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Een virtuele tutor die 
kinderen helpt kennis te 
construeren: werkt dat?
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Uit onderzoek weten we:

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

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

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

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

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

 

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

Achtergrond

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

Waarom een 
virtuele tutor?
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