
Laat ict werken voor het onderwijs

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

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

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

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

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

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

Doordenkvraag

Uit onderzoek weten we:

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

Tip
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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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