onderzoek 
geeft daarbij nog niet op elke vraag het definitieve antwoord.  
Daarvoor gaan de technologische ontwikkelingen te snel. 

We moeten accepteren dat gebruik van ict in de komende jaren een 
route blijft van vallen en opstaan. Dat is onvermijdelijk. Wel kunnen 
inzichten uit onderzoek ons helpen tijdens deze route minder vaak te 
vallen. Met als resultaat: beter onderwijs door goed gebruik van ict.

Alfons ten Brummelhuis
Strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet

Alleen bij goed, 
gericht en 

gedoseerd gebruik 
zijn positieve 

opbrengsten van 
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Even tien 
minuten slapen, 
met je hoofd op 

het bureau. 
Heerlijk!

Keynote speaker

train je brein 
voor de 21e eeuw

Margriet Sitskoorn
Margriet Sitskoorn 

Kinderen kunnen zich het beste voorbereiden op het hectische leven in de 21e eeuw 

door hun prefrontale cortex te ontwikkelen. Dat zegt Margriet Sitskoorn, hoogleraar 

Klinische Neuropsychologie aan de universiteit van Tilburg, en keynote speaker op de 

Onderzoeksconferentie 2016.
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Die cortex 
zorgt ervoor 

dat we in 
balans 
blijven

“ Er wordt gezegd dat de wereld zo snel verandert dat je als burger nieuwe  
vaardigheden nodig hebt. De vraag is of dat een mythe is, of werkelijkheid. ” 

“ Ik denk dat het de werkelijkheid is. We leven in een wereld waarin de  
omloopsnelheid van informatie enorm groot is, waarin vernieuwingen heel snel  
gaan en je moeilijk grip op alle ontwikkelingen krijgt. In het Amerikaanse leger  
hebben ze een afkorting voor zo’n situatie: VUCA - Volatile, Uncertain, Complex  
en Ambiguous. ” 

“ Het is in elk geval een situatie die veel onzekerheid oproept. En je hebt  
vaardigheden nodig om met zo’n situatie om te gaan, zoals flexibiliteit. Dat is  
ook een van de onderwerpen in mijn boek ‘Ik², de beste versie van jezelf’.
Verder wordt de zogenoemde vloeiende intelligentie steeds belangrijker. Vroeger  
was statische, gekristalliseerde intelligentie – feitenkennis – cruciaal. Je leerde iets 
uit een boek en daar kwam je dan best ver mee in het leven. Nu verandert alles 
voortdurend en draait het erom dat je steeds op het juiste moment de juiste dingen 
doet, de juiste informatie weet te vinden. Dat noemen we vloeiende intelligentie. ” 

“ Dat is een enorm belangrijke vaardigheid, ja. En ‘succes’ definieer ik trouwens 
niet alleen als ‘een goede baan vinden’ of ‘veel geld verdienen’. Succes betekent 
ook dat je gelukkig en gezond blijft. Want in de 21e eeuw zijn er veel verlokkingen, 
bijvoorbeeld van drank, seks, drugs en gaming. Je kunt elke dag seks hebben via  
internet of hele dagen achter elkaar gamen. Maar als de mensheid geen  
mogelijkheid in zijn hersenen had om daar weerstand aan te bieden, waren we  
allemaal verslaafd.
Een belangrijke vaardigheid is dan ook dat we een deel van onze hersenen – het deel 
dat is gericht op kortetermijnbevrediging – kunnen weerstaan. En daar kan de  
ontwikkeling van de prefrontale cortex, het hersengebied dat achter je voorhoofd 
ligt, voor zorgen. Dat is je CEO-brein: het deel van je hersenen dat de baas is over  
de rest. ” 

“ Ze zijn er sterk aan gerelateerd. Die cortex zorgt ervoor dat we in balans blijven. 
Hij regelt dat we onze kortetermijnbehoeften kunnen negeren, maar dat we er af en toe 
ook aan toegeven. Want anders zouden we neuroten worden, die alleen maar bezig zijn 
met de lange termijn. Je moet af en toe ook kunnen genieten. ” 

Hoe kijk je, als neuropsycholoog, aan tegen de discussie 
over het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden?

Haat je het modewoord mindfulness ook? 

“ Ik heb in mijn boek een heleboel onderzoeken over het ontwikkelen van de prefrontale cortex op een rij gezet. En het 
resultaat is het EFFECT-programma, weer een acroniem. ” 

“ De E staat voor Enriched environment. Als je af en toe uit je normale omgeving komt en aan nieuwe dingen wordt  
blootgesteld, stimuleert dat de ontwikkeling van je prefrontale cortex. Succesvolle mensen doen wat ze goed kunnen, maar  
af en toe moet je uit je comfortzone komen – al haat ik dat modewoord. De F is van slow Focus training: je moet af en toe  
heel aandachtig, maar tegelijkertijd ontspannen kunnen zijn. Aandachtstraining, zoals mindfulness, helpt daarbij. ”
“ Vroeger wel, maar nu niet meer. Sterker nog: ik doe het zelf, elke dag. Met een app. En daar voel ik me heel goed bij.
De tweede F van EFFECT staat voor Fixed sleep pattern. Je moet genoeg slapen, want je slaap is erg belangrijk voor je  
hersenen en je geheugen. Dat slapen doen we veel te weinig. ” 

“ Nou, onderschat niet de kracht van een tienminutensiësta. Die hebben we hier op het departement op de universiteit ook 
ingevoerd, een paar keer per week. Even tien minuten slapen, met je hoofd op het bureau. Heerlijk: je voelt je zoveel beter.
De tweede E staat voor Exercise. Ga sporten, die hartslag moet omhoog – liefst elke dag. Dat is ongelofelijk goed voor de 
neuroplasticiteit van de prefrontale hersenschors: er worden nieuwe verbindingen gelegd, er ontstaan nieuwe cellen. En dat 
levert een groter vermogen op om je aan te passen aan de eisen van de buitenwereld. ” 

“ Van Connect today with tomorrow. Daarbij gaat het om training van je werkgeheugen. Een van de oefeningen is om lange 
rijen met getallen te bekijken en daarbij in de gaten te houden of een cijfer er twee posities eerder ook al stond. Zo ben je 
continu bezig met het onthouden van informatie om daar in de toekomst iets mee te doen.
De T tot slot, staat voor Time. Ik kan je vertellen hoe je je prefrontale cortex ontwikkelt, maar je moet het verder zelf doen. Je 
moet er tijd aan besteden. ” 

“ Precies. Het lijstje met die 21e eeuwse vaardigheden is heel praktisch en specifiek, zoals ‘omgaan met nieuwe media’. 
Maar als je je prefrontale cortex ontwikkelt, als je je ontwikkelt op meta-niveau, kan je dus óók omgaan met nieuwe media.
Ik zie gelukkig dat veel scholen tijd willen gaan steken in het aanleren van die 21e eeuwse vaardigheden. Met een aantal  
praktische en specifieke oefeningen hoeft dat ook helemaal niet zo veel tijd te kosten. En dan zijn de leerlingen straks  
helemaal klaar voor de 21e eeuw, met een sterke prefrontale cortex. ” 

En?

Dat klinkt als de beschrijving van een vuurgevecht.

Dat is de basis voor succes in de 21e eeuw?

Dus 21e eeuwse vaardigheden zitten in die prefrontale cortex?

Vertel.

En hoe ontwikkel je die prefrontale cortex?

Dat is goed om te weten, maar daar kunnen scholen niet zo veel mee.

De volgende letter is de C.

Jouw punt is dus dat een mens zich die 21e eeuwse vaardigheden heel indirect 
eigen maakt – via training van de prefrontale cortex?
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Antoine van den BeemtAntoine van den Beemt (48) is universitair docent aan de Technische 

Universiteit Eindhoven. In 2014 publiceerde hij het boek ‘Leren met Interactieve Media’. Recent 

werkte hij mee aan het NRO-onderzoeksproject E-didactiek, naar de aard van de e-didactiek van 

leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. In opdracht van Kennisnet 

analyseerde hij middels flankerend onderzoek 152 scripties van leraren in opleiding over gebruik 

van ict in het onderwijs.

het mag 
best wat 
spannender 
en innovatieverHet gaat om het 

leren evalueren 
van informatie. 
Ict vind ik in de 

basis niet zo 
interessant.
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Het gebrek aan ervaring zorgt voor 
koudwatervrees.

“ We zagen dat er in klassen wel ict gebruikt wordt, maar heel beperkt en oppervlakkig. Soms proberen enthousiaste 
leraren iets uit met games, YouTube-filmpjes of digitale prentenboeken. Het zou best wat spannender en innovatiever kunnen. 
Bijna iedere basisschool in Nederland heeft nu digiborden hangen, maar ze worden niet volledig benut. Vaak gebruikt alleen de 
leraar ze, en dan vooral voor klassikale instructie, bijna als een klassiek schoolbord. Je ziet zelden leerlingen aan het digibord 
staan, terwijl je daar wel software voor hebt. Die borden zijn zo groot dat je daar op de basisschool makkelijk twee groepjes  
tegelijk op kunt laten werken. Bijvoorbeeld in een sommenrace tegen elkaar. Het systeem genereert daarbij sommen en 
middels een wedstrijd kijk je wie zo snel mogelijk zoveel mogelijk sommen goed heeft. Zo betrek je leerlingen actiever bij de 
les. Met sommige software kun je ook differentiëren. Je kunt het slimmere groepje moeilijkere sommen geven en een groepje 
dat achterloopt een gemiddeld niveau sommen. Vervolgens laat je ze tegen elkaar racen. Dit soort innovatieve toepassingen 
bestaat al, maar wordt te weinig gebruikt. ” 

“ Ik denk dat beperkte kennis bij leraren de oorzaak is. Door hun ontzettend hoge werkdruk houden ze weinig tijd over om 
met ict te experimenteren. Het gebrek aan ervaring zorgt voor koudwatervrees. In 2013 en 2014 heb ik leraren geïnterviewd 
over de achtergrond van hun ict-gebruik. Ik wilde weten: waarom gebruikt de ene leraar wel ict en de andere niet? We  
ontdekten dat ict-gerichte leraren een meer open levenshouding hebben, snel kansen zien en in de les graag toepassingen 
willen uitproberen die ze buiten schooltijd hebben ontdekt. De groep leraren die niet ict-gericht is, heeft een meer  
behoudende levenshouding, en ziet eerder bedreigingen dan kansen. Die levenshouding vormt zich door het leven heen. Als de 
eerste ict-ervaring plaatsvond in een stimulerende omgeving thuis, ontwikkelt zich dat tot ict-gerichtheid. Maar als ict in het 
gezin terughoudend werd gebruikt en met angst omgeven was, ontwikkelde zich dat tot een houding die niet gericht is op ict. 
Het eerste ict-gebruik blijkt vrij bepalend voor hoe een leraar later ict in de klas inzet. ”
 “ Er zijn leraren die denken dat ze het wel weten, maar toch af en toe de plank misslaan. Er is ook een groep

 
die van alles 

uitprobeert en er ook best wat kennis van heeft. Interessant is de laatste groep, die roept: ‘Ik kan niks met ict, ik weet het 
allemaal niet’, terwijl ze in de praktijk aardig wat kennis blijken te hebben. Alleen lukt het ze vaak niet om die toe te passen in 
hun onderwijs. ” 

“ Ja, studenten op onze eigen lerarenopleiding, die stage lopen op scholen of werken als tweedegraads leraar, vertellen 
me dat er geen leermiddelenbeleid is. En als het er al is, dan staat het didactisch gebruik van ict daar vaak niet in vermeld. 
Waarom niet? Nou eh, dat onderzoek ik niet. Maar ik verbaas me er wel over. ” (lacht) 

Welk beeld heb je via je onderzoek gekregen over ict-gebruik in 
het onderwijs?

Je gaf in eerder onderzoek al aan dat sommige leraren geen 
correct beeld hebben van de ict-vaardigheden van hun leerlingen.

“ Er is een groep leraren die beweert dat hun leerlingen veel meer van ict weten dan zij. Maar dat klopt niet altijd. Jongeren zijn 
wel erg ict-gericht, maar dat is iets anders dan ict-vaardig. Ze klikken veel, maar de meeste weten niet precies wat ze doen. De 
hagelschotmethode, noem ik dat. Bij mijn promotieonderzoek, ‘Interactive media practices of young people’, sprak ik jongeren die 
zichzelf ict-vaardig noemden. Vervolgens bleek dat ze van hun favoriete programma’s de meeste functionaliteiten niet eens kenden. 
De aanname was ooit dat het merendeel van de jongeren later zelf websites, filmpjes en games zou gaan maken. Maar nog geen 
10 procent kan dat, en die groep wordt ook niet groter. Want het is gewoon te moeilijk.
Leraren zien hun leerlingen de hele tijd op hun scherm klikken. Dat leidt tot twee reacties. Enerzijds zie je een constructieve  
houding: als mijn leerlingen meer weten dan ik, dan mogen zij me helpen met ict in de klas. Maar er is een andere groep leraren die 
besluit: ik weet er minder van dan mijn leerlingen, dus ik gebruik helemaal geen ict in de klas, anders ontstaan er problemen. Die 
angst zie ik zelfs bij leraren die net van de opleiding komen. ”

“ Onder je vraag zit de aanname dat het didactisch gebruik van ict impact op leerlingen moet hebben. Maar een boek, 
legosteentjes, kleurpotloden of laboratoriumsetting zijn net zo belangrijk. Je moet ict organisch integreren in je  
onderwijscurriculum. Maar goed, daar zijn we nog lang niet. Wat een goed begin zou zijn? Nou, in mijn projecten over sociaal 
leren kozen we leraren uit de voorhoede uit als ambassadeurs en aanjagers, die aan collega’s inspirerende voorbeelden lieten 
zien. In de hoop dat we samen een momentum creëerden. ”
“ Naar mijn idee maak je leerlingen echt niet digitaal vaardig doordat je Facebook, games of methodesoftware gebruikt in 
je les. Je bereidt hen voor op de gedigitaliseerde samenleving doordat je ze leert programmeren, en leert begrijpen wat  
algoritmes zijn. Hoe komt het dat Google een bepaald resultaat geeft, wat betekent dat? Weten hoe internet als systeem in 
elkaar zit, hoe informatie tot ons komt, en wat eronder ligt, daar zit het beginpunt, daar draait het om. Daarom vind ik het  
vervelend, en heel onhandig, dat er op scholen zo weinig kennis is over programmeren en over de logica van internet,  
waardoor leerlingen dat nu helemaal niet meekrijgen. ”
“ Precies. Het gaat mij niet om het leren van programmeertaal, want volgend jaar is er weer een andere programmeertaal. 
Het gaat om het leren evalueren van informatie, en weten hoe je informatie aanbiedt of vormgeeft. Ict vind ik in de basis niet 
zo interessant.  ” (lacht)

hoe komt dat?

De studenten in de door jou onderzochte scripties vertellen dat hun eigen leraren zichzelf 
ict-vaardiger achten dan daadwerkelijk het geval is.

Studenten melden ook dat het bij de leiding van scholen ontbreekt aan regie en visie op de 
inzet van ict.

Dus veel aankomende leraren weten weinig van ict, en hun opleiders hebben er ook 
moeite mee. Wat is daarvan de impact op het onderwijs aan de nieuwe generatie  
leerlingen?

Voor veel beroepen moet je inmiddels digitaal vaardig zijn. Kunnen leraren met hun 
beperkte ervaring hun leerlingen daar wel voldoende op voorbereiden?

Want door leerlingen te leren programmeren leer je ze in feite logisch na te denken.
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Hoe integreer je als school en leraar 
ict organisch in je onderwijs?

1. Samen leren met collega’s 

“ Wil je ict in je les gebruiken? Niet bang zijn en gewoon doen! 
Begin eens bij een toepassing die je in je vrije tijd gebruikt. Als 
je als leraar veel filmpjes op YouTube kijkt, kijk dan eens hoe je 
dat videokanaal in je klas kunt gebruiken. Deel je kennis met je 
collega’s en laat elkaar inspirerende voorbeelden zien. Probeer niet 
in je eentje alles uit te zoeken, maar ga sociaal leren samen met 
collega’s. ”
2. Ruimte om te spelen

“ Het is belangrijk om op managementniveau te zorgen dat ict 
onderdeel wordt van het leermiddelenbeleid en de onderwijsvisie. 
Geef je leraren de ruimte om te experimenteren, te spelen, door 
uren en middelen vrij te maken. ”
3. Leerling actief betrekken

“ Onderzoek wat je leerlingen al doen met ict en wat ze er 
al van weten. Bespreek met hen: als je deze opdracht krijgt, hoe 
kun je dat met ict aanpakken? Betrek ze actief bij het onderwerp, 
binnen de les. ”

Tip van KennisnetLeerlijn programmeren
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Voor leraren blijft het goed vooraf te bedenken 

met welke doelen ict-toepassingen worden ingezet, te 
observeren of de doelen worden gehaald en na afloop 

te bepalen of er aanpassingen nodig zijn.

Henk Sligte - E-didactiek

Docenten worden expertdocenten door 
routine te ontwikkelen en tegelijkertijd open 

te blijven staan voor innovatie.

Jan van Tartwijk - De ontwikkeling van docenten gedurende de loopbaan

Educatieve computerprogramma’s moeten niet 
alleen worden beschouwd als een leuk extraatje, 
maar vormen een essentiële aanvulling op het 

(kleuter-)curriculum.

Inge Merkelbach en Rachel Plak - Wat werkt voor wie? 
De noodzaak van vroege interventies met computerprogramma’s 

en de rol van genetische en neurobiologische factoren

8 15
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Inge MolenaarInge Molenaar (40) is universitair docent Onderwijswetenschappen aan de  

Radboud Universiteit in Nijmegen. In opdracht van Kennisnet onderzocht zij bij 877  

basisschoolleerlingen de effecten van de oefen- en verwerkingssoftware Snappet.

adaptief leren 
vraagt 
vertrouwen, 
moed en inzicht

We zijn benieuwd hoe 
de leerwinst zich 

op de lange termijn 
ontwikkelt.
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 Kinderen in de snappetgroep leren meer. 

“ Meestal geeft de leraar klassikale instructie en daarna maken de leerlingen klassikale verwerkingsopdrachten op de tablet. 
Ze krijgen meteen feedback door middel van een kruis of een krul. De leraar volgt via een digitaal dashboard hoe het gaat, en als 
leerlingen eerder klaar zijn of een bepaald niveau hebben bereikt, laat hij ze adaptief verder werken op eigen niveau. Die  
combinatie is krachtig. Want de adaptieve opdrachten werken, anders dan de klassikale opdrachten, echt op maat. Het  
programma monitort hoe jij presteert. Als je het goed doet, krijg je moeilijkere opdrachten en als je het minder goed doet, blijf je 
wat langer op het lagere niveau. ” 

“ In groep 4 vinden we bij rekenen geen verschillen tussen leerlingen die wel of niet met Snappet werken (Adrie Visscher vond 
wel positieve effecten op rekenen in zijn onderzoek ‘De effecten van het gebruik van Snappet’, red.). Maar in groep 6 zien we bij 
rekenen dat leerlingen in de Snappetgroep over een jaar meer groeien dan de leerlingen in de controlegroep. Voor spelling zien 
we in groep 4 en 6 statistisch kleine verschillen, maar ik vind ze toch onderwijskundig van betekenis, omdat de Citoscores worden 
verbeterd. Leerlingen in de Snappetgroep leren meer. Daar worden scholen heel blij van. We zijn benieuwd hoe de  
leerwinst zich op de lange termijn ontwikkelt. ” 

“ Dat klopt, maar dat komt waarschijnlijk doordat – zeker het eerste halfjaar – de slimmere leerlingen meer adaptief mogen 
werken, want die zijn eerder klaar met hun reguliere opdrachten. Daarnaast wordt deze groep door adaptieve opdrachten meer 
uitgedaagd dan bij klassikale opdrachten. ” 

(Lacht) “ Nou, vorig jaar konden de leerlingen in de adaptieve modus onbeperkt door. Maar daar zijn grenzen aan gesteld, 
omdat leraren dat echt niet prettig vonden. (Zucht) Sec gezegd besteden leraren in het huidige onderwijsmodel vaak extra tijd 
aan zwakke leerlingen. Dat past in onze opvattingen over iedereen erbij houden en allemaal een bepaalde maat halen. Maar dat 
betekent ook dat leerlingen die heel goed zijn, minder aandacht krijgen. Stel dat leerlingen een jaar verder zijn met oefenstof, dan 
lopen zij ook tegen hun grenzen aan en hebben zij ook uitleg nodig. Dat kost zo veel extra tijd dat je moet gaan nadenken over de 
herstructurering van je onderwijs. ”
“ Daar kan ik geen volledig antwoord op geven, want we constateren dat scholen het best moeilijk vinden om die adaptieve 
modus in te bedden in hun onderwijs. Zodra alle leerlingen andere opdrachten maken, is dat moeilijker te volgen. We zien dat er 
in het eerste jaar ongeveer 10 procent adaptief gewerkt wordt, in het tweede halfjaar stijgt dat naar 14 procent. Je merkt dat 
leraren ook adaptief willen werken, maar de ene leraar pikt het systeem sneller op dan de andere. ”

“ Leraren kunnen bij klassikale opdrachten via dashboards zien welke opdrachten er goed en fout worden gemaakt. Dit jaar is 
een nieuw onderdeel ingevoegd, waarbij je tijdens het werken aan alle opdrachten, dus ook de adaptieve, kunt zien welke leerlingen 
groeien, blijven hangen of achteruitgaan. Dat geeft leraren meer middelen om te reageren op wat er gebeurt. ” 

(Schiet in de lach) “ Eh... Omdat leraren voor een groot deel klakkeloos het bestaande lesmodel volgen. Na de instructie gaan de 
leerlingen klassikaal oefenen, en moeten de adaptieve opdrachten er nog achteraan. ” 

“ Ik weet niet of het zo verbazend is. Bij de adaptieve opdrachten past het systeem het lesmateriaal aan voor je leerlingen. Maar 
dat sluit de leraar redelijk buiten, want het systeem neemt de beslissingen. Het vraagt vertrouwen, moed en inzicht dat het ook écht 
helpt, voordat leraren bereid zijn over te stappen naar dit systeem. Maar die overweging vind ik eigenlijk heel gezond. ” 

“ Op dit moment past het programma opdrachten aan aan de prestaties van leerlingen, en meldt het binnen een leerdoel of ze het 
goed of fout hebben gedaan. Maar de software neemt niet mee wat de leerling bij het vorige leerdoel gedaan heeft, of hoe goed hij  
of zij überhaupt is. Alle leerlingen krijgen nu opdrachten volgens hetzelfde algoritme. De kans dat je de opdracht goed doet, moet 
ongeveer 75 procent zijn, daarop selecteert het programma opdrachten voor jou. Maar ik kan me voorstellen dat je op grond van  
langetermijngegevens zegt: ‘Ik weet dat je een zwakke leerling bent en graag bevestiging krijgt. Dus ik zet jou bij de eerste tien  
opdrachten op 90 procent, dan krijg je bevestiging – ik kan dit! – en ga ik je langzaam proberen te versnellen.’ Het zou interessant zijn 
om uit te zoeken of dat soort mechanismes bepaalde groepen leerlingen verder zou kunnen helpen. Daar is nog een wereld te winnen. ” 

“ Nee, want het is echt niet waar. Leerlingen zitten nog geen 40 procent van de onderwijstijd met een scherm voor hun neus, en de 
leraar geeft nog steeds de instructie en feedback. Het enige dat verandert, is dat het oefenen wordt verplaatst naar een tablet, zodat 
het leertraject kan worden verbeterd. ” 

“ Met een systeem als Snappet kun je van je klas meteen zien of ze het lesmateriaal snappen. En als je ziet dat de hele klas het al 
snapt, dan ga je ze toch niet de hele bladzijde sommen laten maken? Dan ga je gewoon verder. En als je ziet dat ze het allemaal niet 
begrijpen, moet je misschien een stukje terug. De afstemming van het lesmateriaal en de instructie aan je klas wordt er  
veel beter door. Ik geef natuurlijk zelf ook les, aan de universiteit. Ik zou het fantastisch vinden als ik eindelijk een fatsoenlijk learning 
analytics-systeem zou mogen gebruiken. Ik besteed nu nog veel tijd aan het overdragen van informatie die studenten best zelfstandig 
tot zich kunnen nemen. De interactie met studenten, onze gesprekken, vind ik van veel meer waarde dan pure kennisoverdracht. ” 

“ Ik zat op een heel vooruitstrevende basisschool, onder de rook van Eindhoven, waar ik zelfs heb leren programmeren. Dat was in 
die tijd vrij uniek. Maar het onderwijs met tablets had ik graag willen meemaken, omdat je daarmee talentoptimalisatie voor iedereen 
dichterbij kunt brengen. ” 

Voor de leken onder ons: wat gebeurt er in de klas als er met 
Snappet wordt gewerkt?

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van je onderzoek?

Je onderzoek toont aan dat de wat slimmere leerlingen meer baat bij Snappet hebben.

Wat levert de adaptieve modus in de praktijk op, volgens je onderzoek?

Waarom lukt het adaptief werken dan toch maar beperkt?

Dat is verbazend, aangezien Snappet juist een nieuwe manier van lesgeven mogelijk maakt?

Hoe zou Snappet verbeterd kunnen worden?

Begrijp je het als een leraar zegt: dit soort programma’s maken mij overbodig?

Hoe ziet dat betere leertraject eruit?

Wat voor software had jij, terugkijkend, als kind willen hebben in je klas?

Is Snappet nog onvoldoende toegerust voor de leraar om het leerproces te volgen?

Ik kan me voorstellen dat een intelligente leerling denkt: wow, als ik adaptief 
werk kan ik mijn hele lagere school in anderhalf jaar afmaken!
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Hoe gebruik je Snappet 
optimaal in de klas?
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aar geeft tips

1. Leerwinst bij spelling

“ Het lijkt te lonen om leerlingen vaker adaptief te laten werken 
met Snappet, want het levert vooral bij spelling leerwinst op.  
Leraren vertellen ons dat hun leerlingen veel meer gefocust bezig 
zijn en zich bewuster zijn van hun voortgang. Leerlingen zeggen dat 
zelf ook. ”
2. Regie over leerproces

“ Neem de tijd om je te verdiepen in de informatie die het 
Snappetdashboard geeft over de voortgang van je leerlingen. 
Doordat je hun prestaties kunt volgen tijdens het oefenen, houd  
je makkelijk overzicht en krijg je de regie over hun leerproces. ”
3. Durven loslaten

“ Durf de lesmethode eens los te laten. Kijk hoe het bevalt als je 
leerlingen na de klassikale instructie sneller adaptief laat werken. Zo 
ontdek je eerder welk lesmateriaal op welk moment geschikt is voor 
de individuele leerling. ”

Tip van Kennisnet

Snappet heeft een significant positief effect 
op de reken- en wiskunderesultaten van leerlingen in 
groep 5. Het effect is het grootst bij leerlingen in de 

hoogste niveaugroep.

Adrie Visscher - De effecten van het gebruik van Snappet

Echt adaptief leren begint met 
een goed meetsysteem.

Marthe Straatemeier - Math Garden: A new educational 
and scientific instrument

Door de inzet van dit digitale rekenprogramma 
kregen docenten gemakkelijker inzicht in sterke en 

zwakke leerlingen. Zij konden snel zien welke specifieke 
onderdelen van rekenen problemen opleveren, en 

stelden vaak hun pedagogische aanpak bij.

Eliane Smits van Waesberghe - Studyflow: een online en adaptieve 
rekenmodule voor voortgezet onderwijs. Een onderzoek naar de 
gemeten en ervaren opbrengsten onder docenten en leerlingen

Vier in balans-monitor
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Desirée Joosten-ten BrinkeDesirée Joosten-ten Brinke (49) is lector Eigentijds toetsen 

en beoordelen bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg en universitair hoofddocent bij de Open 

Universiteit Nederland. In opdracht van Kennisnet onderzocht zij grootschalig digitaal adaptief 

toetsen in het primair onderwijs in Nederland, Amerika, Noord-Ierland en Denemarken.

Hoe eerlijk 
toetsen zijn, 

vind ik nog steeds 
een interessante 

vraag.

elke leerling 
een unieke 
toets 
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Bij adaptief toetsen worden de vaardigheden 
van leerlingen effectiever vastgesteld.

“ Op de middelbare school was ik al nieuwsgierig naar hoe toetsen werden gemaakt. Ik had altijd het idee: jeetje, wat heeft 
die leraar nu weer bedacht? Volgens mij hebben wij iets heel anders geleerd dan wat hier bevraagd wordt! Hoe eerlijk toetsen 
zijn, vind ik nog steeds een interessante vraag. Tijdens mijn opleiding Toegepaste Onderwijskunde raakte ik geïnteresseerd in 
meetmethodes, data-analyse en statistiek. Als je toetst, onderzoek je door het stellen van vragen of leerlingen bepaalde stof 
beheersen. In feite doorloop je constant de onderzoekcyclus, dat vind ik mooi. ” 

“ Bij een schriftelijke toets maken alle leerlingen dezelfde toets, ongeacht hun niveau. Maar bij een adaptieve toets krijgt elke 
leerling een unieke toets. Dat betekent dat de samenstelling van de toets plaatsvindt op het moment van afname. Een leerling 
krijgt een eerste vraag voorgelegd, en zodra hij deze goed maakt, krijgt hij een wat moeilijkere vraag. Als hij die vraag ook weer 
goed beantwoordt, wordt de volgende vraag nog moeilijker. Maar maakt hij de vraag fout, dan is de volgende vraag iets  
makkelijker. Het gevolg is dat de vragen steeds dichter aansluiten bij het niveau van de leerling, en daardoor heb je minder  
vragen nodig om de leerling te beoordelen. Het voordeel is dat het maken van de toets op die manier minder tijd kost. ”
 

“ Bij een reguliere toets kijken we of iemand een voldoende of een onvoldoende heeft. Maar knappe leerlingen maken alle 
vragen goed. Het onderscheid tussen de leerling die alles goed beantwoordt en de leerling die maar twee foutjes maakt, kun je 
bijna niet meer meten in een toets waarin zoveel spreiding zit in moeilijkheid. Maar als een toets adaptief is en voldoende zeer 
moeilijke items bevat, kun je ook subtiele verschillen meten tussen heel knappe leerlingen onderling. En ook voor de heel  
zwakke leerlingen kun je iets betekenen. Zij zijn vaak sterk gedemotiveerd doordat ze vaak zo veel fouten maken. Maar 
motivatie is eigenlijk ruis op de lijn, dat moet geen rol spelen bij het vaststellen van iemands vaardigheid. Het mooie van een 
adaptieve toets is dat je de allerzwakste leerlingen zeer eenvoudige items kunt voorleggen, zodat ook zij er een aantal goed 
maken. Uit ons onderzoek blijkt dat de adaptieve toets zwakke leerlingen beter motiveert. ”

Waarom heb je je als onderzoeker gespecialiseerd in het 
fenomeen toetsen?

In je onderzoek schets je de verschillende technische 
mogelijkheden van het digitale adaptieve toetsen. 
Wat zijn de belangrijkste?

“ Bij de adaptieve toets die in Noorwegen gebruikt wordt, kan de leraar op zijn eigen computer meekijken tijdens de toets 
en hem stoppen als er voldoende informatie is over het niveau van de leerling. Deze stop-optie wordt vooral gebruikt voor de 
zwakkere leerling. Stel dat een leraar weet dat een leerling veel moeite heeft met lezen, snel hoofdpijn krijgt of na een bepaalde 
tijd blokkeert. Dan kan hij besluiten: je bent nu drie kwartier bezig, en de rest van de klas is al klaar, ik geef je nu via het systeem 
aan dat je nog één vraag krijgt en dat de toets dan afgelopen is. Die aanpak geeft de leerling het gevoel dat hij niet heel anders 
is dan de anderen. Hij denkt: gelukkig, ik hoef niet in mijn eentje nog anderhalf uur door te blokken! 
Een leraar kan de toets ook pauzeren als hij ziet dat een leerling emotioneel in de knoop raakt. Hij kan even een gesprekje met 
zo’n leerling aangaan, zodat deze daarna weer ontspannen door kan. Bij een schriftelijke situatie, waarin iedereen dezelfde toets 
maakt, is pauzeren niet mogelijk, want dan kan degene die pauzeert bijvoorbeeld bij anderen afkijken. Bij de digitale adaptieve 
toets heeft afkijken geen nut, want iedereen krijgt andere vragen. Een belangrijk voordeel van digitaal toetsen is ook dat de 
computer de antwoorden direct kan beoordelen, zodat de uitslag sneller bekend is. ”
“ Nou, op papier kun je in de kantlijn aantekeningen maken, alternatieven wegstrepen of drie bladzijden vooruit bladeren om 
te kijken hoe de toets er verder uitziet. De vraag is of je dat bij een digitale versie ook kan. Bij adaptief toetsen kun je ook geen 
vragen overslaan. Want de vraag die je krijgt is afhankelijk van het antwoord dat je op de vorige vraag hebt gegeven. ”
“ Je kunt multimedia inzetten om analytische vaardigheden te meten. Als je leerlingen naar een filmpje laat kijken, kun je ze 
daar een vervolgvraag over stellen. Je kunt ook hun luistervaardigheid toetsen of interactieve vragen stellen. Er is al uitvoerig 
onderzocht hoe je multimedia zo kunt inzetten dat het leerproces wordt geoptimaliseerd. Maar er is nog weinig onderzoek 
gedaan naar het effect van multimedia op toetsresultaten. Als we andere vaardigheden willen meten, is het van belang dat we 
onderzoeken of we ook echt meten wat we willen meten. En dat leerlingen bijvoorbeeld niet worden afgeleid door de vormgeving 
op het beeldscherm. Je moet onderzoeken of een vraag niet moeilijker of makkelijker wordt door het gebruik van multimedia. 
Want digitaal toetsen creëert weliswaar nieuwe mogelijkheden, maar we moeten onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de 
validiteit van de toetsing. ”

In 2018 wordt de eindtoets basisonderwijs adaptief digitaal. Wat betekent dat?

Je stelt in je onderzoek dat bij adaptief toetsen de vaardigheden van leerlingen 
effectiever worden vastgesteld. Kun je dat toelichten?

Heeft digitaal adaptief toetsen ook nadelen?

Welke elementen kunnen in de toekomst nog worden toegevoegd aan digitale adaptieve 
toetsen?
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Hoe bereid je leerlingen voor op een 
digitale adaptieve toets?

desirée jo
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sten
-ten

 brin
ke geeft tips

1. Veel oefenen

“ Niet alle leerlingen zijn even ict-vaardig, ook niet als ze  
bijvoorbeeld veel gamen. Als ze al niet weten hoe ze digitaal  
verder moeten bladeren, lopen ze snel vast bij de toetsafname. 
Het is dus belangrijk dat je ze voor de eindtoets in de klas met  
de digitale adaptieve toetsvorm laat oefenen. ”
2. Goede uitleg geven

“ Elke leerling krijgt een individuele toets, dat betekent dat je 
goede uitleg moet geven aan ouders en leerlingen om twijfels over 
de eerlijkheid van de toets te voorkomen. Want na die toets lopen die 
leerlingen samen op het schoolplein. De zwakke leerling zegt: ‘Nou, 
het ging hartstikke goed!’ De knappe leerling kan juist onterecht het 
gevoel krijgen dat hij de toets niet goed heeft gemaakt. ‘Hé, krijg ik 
alweer een moeilijke vraag? En nog een!’ ”3. Randvoorwaarden op orde

“ Bij digitale toetsen kunnen ook multimedia worden gebruikt. Je 
moet zorgen voor goede koptelefoons en voor toetsenborden die niet 
rammelen, zodat leerlingen ongestoord kunnen werken. ”

Tip van Kennisnet

Oefenen met Muiswerk heeft effect op 
prestaties, vooral voor wiskunde. Maar ouders 

of docenten moeten leerlingen wel expliciet 
stimuleren om te oefenen.

Carla Haelermans - Het effect van digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid 
op taal- en rekenprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Leerlingen die diagnostisch oefenen, worden 
niet minder goed voorbereid op de summatieve 

toets dan leerlingen die adaptief oefenen en 
daarbij relatief vaker onderwerpen krijgen 

waarop zij slechter presteren.

Chris van Klaveren - Verschillen in digitaal oefengedrag en leerprestaties 
tussen adaptief en diagnostisch oefenen

Trendrapport
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Ton de JongTon de Jong (60) is hoogleraar Instructietechnologie aan de Universiteit Twente en 

projectleider van het Go-Lab Project: Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School.  

In dit internationale project wordt software ontwikkeld waarmee leerlingen online  

natuurwetenschappelijke experimenten kunnen uitvoeren. 

proefjes 
doen met de 
deeltjesversnellerIn go-lab kun 

je virtueel een 
elektrische 

schakeling bouwen 
of chemische 
reacties laten 
plaatsvinden.
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 Je kunt als leraar dus precies de 
leeromgeving maken die je wilt. 

“ Het is een project om nieuw en enthousiasmerend onderwijs in de natuurwetenschappen aan te bieden, vooral voor het 
voortgezet onderwijs. Leerlingen kunnen online experimenten uitvoeren. Die vinden plaats in virtuele laboratoria of soms in echte, 
fysieke laboratoria – maar dan op afstand. We hebben nu een portal met ruim driehonderd labs van over de hele wereld. Leraren 
kunnen bij elk lab een eigen leeromgeving maken. ” 
“ Leerlingen kunnen bijvoorbeeld virtueel een elektrische schakeling bouwen of chemische reacties laten plaatsvinden. In  
virtuele labs kun je ook zaken in beeld brengen die je in een fysiek experiment niet ziet. Je kunt bijvoorbeeld dynamisch de  
krachten bij een afgeschoten kanonskogel weergeven. In het echt zie je natuurlijk alleen maar die kogel vliegen.
Soms bestaan die labs ook fysiek: dat noemen we remote labs. Zo hebben we een lab in Stanford waarin je kunt onderzoeken hoe 
levende eencellige organismen reageren op licht. Je kunt op afstand, via internet, het licht bewegen, en dan via een webcam zien 
wat het gevolg is.
Ook hebben we remote labs in onder meer São Paulo en Bilbao. In Bilbao is een opstelling van buisjes met vloeistoffen, waar je  
als leerling een balletje in kunt laten vallen om te experimenteren met het drijven of zinken van materialen in verschillende  
vloeistoffen. Het voordeel van zo’n echt experiment is dat je meetfouten kunt maken bij het aflezen van de gegevens. Dat is ook 
een aspect waar leerlingen rekening mee moeten leren houden. ”
“ Je probeert leerlingen te leren om maar één variabele tegelijk te veranderen, omdat je anders niet meer weet wat de oorzaak 
van de uitkomst van het experiment is. Maar een goed lab hoeft niet per se realistisch te zijn. Vaak is het zelfs beter van niet, 
omdat het anders te complex zou worden voor de leerlingen. Zo heeft CERN in Genève – één van de projectpartners – een lab 
gemaakt rond de Large Hadron Collider, een deeltjesversneller. Leerlingen gaan in dat lab aan de slag met echte meetresultaten, 
maar wel vereenvoudigd. Bij veel experimenten kan de leraar ook kiezen hoe ver de leerlingen mogen gaan en hoe ingewikkeld het 
voor hen wordt. ”
“ Ik ben al twintig jaar bezig met simulaties voor het onderwijs. Zo heb ik een SURF-project gecoördineerd waarin we  
simulaties gemaakt hebben voor Psychologie. Daarbij kun je bijvoorbeeld zelf voor Pavlov spelen met virtuele honden. Dat project 
is verkocht aan een Amerikaanse uitgever, die er wereldwijd weer 250 duizend licenties van heeft uitgegeven. Ook in andere 
EU-projecten, waaraan veel Nederlandse en buitenlandse collega’s hebben bijgedragen, zijn onderdelen ontwikkeld die in Go-Lab 
terugkomen. In dit project komen alle lijntjes uit mijn verleden nu samen.
Verder is dit project nu mogelijk omdat de technologie er klaar voor is. Met bijvoorbeeld Javascript en HTML5 kun je experimenten 
online, webbased aanbieden, en ziet het resultaat er grafisch vaak ontzettend goed uit. ”

“ Het gaat om experimenten op het gebied van science, dus ook om scheikunde en biologie. Je zou kunnen zeggen dat het 
vooral natuurwetenschappelijke experimenten zijn. Maar er zit bijvoorbeeld ook wiskunde in. ”
“ Zo’n virtueel lab van het CERN, met gegevens van de deeltjesversneller, is geschikt voor leerlingen van 16 tot 18 jaar. Maar 
dat is echt wel de bovenkant van de labs. De meeste zijn bedoeld voor het voortgezet onderwijs, enkele zijn ook geschikt voor 
groep 8. ”
“ Om effectief te zijn, moet een lab gecombineerd worden met instructie: met tekst, opdrachten en tools die leerlingen helpen 
onderzoekend te werk te gaan. Bijvoorbeeld een tool die hen helpt om experimenten op te stellen. In onze auteursomgeving  
kunnen leraren een lab dat ze gekozen hebben heel eenvoudig combineren met instructies, multimediaal materiaal en tools. Alles 
is combineerbaar en configureerbaar. Go-Lab is ook beschikbaar in vele talen, waaronder Nederlands. Je kunt als leraar dus  
precies de leeromgeving maken die je wilt. Het enige dat je vervolgens hoeft te doen, is de weblink aan je leerlingen geven.
Als je tevreden bent met wat je hebt gemaakt, kun je je leeromgeving ook publiceren op de Go-Lab-portal (golabz.eu). Andere  
leraren kunnen die omgeving dan weer gebruiken, eventueel nadat ze hem hebben aangepast aan hun eigen situatie. Leraren 
hebben zoals gezegd nu zelf al ruim driehonderd van die omgevingen gepubliceerd. Ik kijk elke morgen even of er weer eentje is 
bijgekomen. Vanochtend was er bijvoorbeeld weer een nieuwe, in het Russisch.
Als de leerlingen in een lab hebben gewerkt, kun je als leraar ook gebruikmaken van de learning analytics-tool. Je kunt van elke 
leerling zien wat hij of zij gedaan heeft en feedback geven. ”
“ Zeker. Bij een technische universiteit als de onze willen we altijd drie dingen. In de eerste plaats zijn we wetenschappelijk 
geïnteresseerd in hoe leren nu precies plaatsvindt en hoe we dat kunnen ondersteunen. Verder willen we nieuwe technologieën 
ontwikkelen en dingen maken die in de praktijk gebruikt worden. Dit project heeft dat allemaal. De Go-Lab-portal heeft nu bijna 
tienduizend sessies per maand en meer dan zevenduizend unieke gebruikers. En we zien die aantallen snel stijgen.
We willen het project in de nabije toekomst gaan uitbreiden door er commerciële partners bij te betrekken. De EU betaalt het tot 
nu toe, dus het gebruik van de labs moet gratis zijn. Maar misschien kunnen we er een verdienmodel bij bedenken waardoor het 
voor commerciële laboratoria interessant wordt om mee te doen. Ook willen we cursussen ontwikkelen rond Go-Lab. Op die  
manier kunnen we het project blijven ontwikkelen en uitbreiden – we hebben daar al een paar ideeën voor. Dat is een mooie klus 
voor het volgende, en misschien laatste, deel van mijn carrière. ”

Aan Go-Lab doen instellingen uit negentien landen mee. 
Wat is het precies?

Wat voor soort experimenten kunnen leerlingen uitvoeren?

Waar moet een goed experiment aan voldoen?

Go-Labs zijn alleen bedoeld voor natuurkundige experimenten?

Voor welke leerlingen zijn de labs geschikt?

Leraren kunnen bij een lab een eigen leeromgeving maken. Wat is dat precies?

En jij bent projectleider. Trots? 

Hoe is dit project ontstaan?
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Hoe maak je als leraar gebruik 
van Go-Lab?
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1. Ervaringen delen

“ Je hoeft niet alles zelf uit te vinden. Er zijn een tutoring- en 
gebruikersforum op Go-Lab en een gebruikersgroep op Facebook. ”
2. Flipping the classroom

“ De labs zijn webbased, dus leerlingen kunnen er ook thuis 
mee aan de slag. Bijvoorbeeld als voorbereiding op een les:  
flipping the classroom is mogelijk. ”3. Laat je verrassen

“ Je kunt zoeken naar een lab dat precies past bij je les, maar 
je kunt ook kijken welke labs er over bepaalde onderwerpen  
beschikbaar zijn. Laat je gerust verrassen. ”

Tip van Kennisnet

Lesgeven met computersimulaties kan 
leerresultaten verhogen, vooral zodra het 

wordt ingezet als voorbereiding 
op een practicum.

Nico Rutten - Lesgeven met simulaties

Hoe leren leerlingen programmeren?
Gemma Corbalan - Vorm en effect van  

programmeeronderwijs in het primair onderwijs

Wikiwijsleermiddelenplein
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Hoe kan oefensoftware voor het 

leren lezen effectief worden ingezet? 
Marjoke Bakker - Effecten van een digitaal leermiddel 

bij het leren lezen
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Liesbeth KesterLiesbeth Kester (46) is hoogleraar Onderwijswetenschappen bij de  

Universiteit Utrecht. Ze onderzoekt onder meer multimediaal leren, leren op maat en  

zelfsturing bij leerlingen. Ook gaat ze in opdracht van het ministerie van OCW  

praktijksituaties onderzoeken in het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

je eigen 
leraar 
zijnZodra een leerling 

zelf kan kiezen 
wat het beste 
voor hem is,
ontstaat er 

vanzelf onderwijs 
op maat
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Aanbieden van leermateriaal op basis van presentatie 
is effectiever dan een one size fits all-principe 

“ Ik ga met een onderzoeksteam bij minimaal 25 scholen in het schooljaar 2016-2017 onderzoek doen naar leren op maat  
met ict in de klas. We gaan vragenlijsten uitzetten, klassen observeren en interviews houden met leraren en leerlingen. We willen 
weten wat leraren vinden van leren op maat. Want als een leraar daar geen brood in ziet, houdt het snel op. Dan moet je in de 
overtuigingsmodus (lacht)! Daarnaast willen we kijken welke elementen van leren op maat succes opleveren bij de belangrijkste 
aspecten van leren: prestatieverhoging, motivatieverhoging en zelfregulatieverhoging. ”
“ Je hebt tegenwoordig heel heterogene klassen, dus je hebt als leraar geen andere keus dan adaptief onderwijs aan te bieden. 
Want als taken niet aansluiten bij het individuele niveau van leerlingen, zijn ze in feite te moeilijk of te makkelijk. Wetenschappelijk 
onderzoek laat herhaaldelijk zien dat het op basis van prestatie aanbieden van leermateriaal effectiever is dan een one size fits 
all-principe. ”
“ Zodra een leerling zelf kan kiezen wat het beste voor hem is, ontstaat er vanzelf onderwijs op maat. Zelfsturing is ook een 
vaardigheid die steeds meer geëist wordt in onze samenleving, in het kader van een leven lang leren. Je moet continu blijven 
professionaliseren en je afvragen of je nog op niveau presteert. En aan die eigen analyse moet je ook gevolg kunnen geven. Die 
21e eeuwse vaardigheden worden steeds belangrijker, net als samenwerken. Ik denk dat het goed is om daar al op de basisschool 
aandacht aan te besteden. In onderzoek zien we dat leerlingen die zichzelf van nature al beter kunnen aansturen dan anderen, ook 
tot hogere leerprestaties komen. ”
“ Nou, leerlingcontrole leidt niet per definitie tot betere prestaties, maar vrijwel altijd tot een hogere motivatie. Leerlingen 
voelen meer interesse en vinden het leuker als ze zelf iets in de melk te brokkelen hebben. Vroeger viel er niet zoveel te kiezen.  
Je kreeg gewoon je leerboek en dat werkte je van A tot Z door. We willen de komende tijd de rol van motivatie nog verder  
onderzoeken. Want als een leerling matig enthousiast is over een taak, zal hij ook niet veel blijk geven van zelfsturing. ”
“ Dat is de crux. Zelfregulatie gaat over gedrag, motivatie, inschatten hoeveel tijd je voor een taak nodig hebt. Dat kan  
iedereen wel. Maar zodra je moet beslissen wat goed voor je is, moet je als leerling ook letten op de moeilijkheid van een taak,  
of hoeveel ondersteuning die taak biedt. Stapje voor stapje kies je je eigen leerpad. Uiteindelijk leer je hoe je in de rest van je 
leven je eigen leraar kunt zijn. ”

“ (lacht) Van sage on the stage naar guide on the side. De leraar krijgt meer de rol van coach. Als je dat doorvoert, heb je  
uiteindelijk helemaal geen instructie meer nodig in de klas, want de leerling kan die instructie zelf ook tot zich nemen en de  
volgorde van taken bepalen. De leraar komt om de hoek kijken zodra de leerling vastloopt. Het voordeel is: doordat je op een  
andere manier gaat lesgeven, komt er voor jezelf tijd vrij om aan onderwijsverbetering te doen. Leraren hebben nu amper de 
tijd hun lessen aan te passen. Dat komt bij zelfsturing meer in beeld, al zal de coachingrol niet iedereen goed liggen. ”
“ Veel scholen in het Doorbraakproject hebben een digitale leeromgeving aangekocht om met leren op maat en zelfsturing aan 
de slag te gaan. Het is essentieel dat je digitale leersystemen inpast binnen je onderwijsontwerp. Maar leraren hebben vaak geen 
tijd voor het ontwikkelen van een nieuw onderwijsontwerp, waardoor zo’n digitaal leersysteem geïsoleerd in het onderwijs komt te 
hangen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als leerlingen bezig zijn met een computergestuurde taak, moet er ook zijn nagedacht 
over wat een leraar in de tussentijd doet. Dat kan het vervullen van een monitoringrol zijn, of de rol van vraagbaak. ”
“ Ja, zelfsturing werkt zowel op vmbo- als op vwo-niveau. Maar de mate waarin de zelfsturing werkt, hangt wel af van de  
voorkennis van de leerling. Als iemand breuken niet onder de knie heeft, weet hij ook niet welke sommen hij moet kiezen. Maar 
zodra leerlingen breuken begrijpen, zijn ze allemaal in staat om zelf sommen te kiezen. Zelfsturing kun je niet abrupt introduceren. 
Bij een beginnende leerling zit de sturing bij de leraar of bij het digitale leersysteem, vervolgens verplaats je de controle gradueel 
en aan het eind, als alles naar wens verloopt, ligt de regie over het leren bij de leerling. ”

Hoe ga je het Doorbraakonderzoek aanpakken?

Jij bent al overtuigd van de effectiviteit van leren op maat. Overtuig mij ook eens?

Een focus van je onderzoek is zelfsturing van leerlingen. Waarom is dat belangrijk?

Wat vinden leerlingen zelf van zelfsturend leren?

Ik kan me voorstellen dat een leraar zegt: ‘Ik heb helemaal geen 
zin om de controle over het leren aan leerlingen over te laten. 
Want wat is mijn rol dan nog?’ Het is toch een romantisch idee: 
de leraar als centrale held in de klas.

Hoe kun je leren op maat en zelfsturend leren toepassen in de klas?

Werkt zelfsturend leren voor alle leerlingen even goed?
De vraag is hoe ver je kunt gaan met zelfsturing in de les.
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Hoe kunnen leraren leerlingen  
begeleiden bij zelfsturend leren?

liesbeth kester geeft tips

1. Feedback & reflectie

“ Voer regelmatig feedbackgesprekken met je leerlingen, als 
reflectiemoment. Leg uit wat je zou adviseren als volgende stap 
en waarom. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het portfolio dat een 
leerling bijhoudt. ”
2. Laat leerlingen kiezen

“ Laat je leerlingen kiezen uit leermateriaal in brede zin.  
Laat ze bijvoorbeeld filmpjes of boeken uitzoeken die over het 
onderwerp van de les gaan. Of zet zelf filmpjes of teksten klaar, 
laat ze daaruit kiezen en geef ze daarbij steeds een beetje meer 
verantwoordelijkheid. ”3. Geen direct advies

“ Wij ontdekten in ons onderzoek dat je niet te expliciet moet 
zijn in je ondersteuning bij zelfsturing. Geef geen heel direct  
advies, want leerlingen interpreteren dat als instructie. Ze volgen 
het gewoon op zonder zelf na te denken. Geef een vage hint of stel 
vragen om het proces van zelfsturing op gang te brengen. ”

Portfolio’s kunnen een goede ondersteuning 
bieden bij het aanleren van vaardigheden 

voor zelfgestuurd leren, maar de effectieve 
implementatie ervan is een delicaat proces.

Jorrick Beckers - Elektronische ontwikkelingsportfolio’s met 
zelf-coachingprotocollen in het mbo

Het richten van de aandacht van leerlingen 
en zorgvuldig timen van feedback is essentieel 

bij het gebruik van videofeedback.

Joop Duivenvoorden - terugkijken met een tablet, 
de opbrengsten van de digitale gymles

Tip van KennisnetScholen om van te leren

m
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n
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Dat kan bij ons niet!
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Marjoke Bakker 
 

Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren 
lezen

Radboud Universiteit Nijmegen i.s.m. Uitgeverij 
Zwijsen, en Kenniscentrum Talentontwikkeling 
Hogeschool Rotterdam, Admiraal de Ruyterschool 
(Amsterdam), KBS de Vuurvlinder (Veenendaal), 
Wilhelminaschool (Amerongen), Basisschool De 
Ceder (Veenendaal), Geert Groteschool (Zwolle), 
Martinusschool (Millingen aan de Rijn)

Marjoke Bakker, Erik van Schooten, Rosemarie 
Irausquin, Marjon Verstappen, Catia Cucchiarini, 
Helmer Strik

Onderzoek

Universiteit/instituut 

Medewerkers 

sprekers
onderzoeksconferentie 

15 juni 2016

Math Garden: A new educational and scientific 
instrument

Universiteit van Amsterdam

Brenda Jansen, Han van der Maas.  
Aan deelonderzoeken hebben verschillende 
onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam 
meegewerkt, met name van de vakgroep  
Psychologische Methodenleer

Marthe Straatemeier Marthe Straatemeier 
Onderzoek

Universiteit/instituut 

Medewerkers 

Nico RuttenNico Rutten

Rachel Plak Rachel Plak 

Onderzoek

Universiteit/instituut 

Medewerkers 

Onderzoek

Universiteit/instituut 

Medewerkers 

Adrie VisscherAdrie Visscher
Onderzoek

Universiteit/instituut 

Medewerkers 

Marjoke Bakker 

De effecten van het gebruik van Snappet

ELAN - Universiteit Twente

Marjan Faber 

Lesgeven met simulaties

ELAN - Universiteit Twente

Nico Rutten, Wouter van Joolingen, 
Jan van der Veen

Wat werkt voor wie? De noodzaak van vroege interventies met computer-
programma’s en de rol van genetische en neurobiologische factoren

Universiteit Leiden

Rachel Plak, Inge Merkelbach, Verna van der Kooy-Hofland, Carienke 
Kegel, Adriana Bus
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Carla Haelermans
Het effect van digitaal oefenen en  
ouderbetrokkenheid op taal- en rekenprestaties  
van leerlingen in het voortgezet onderwijs

TIER - Universiteit Maastricht 

Joris Ghysels

Onderzoek

Universiteit/instituut 

Medewerkers 

Desirée Joosten-ten BrinckeDesirée Joosten-ten BrinckeCarla Haelermans

Antoine van den BeemtAntoine van den Beemt
Onderzoek

Onderzoek

Universiteit/instituut 

Universiteit/instituut onderzoek

Medewerkers 

Medewerkers 

ICT in het praktijkonderzoek van leraren-in-opleiding

School of Education - Technische Universiteit Eindhoven

Marjan Vrijnsen, Antoine van den Beemt, Perry den Brok 

Digitaal grootschalig summatief toetsen in het primair onderwijs

Open Universiteit, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Annemarijn Weber, Gregorij Ljubin Saveski

Gemma Corbalan Inge Merkelbach

Vorm en effect van programmeeronderwijs in het 
primair onderwijs

Universiteit Utrecht

Johan Jeuring, Gemma Corbalan, 
Joek van Montfort, Nienke van Es, 
Hanneke Leeuwestein

Wat werkt voor wie? De noodzaak van vroege 
interventies met computerprogramma’s en de rol van 
genetische en neurobiologische factoren

Universiteit Leiden

Rachel Plak, Inge Merkelbach, Verna van der 
Kooy-Hofland, Carienke Kegel, Adriana Bus

Onderzoek Onderzoek

Universiteit/instituut onderzoek
Universiteit/instituut onderzoek

Medewerkers 
Medewerkers 

Gemma Corbalan Inge Merkelbach
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Eliane Smits van Waesberghe

Jan van Tartwijk Joop Duivenvoorden

Eliane Smits van Waesberghe

Jan van Tartwijk Joop Duivenvoorden

Studyflow: een online en adaptieve rekenmodule voor voortgezet onderwijs. Een onderzoek naar de gemeten en ervaren 
opbrengsten onder docenten en leerlingen

Verwey-Jonker Instituut

Freek Hermens

De ontwikkeling van docenten gedurende de loopbaan

Universiteit Utrecht, afdeling Educatie

Mieke Brekelmans, Larike Bronkhorst, Luce 
Claessens, Hetty Grunefeld, Tim Mainhard, Heleen 
Pennings, Felix van Vugt, Theo Wubbels, Rosanne 
Zwart

Terugkijken met een tablet, de opbrengsten  
van de digitale gymles (NRO, kortlopend  
praktijkonderzoek)

Hogeschool Windesheim (Zwolle), Lectoraat  
Bewegen, School en Sport

John van der Kamp, Ivo van Hilvoorde

Onderzoek

Onderzoek Onderzoek

Universiteit/instituut 

Universiteit/instituut 

Universiteit/instituut 

Medewerkers 

Medewerkers 

Medewerkers 

Inge MolenaarHenk Sligte
Differentiatie, tablets en onderwijstechnologie

Radboud Universiteit Nijmegen

Carolien Knoop-van Campen, Karly van Gorp

E-didactiek

Kohnstamm Instituut - Universiteit van 
Amsterdam 

Joke Voogt (Universiteit van Amsterdam,  
Hogeschool Windesheim), Henk Sligte  
(Kohnstamm Instituut), Antoine van den Beemt 
(Technische Universiteit Eindhoven - School  
of Education), Johan van Braak, Koen Aesaert 
(Universiteit van Gent)

OnderzoekOnderzoek

Universiteit/instituut Universiteit/instituut 

Medewerkers 
Medewerkers 

Inge MolenaarHenk Sligte
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Liesbeth KesterLiesbeth Kester
Onderzoek

Universiteit/instituut 

Medewerkers 

Gepersonaliseerd leren met ict: leerkracht en leerling 
samen aan het stuur

Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Oberon

Liesbeth Kester, Wilfried Admiraal,
Ditte Lockhorst

Go-Lab

Universiteit Twente, Vakgroep Instructietechnologie

Het Go-Lab consortium

Ton de JongTon de Jong
Onderzoek

Universiteit/instituut 

Medewerkers 

Jorrick Beckers
Onderzoek

Universiteit/instituut 

Medewerkers 

Jorrick Beckers
Elektronische ontwikkelingsportfolio’s met zelf-coachingprotocollen  
in het MBO: Effecten op domein-specifieke competenties, motivatie en 
zelfgestuurd leren

Arcus College (Heerlen), ID college (Zoetermeer)

Diana Dolmans, Jeroen van Merriënboer

Colofon 
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