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D
eze winter schreef Cambridge-professor 

Tim Oates een vlammend betoog voor 

de herintroductie van het wiskundeboek 

in Groot-Brittannië: Why textbooks count. 

Nog maar 10 procent van de Britse leerlin-

gen leert rekenen uit een boek. Curriculumexpert Oates 

onderzocht landen die inmiddels veel beter presteren in 

wiskunde en keek ook naar andere vakken zoals aard-

rijkskunde, biologie en geschiedenis. Wat bleek? Bekende 

Tablets versus tekstboeken

De verwachtingen van tablets, apps en 
andere ict-toepassingen in het onderwijs 
zijn hoog, maar bewijs voor beter leren 
in een digitale leeromgeving wordt maar 
mondjesmaat gevonden. Tegelijk nemen 
de waarschuwingen toe.
Tekst Joëlle Poortvliet Beeld Typetank

Pisa-ranglijst aanvoerders zoals Finland en 

Singapore leren uit goed doordachte boe-

ken. Oates waarschuwt daarom voor een 

naïeve omslag naar losse werkbladen en 

andere digitale instrumenten en pleit voor 

zorgvuldig samengestelde paper-based les-

methodes. 

Op het waarom van die papieren basis, 

gaat Oates verder niet in. Psychologen 

doen dat wel. De Duitse hersenonderzoe-

ker Manfred Spitzer concludeert in zijn 

boek Digitale dementie (2013) dat digitale 

gegevens oppervlakkig worden onthouden 

en dus ook weer sneller vergeten worden. 

In een uitzending van actualiteitenpro-

gramma Brandpunt, vorig jaar, stelt de Bel-

gische psychiater Theo Compernolle dat 

de technologie nog jong is en dat ouders 

en leraren zich op de hoogte moeten g 
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stellen van hoe het brein leert. Want: ‘Heeft de techniek 

de regie, of hebben wij als volwassenen dat?’ 

In Nederland publiceerde Harald Merckelbach, hoogleraar 

psychologie in Maastricht, afgelopen april een column in 

NRC Handelsblad onder de titel ‘Tablets eruit, juf en mees 

erin’. “Ik werd getriggerd door een interview met een 

basisschoolbestuurder hier in Limburg. Die zei doodleuk: 

‘Het beeld dat een juf of meester voor de klas staat, moet 

eruit’. Waar baseert zo iemand zich op? Dan speur je even 

door en kom je erachter dat het achterliggende onder-

zoek komt van een commerciële toeleverancier en dat de 

zogenaamde deskundigen eigenlijk trendwatchers zijn.” 

Merkelbach wil geen ideologische discussie starten, maar 

vraagt zich wel af in hoeverre ict in het onderwijs eviden-

ce based is.

Lariekoek
Dat uitzoeken is nog geen sinecure. Stichting Kennisnet 

houdt zich er sinds haar oprichting in 2001 mee bezig 

en publiceerde tientallen rapporten. In slechts drie daar-

van doet ze uitspraken over het leerrendement van een 

bepaalde applicatie. Het gaat dan telkens om een ict-de-

vice (tablet, digibord, skoolmates) in combinatie met een 

softwareprogramma, waarbij de docent beide inzet om 

leerlingen een vaardigheid bij te brengen, terwijl de con-

trolegroep boeken gebruikt. Conclusie: meestal is het 

effect neutraal. Bij acht van de vijftien experimenten 

maakt het voor de uiteindelijke resultaten van de leerling 

niet uit of zij bijvoorbeeld hun woordenschat proberen 

te vergroten via een app of via de traditionele methode. 

In vier van de vijftien onderzoeken wint ict het van het 

boek. Ook opvallend: drie keer halen leerlingen met ict 

juist slechtere resultaten dan de controlegroep.* 

Alfons ten Brummelhuis, hoofd onderzoek van Kennis-

net, erkent dat de resultaten op leren nog alle kanten op 

vliegen. “Toch doen we ons best het kaf van het koren te 

scheiden. Ook om uit de impasse te komen dat iedereen 

zomaar een claim kan doen over opbrengsten van ict. Er 

zit veel lariekoek bij. Een programma of device op zich-

zelf is nooit een garantie dat iets werkt. Het is altijd een 

combinatie van de spullen, het programma, de aanwezige 

deskundigheid en daarbij: hoe de leraar denkt over onder-

wijs. Een programma kan bewezen effectief zijn, maar 

als het niet past bij het idee van de leraar over onderwijs, 

gaat hij er niets mee doen.” 

Vaker dan leerrendement nemen wetenschappers daar-

om motivatie onder de loep. De school of onderzoeker 

vindt het dan te vroeg iets te zeggen over het effect op 

leren, maar verwacht al wel dat leerlingen het vak leuker 

gaan vinden door ict. Ook hier blijkt scepsis op z’n plaats. 

Voor één van de meest recent uitgebrachte Kennisnet-rap-

porten deed het Kohnstamm Instituut onderzoek op vier 

Nederlandse scholen die met tablets werken. Voor drie 

van de vier geteste apps (Take it easy, Pearson en Na Klar!) 

kon Kohnstamm niet aantonen dat het 

werken op de tablet meer motiveerde dan 

het werken met een regulier lesboek. Bij 

de app Got it! raakten leerlingen wel meer 

gemotiveerd.

Wat opvalt in dit rapport zijn de hoogge-

spannen verwachtingen bij zowel leraren 

als directies. Zoals zo vaak bij ict, consta-

teert Joost Meijer van Kohnstamm. Naast 

het tablet-onderzoek werkte hij afgelo-

pen jaren aan zes andere ict-gerelateerde 

onderzoeken in het onderwijs. “Mensen 

laten zich graag leiden door het beeld dat 

ict een geweldig effect op zowel motiva-

tie als resultaten heeft. Vervolgens gaan ze 

dingen waarnemen die er niet zijn. Veel 

onderzoek naar ict-vernieuwing is geba-

seerd op dat soort percepties. Het is vaak 

anekdotisch materiaal, uitgevoerd op een 

enkele school.” 

Meijer en zijn collega’s probeerden in het 

tablet-onderzoek de objectiviteit te ver-

groten door ook de leerlingen vragenlijs-

ten te laten invullen. Het blijkt dat leer-

lingen helemaal niet zo blij worden van 

het werken op een tablet als dat de docent 

verwacht. Bovendien leveren vragen over 

waarom de school met tablets werkt, vaak 

‘We gooien een 
ict-middel de school 

in, en we zien wel’



maar magere antwoorden op. Meijer: “Docenten doen 

dan uitspraken als ‘je moet toch met je tijd mee gaan’. En 

‘dan is het minder sjouwen met boeken’. Maar dat vind ik 

toch wel platte argumenten. Het adagium is nog te vaak: 

we gooien een ict-middel de school in, en we zien wel.” 

Doorbraak
Saillant detail: het onderzoek naar tabletgebruik bleef bij 

Kennisnet maar liefst twee en een half jaar op de plank 

liggen. Uiteindelijk bracht Kohnstamm het zelf naar bui-

ten. Opdrachtgever Jan Kees Meindersma van Kennisnet 

zegt daarover: “We vonden het niet zo’n sterk onderzoek, 

omdat het maar op zo weinig scholen is uitgevoerd.” 

En: “Het komt wel vaker voor dat we onderzoek niet zelf 

actief naar buiten brengen.” Maar toen het dan toch 

gebeurde, was de krantenkop nog niet droog – Dagblad 

Metro op 14 april: ‘Tablet in de klas maakt verwachtingen 

niet waar’ – of Maurice de Hond eiste dat het Kohnstamm 

Instituut zijn conclusies zou intrekken. 

De Hond is in de onderwijswereld bekend van O4NT en 

voorvechter van iPads in scholen. Officieel kan De Hond 

geen klacht indienen, aangezien hij niet de opdrachtge-

ver is van het onderzoek. Wel is zijn actie tekenend voor 

de belangen die gemoeid zijn bij ict in de school. 

Intussen zijn het de leraren zelf die geregeld digitale 

doorbraken forceren. Niet opgelegd door een over-

enthousiaste bestuurder of gepusht vanuit bedrijfsleven, 

maar gewoon omdat hun leerlingen er baat bij hebben. 

Een voorbeeld is wiskundedocent Wim Grosheide van 

het Hermann Wesselink College in Amstelveen. Het viel 

hem op dat zijn havo- en vwo-leerlingen weinig rende-

ment boekten in de onderbouw. “De leerlingen werkten 

hard en wij werkten hard, maar in vwo-4 hadden ze nog 

te vaak moeite met de basale wiskundige vaardigheden.” 

Dus bedacht Grosheide een nieuwe methode: Wiskun-

de Zonder Boek. Het kostte hem ‘waanzinnig veel tijd’ 

om gestructureerde, samenhangende computermodu-

les te maken. “Ik werk al sinds 1981 in het onderwijs en 

dacht, wat kan ik nou doen om die laatste tien jaar leuk 

te maken. Voor mezelf, maar ook voor de leerlingen.”

Grosheide regelde twee computerlokalen voor de wiskun-

delessen, bande het boek uit z’n klas en laat leerlingen in 

zijn zelf gebouwde applets (programmaatjes) integraalver-

gelijkingen, machten, breuken en herleiden oefenen. Ook 

gebruiken de leerlingen programma’s als Powerpoint, 

Publisher, Geogebra, SketchUp en Prezi om filmpjes, pos-

ters en presentaties te maken. Op die manier leggen ze de 

wiskundige vaardigheden aan elkaar uit. 

In de vierde klas stappen ze weer over op een boek. 

Is dat niet saai? “Nee hoor, daar hoor ik ze 

niet over. Voor de meer complexe context-

sommen die dan aan bod komen, is 

het boek geschikter.”

Grosheide won al in 2007 de 

wiskunde scholenprijs met het project. Hij 

zag de resultaten omhoogschieten en de 

motivatie ook. “80 procent van de leerlin-

gen bij ons op school vindt wiskunde nu 

leuk.” Was dit ook gelukt als het bestuur 

hem verordonneerd had meer met ict te 

doen? Of als Grosheide een stapel tablets 

in zijn lokaal had aangetroffen? “Nee, dan 

was het zeker anders gelopen. Bovendien 

ben ik volmaakt gelukkig met m’n pc’s. 

We zijn nu toevallig schoolbreed aan een 

volgende transitie bezig. Waarschijnlijk 

gaan alle leerlingen met eenvoudige lap-

tops werken. Uiteraard hebben we tablets 

overwogen. Het zijn prachtige appara-

ten, maar voor het onderwijs niet altijd 

geschikt. Alles draait bij ons op Windows. 

En je zal er maar een verslag op moeten 

typen.” H

*) Kijk voor de specifieke apps, devices en 

de resultaten op www.aob.nl 
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