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Redactioneel
Wat werkt met ict en waarom? In het openingsnummer hebben 
we ons gericht op ict-toepassingen voor leren, zoals oefen-
programma’s, computersimulaties en videolessen. Onderzoek 
helpt begrijpen hoe en waarom ict kan bijdragen aan effectiever, 
efficiënter en aantrekkelijker leren.

De inrichting en organisatie van leerprocessen vindt plaats in 
een context die aan verandering onderhevig is. In deze tweede 
editie van 4W belichten we deze ruimere context. Coninx en 
haar collega’s richten zich op de opleiding van de beginnende 
leraar, die met ict zijn of haar didactisch handelen gericht kan 
verbeteren. Kirschner beschrijft de ict-vaardigheden die leerlingen 
als bagage van thuis met zich meenemen en op welke punten 
deze vaardigheden nog verder ontwikkeld moeten worden zodat 
ze de vaardigheden daadwerkelijk kunnen gebruiken om van te 
leren. Van Geel en Visscher beschrijven hoe informatie uit het 
digitale toetssysteem kan helpen de prestaties van leerlingen 
in de bredere context te zien: te vergelijken met de klas, met 
andere klassen, met andere leerlingen, met eerdere leerjaren, 
enzovoorts. Deze vergelijkingen kunnen helpen de kwaliteit en 
opbrengsten van onderwijs gericht te verbeteren. Vanderlinde 
en Van Braak ten slotte beschrijven en verklaren het effect van 
ict-beleid op het rendement van het onderwijs.

De komende jaren wil 4W in de volle breedte aandacht 
besteden aan de werking van ict in het onderwijs. In de klas, 
maar ook binnen de context die daarop van invloed is zoals de 
schoolorganisatie en de opleiding van leraren. We zoeken niet 
alleen inhoudelijk de breedte op, maar willen ook breed, dus voor 
iedereen, toegankelijk zijn. Vanaf maart 2013 is 4W niet alleen 
op papier en als PDF beschikbaar, maar ook via een prachtige 
nieuwe website: 4w.kennisnet.nl.

Alfons ten Brummelhuis
Sylvia Peters
Melissa van Amerongen
Redactie 4W | 4w.kennisnet.nl
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Hoe leer je het beste lesgeven? Traditioneel krijgt een leraar 
in opleiding slechts ná de les feedback op zijn gedrag en 
handelen. Dat kan effectiever. Met synchroon coachen 
– bijvoorbeeld met een oortje – kan een coach zijn pupil 
tíjdens de les van feedback voorzien; feedback die hij 
meteen kan toepassen. 

De kwaliteit van een leraar is de meest in-
vloedrijke factor op het succes van leerlingen. 
Daarom is het belangrijk dat lerarenopleidingen 
studenten die hun eerste schreden in het 
klaslokaal zetten goed begeleiden. Feedback 
op het gedrag en handelen van de leraar in 
opleiding vormt hierin een belangrijke compo-
nent. Hoe organiseren we deze feedback zo 
effectief mogelijk? 

Bij een traditionele manier van begeleiden 
observeert een coach de les en maakt notities. 
Na de les (of later) geeft hij feedback op het 
lesgedrag. Dit heeft nadelen. De kwaliteit 
van de feedback neemt af naarmate de tijd 
verstrijkt: zowel de leraar in opleiding als de 
coach kunnen immers steeds moeilijker de 
situaties voor ogen halen waar de feedback 
betrekking op heeft. De leraar in opleiding krijgt 

1 Synchroon coachen 
van leraren in 
opleiding
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voorwaarden voldoen (Coninx et al., in druk). 
Effectieve feedback is:
• correctief: benoemd wordt wat de student fout 

doet en hoe het beter kan, maar ook wat de 
student goed doet;

• specifiek: het is duidelijk wat met de feedback 
wordt bedoeld;

• voorgestructureerd: voor de les bespreken 
coach en student wat de aandachtspunten 
zijn en waar de feedback zich dus op zal 
richten. Eventueel wordt de feedback inge-
geven in de computer; 

• kort en duidelijk: overbodige informatie van 
de feedbackboodschap wordt geschrapt. 

Overigens heeft deze manier van coachen ook 
zijn beperkingen: vakinhoud bijvoorbeeld leent 

Codewoorden
Met korte aanwijzingen geeft 
de coach effectief feedback 
op het gedrag van de leraar in 
opleiding in de klas. Denk aan 
codewoorden zoals:

• OOGCONTACT maken met alle 
leerlingen

• TERRITORIUM van de leerlingen  
in gaan

• DOORVRAGEN zodat het probleem 
van de leerling verhelderd wordt

• AANMOEDIGEN van leerling
• NEGEREN van leerling

daardoor minder handvatten aangereikt om 
het beter te doen en dat heeft uiteindelijk tot 
gevolg dat leerlingen minder goed les krijgen. 
Het is daarom beter om onmiddellijk feedback 
te geven. Ziet de coach minder goed lesgedrag 
dan kan hij hier direct op ingaan en aan de 
leraar in opleiding aangeven hoe het beter kan. 
Dit noemen we synchroon coachen.

Synchroon coachen in de praktijk
Om te voorkomen dat de aanwijzingen van 
de coach de les verstoren wordt de leraar in 
opleiding uitgerust met een draadloos ontvan-
gertje (een ‘oortje’), zoals ook in de sport en 
veiligheidssector gebruikt. Via het oortje geeft 
hij korte aanwijzingen door. Zo kan de coach 
subtiel coachen, zonder de aandacht van de 
leerlingen af te leiden en het zelfvertrouwen van 
de leraar te ondermijnen. Als het goed is, heeft 
de feedback nog tijdens de les resultaat. 

Synchroon coachen vervangt het traditionele 
nagesprek niet maar geeft er een aanvulling 
op. Het belangrijkste voordeel is dat de student 
zijn verkeerde manier van lesgeven meteen 
corrigeert en ook op de lange termijn steeds 
sneller de juiste aanpak vindt.

Effectieve feedback
Feedback is alleen effectief als de student de 
aanwijzingen daadwerkelijk kan opvolgen. 
Bij synchroon coachen zijn twee dingen van 
belang: wie de feedback geeft en hoe die 
feedback eruit ziet. De feedback tijdens de les 
moet niet van een medestudent komen maar 
van een ervaren leraar, liefst een begeleider 
op school. Om te voorkomen dat de student 
cognitief overbelast raakt tijdens het influisteren 
van de feedback moet deze aan bepaalde 



9

Studenten die via 
synchroon coachen 

begeleid worden gaan beter  
met leerlingen om, 

scheppen een beter klimaat 
in de klas en  

geven betere instructie
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zoeken om de gegeven lesgeefproblemen 
tijdens de volgende les aan te pakken. 
Hierdoor is er minder frustratie - na de les.

Het voornaamste punt waarover studenten 
en/of coaches soms niet tevreden zijn is de 
techniek. Zo kan de batterij onvoldoende zijn 
opgeladen, kabeltjes kunnen loskomen of de 
zendapparatuur kan niet vlot werken.

Gedragsverandering
De effecten van synchroon coaching zijn het 
duidelijkst en het meest talrijk op het gebied 
van gedragsverandering. Ze manifesteren zich 
zowel bij klassenmanagement als bij didactiek 
en de pedagogische relatie met de leerlingen. 
In vergelijking met studenten die alleen een tra-
ditioneel nagesprek krijgen kunnen studenten 
die via synchroon coachen begeleid worden:
• beter met de leerlingen omgaan; ze stimu-

leren de leerlingen meer, prijzen hen vaker en 
ze hebben meer overwicht in de klas;

• een beter klimaat scheppen in de klas; ze 
maken meer gebruik van middelen als aan-
moediging, aanwijzingen geven en afkeu-
ring. Met als gevolg dat de leerlingen meer 
betrokken zijn bij de les. 

• beter instructie geven; ze gaan bijvoorbeeld 
meer vragen stellen aan de leerlingen om te 
controleren of ze het wel begrepen hebben 
(Giebelhaus & Cruz, 1994).

Deze gedragsverandering, die door toedoen 
van synchroon coachen al na vier lessen moge-
lijk is, blijft zelfs zichtbaar tot na zes maanden 
(Van der Mars, 1988).

zich er niet voor. Dit komt omdat de boodschap-
pen te lang zijn en cognitieve overbelasting 
veroorzaken bij leraren in opleiding Het 
meeste effect is dan ook te verwachten op 
drie gebieden, te weten klassenmanagement 
(bijvoorbeeld: oogcontact), didactiek (bijvoor-
beeld: doorvragen) en de pedagogische relatie 
met leerlingen (bijvoorbeeld: een leerling 
aanmoedigen).

Ervaringen met synchroon coachen
Uit onderzoek blijkt dat studenten tevreden zijn 
over synchroon coachen. Ze kwalificeren deze 
manier van begeleiden als: 
• ondersteunend, nuttig en positief (Rock, 

2007); niet alleen kunnen studenten de 
feedback zonder haperen toepassen in de 
klas, ze geven ook aan dat door de onmiddel-
lijke feedback de reflectie achteraf tot betere 
inzichten leidt.

• bruikbaar; aanvankelijk zijn studenten bang 
dat de boodschappen hen zullen afleiden en 
hun prestaties negatief beïnvloeden, maar als 
ze met de oortjes gewerkt hebben, veran-
deren ze van mening. Daarbij kan een rol 
gespeeld hebben dat ze niet alleen correcties 
maar ook aanmoedigingen te horen kregen.

• effectief; studenten krijgen een betere band 
met de klas en de coach en hebben betere 
nagesprekken. Farrell en Chandler (2008) 
stellen dat coaches zich dankzij synchroon 
coachen meer verbonden voelen met hun 
studenten. De coaches schrijven dit toe aan 
het feit dat ze samen met studenten als een 
team werken aan de verbetering van de les 
door effectievere feedbackboodschappen te 
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● Ervaren leraren/coaches kunnen een leraar in opleiding veel leren over 
de uitoefening van het vak. Dat werkt het beste als zij direct tijdens de 
les feedback kunnen geven op diens gedrag en handelen. Deze bege-
leidingsmethodiek heet synchroon coachen en is dankzij de technologie 
(een oortje) eenvoudig en discreet inzetbaar.

●  Wil de leraar in opleiding werkelijk uit de voeten kunnen met de 
geboden feedbackboodschappen dan moeten deze het liefst kort en 
specifiek, correctief en vooral voorgestructureerd zijn.

●  Leraren in opleiding laten al na vier sessies een gedragsverandering 
zien: zij scheppen een beter klimaat, gaan beter met de leerlingen om 
en hebben meer overwicht.

Wat we weten over  
synchroon coachen
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In 2001 introduceerde Prensky de term digital 
native, ofwel de ‘digitale autochtoon’. Hiermee 
bedoelde hij kinderen en jongeren die nooit 
zonder digitale technologieën hebben geleefd. 
Prensky betoogde dat deze generatie bijzonde-
re en unieke kenmerken bezit die hen onder-
scheidt van alle voorgaande generaties als het 
gaat om leren. Dit baseerde hij op zijn eigen 
waarnemingen van kinderen “omringd door en 
gebruikmakend van computers, videogames, 
digitale muziekapparatuur, videocamera’s, 

mobieltjes en ander digitaal speelgoed” (2001, 
p.1). Zonder dit te onderzoeken nam hij aan dat 
deze kinderen echt begrepen wat zij aan het 
doen waren en dat ze deze apparaten doelma-
tig en doeltreffend gebruikten.

De stelling van Prensky in een notendop is 
dat digitale autochtonen spontaan het vermo-
gen hebben ontwikkeld om zelf de kennis die 
zij nodig hebben op een effectieve en efficiënte 
manier te vinden, te begrijpen en te gebruiken. 
Kennisoverdracht is – in wezen – overbodig 

Paul A. Kirschner  
Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC),  
Open Universiteit Nederland

Opgroeien in het digitale tijdperk alleen is niet voldoende 
om doelmatig en doeltreffend te kunnen leren van en met 
ict. Kinderen en jongeren blijken niet automatisch in staat 
technologieën goed in te zetten voor het leren. Ze zullen 
moeten leren gebruik te maken van ict als hulpmiddel bij 
(een leven lang) leren, om goed te kunnen functioneren in 
een ict-rijke samenleving.

Knopvaardig ≠ 
digitaal geletterd

2
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ervan bijna altijd beperkt tot passieve consump-
tie van informatie (denk aan Wikipedia®) en 
het downloaden van colleges, dia’s daarvan of 
aantekeningen daarover (Bullen et al., 2008). 

Kortom, het ‘nuttige’ gebruik van ict van 
jongeren wordt zwaar overschat. Het gebruik 
blijkt behoorlijk passief en is te oppervlakkig 
ontwikkeld om van actieve en zelfstandige ken-
nisverwerving te kunnen spreken. Een goede 
basis voor een leven lang leren ontwikkelen 
jongeren dus niet vanzelf. 

Andersdenkenden? Anderslerenden?
Er is nog een andere aanname die door recent 
onderzoek wordt ontkracht: dat jongeren van 
nu dankzij hun omgang met ict meer dan 
één denk- en informatieverwerkend proces 
tegelijk uit kunnen voeren: het zogenoemde 
multitasken. 

In 2005 lanceerden Veen en Vrakking de 
homo zappiens: kinderen die “over de vaardig-
heid beschikken om samenhangende beteke-
nisvolle kennis te construeren uit discontinue 
audiovisuele en tekstuele informatiestromen” 
(Veen, 2005, s. 26), voor wie “school een plaats 
is om vrienden te ontmoeten in plaats van te 
leren” (idem, s. 21). Concreet zou dit betekenen 
dat deze kinderen verschillende cognitieve 
operaties tegelijkertijd kunnen uitvoeren, zoals 
huiswerk maken, online chatten, sms’en en 
facebooken. Onderzoek toont echter aan 
dat deze verschillende activiteiten elk hun 
eigen denkwerk (cognitieve en/of informatie-
verwerkingsprocessen) vereisen en dat de 
cognitieve architectuur van onze hersenen er 
niet op is gebouwd om dat tegelijkertijd te laten 
plaatsvinden. Hooguit is de mens in staat tot 
task switching (het schakelen tussen taken of 

en het onderwijs moet zich gaan richten op het 
ondersteunen van de bijzondere cognitieve 
gaven van deze jongeren.

Ict-gebruik voor leren
Hoe mooi de stelling van Prensky en de zijnen 
ook klinkt, de aannames waarop deze these 
gebaseerd is, worden niet gestaafd door 
onderzoek. De Britse wetenschappers Williams 
en Rowlands (2007) beschrijven in een onder-
zoek dat de meeste bijdragen in didactische 
vakbladen en andere populair (wetenschap-
pelijke) artikelen de impact van ict op jongeren 
overschatten. De onderzoekers stellen dat de 
veronderstellingen van Prensky aanvechtbaar 
zijn: “de alom aanwezige technologie in hun 
leven heeft niet geleid tot verbeterde vaardighe-
den als het gaat om informatie zoeken, vinden 
en beoordelen” (p. 308). 

Inmiddels is er een keur aan wetenschap-
pelijk onderzoek dat verder laat zien dat veel 
jongeren helemaal niet goed in staat zijn om 
ict doelmatig en doeltreffend te gebruiken om 
kennis te vergaren, delen en creëren, zoals zo 
vaak verondersteld. Jongeren zijn wel knop-
vaardig, maar de aanname dat ze ict zo vaardig 
gebruiken dat ze er vanzelf van en mee leren, 
blijkt niet houdbaar. Zo blijken universiteitsstu-
denten (die we tot de eerste generatie digitale 
autochtonen mogen rekenen) slechts een zeer 
beperkt scala technologieën te gebruiken voor 
leren en sociale omgang. Ze gebruiken vooral 
“gevestigde technologieën, vooral mobieltjes, 
mediaspelers, Google en Wikipedia. Het ge-
bruik van handheldcomputers, evenals gaming, 
sociale media, blogs en andere opkomende so-
ciale technologieën was zeer laag” (Margaryan 
et al., 2011, p. 438). Bovendien blijft het gebruik 
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De alom aanwezige 
technologie in het leven 
van jongeren heeft niet 
geleid tot verbeterde 

vaardigheden als het gaat 
om informatie zoeken, 
vinden en beoordelen
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deeltaken) waardoor het líjkt – als het vaak 
genoeg geoefend wordt – alsof het simultaan 
gebeurt. In praktijk kunnen mensen maar één 
ding tegelijk doen als de overige taken niet 
volledig geautomatiseerd zijn (zoals lopen en 
tegelijkertijd praten, hoewel onderzoek laat zien 
dat zelfs dit tot struikelen en andere ongelukken 
kan leiden (Herman et al., 2011).  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 informatieverwer-
kingsprocessen treedt er een flessenhalseffect 
op, dat tot fouten en vertraging leidt (Janssen 
et al., 2010). Datzelfde geldt voor het neurale 
niveau: het uitvoeren van één denkproces 
of cognitieve taak leidt tot uitstellen van een 
tweede en dat gebeurt “at a central, amodal 
stage of information processing that precludes 
two response selection or decision-making 
operations from being concurrently executed” 
(Dux et al., 2006, p. 1109). Ofwel, de verschil-
lende ict’s die we tot onze beschikking hebben, 
stellen ons weliswaar in staat om meerdere 
taken tegelijk uit te voeren, maar omdat onze 
hersenen dit niet aankunnen, leidt dit niet tot 
betere cognitieve prestaties. Onderzoek duidt 
eerder op het tegendeel. 

De digitale autochtoon vóór de klas
Intussen stromen de eerste digitale autoch-
tonen het onderwijs in als leerkrachten. Ook 
hier hebben we te maken met aannames. De 
verwachting bestaat namelijk dat deze leraren 
in opleiding (lio’s) vaardig zijn in het ontdekkend 
leren, dat zij op een hypertekst-achtige wijze 
kunnen denken en deze vaardigheden kunnen 

TPACK

TPACK staat voor Technological 
Pedagogical Content Knowledge, ofwel 
de kennis en vaardigheden die leraren 
nodig hebben om ict in hun lessen te 
integreren. Het door de Amerikaanse 
onderwijskundigen Koehler en Mishra 
ontwikkelde model is bedoeld om leraren 
tijdens de voorbereiding van lessen en 
het lesgeven steeds bewuste keuzes 
te laten maken en kritisch na te laten 
denken over het gebruik van ict als 
hulpmiddel voor leren. Met als doel de 
versterking van onderwijskwaliteit  door 
ict.

Het TPACK-model laat zien dat de 
praktijk van lesgeven met ict in essentie 
bestaat uit het combineren van drie 
basiscomponenten: vakinhoudelijke 
kennis (Content Knowledge, CK), 
didactische kennis (Pedagogical 
Knowledge, PK) en technologische 
kennis (Technological Knowledge, TK).

Meer weten?
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Wat betekent dit nu? Verschillende tech-
nologieën goed kunnen inzetten voor het 
leerproces is een vaardigheid die, net als alle 
andere vaardigheden, geleerd moet worden 
en die niet zomaar komt aanwaaien. Het is dus 
niet zo dat kinderen die opgroeien langs de 
digitale snelweg vanzelf ict doeltreffend kunnen 
gebruiken om kennis te verwerven en hun 
leren te sturen. Dit zijn geen informatievaardige 
digitale autochtonen; het zijn gewoon kinderen 
met snelle vingers.

Deze bijdrage is afgeleid van het hoofdstuk 
ICT-trends In en Voor het Onderwijs: Wees 
Voorzichtig met Hypes (Kirschner & Van den 
Burg) in het WTR Trendrapport 2012: De 
Bakens verzetten (Red. L.A. Plugge).

toepassen (transfer) in hun doceren. Een 
recente studie van Valtonen en collega’s (2011) 
onder Finse lio’s (geboren tussen 1984 en 1989 
en dus echte digitale autochtonen) toont echter 
aan dat zij zeer beperkt verschillende typen 
software inzetten. En dat zij sociale media 
vooral als passieve informatiebron gebruiken en 
niet als instrument om op actieve wijze kennis 
en informatie te creëren en te delen. Op basis 
hiervan concluderen de onderzoekers dat de 
verwachting en veronderstelling dat deze gene-
ratie lio’s automatisch ict inzet in hun onderwijs 
(adopteren) en technologieën aanpast voor 
hun onderwijs (adapteren) hoogst discutabel is. 
Jongeren met veel ervaring in persoonlijk ge-
bruik van ict beschikken niet zonder meer over 
de didactische bekwaamheid die een leraar 
nodig heeft voor gebruik van ict-toepassingen 
in het onderwijs (zogenaamde technological 
pedagogical content knowledge, zie kader). 

Paul Kirschner is hoogleraar Onderwijs-
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bij het Centre for Learning Sciences and Tech-
nologies (CELSTEC) aan de Open Universiteit. 
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● Doelmatig en doeltreffend omgaan met ict – om van en mee te leren – 
gaat niet vanzelf. 

● Dat geldt ook voor jongeren die opgegroeid zijn met ict. Zij gebruiken 
computerapplicaties, internet en sociale media vooral oppervlakkig en 
utilitair. 

● Computerprogramma’s stellen ons in staat om gelijktijdig meerdere 
taken uit te voeren (multitasken), maar onze hersenen – ook die van 
digitale autochtonen – zijn daar niet op gebouwd. Wie probeert te multi-
tasken maakt fouten: het is nadelig voor het leren en de leerprestaties. 

● De huidige generatie leraren in opleiding (met veel ervaring in het 
persoonlijk gebruik van ict) beschikt niet zondermeer over de didacti-
sche bekwaamheid die nodig is voor gebruik van ict-toepassingen in het 
onderwijs.

Wat we weten over de 
digitale geletterdheid 
van jongeren
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Het leerlingvolgsysteem
Hoewel het soms lijkt dat het afnemen en 
registreren van de leerlingvolgsysteem-toetsen 
vooral veel administratieve rompslomp oplevert, 
‘omdat het moet voor de inspectie’, biedt het 

ook heel wat mogelijkheden. De informatie 
uit het leerlingvolgsysteem kan namelijk een 
bruikbaar startpunt zijn voor opbrengstgericht 
werken. De beschikbare digitale leerlingvolg-
systemen bieden vele mogelijkheden voor 

Marieke van Geel & Adrie Visscher
Universiteit Twente

Feedback kan een bijdrage leveren aan de verbetering van 
prestaties. Maar wanneer is feedback het meest effectief? 
Analyse van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem kan 
scholen die opbrengstgericht willen werken ondersteunen 
bij het stellen van heldere doelen en de evaluatie van de  
mate waarin die doelen later bereikt worden. Het leerling-  
volgsysteem is daarmee in te zetten als feedback- 
instrument bij het beoordelen en verbeteren van het 
onderwijs en de onderwijsresultaten.

Opbrengstgericht 
werken met het 
digitale leerling-
volgsysteem

3
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De combinatie van 
het stellen van doelen 

en het gebruik van 
feedback uit het digitale 

leerlingvolgsysteem  
heeft een sterk effect op  

de prestaties
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feedback tot betere prestaties leidt wanneer de 
ontvanger (in dit geval: de leraar, de school) 
op basis van de feedback kan afleiden hoe hij/
zij presteert in vergelijking met een norm, én 
hoe de prestaties mogelijk verbeterd zouden 
kunnen worden. 

De informatie die een leerlingvolgsysteem 
kan leveren, betreft prestatiefeedback die de 
situatie weergeeft nadat er gedurende een 
bepaalde periode onderwijs verzorgd is: op 
welk niveau presteert een leerling, een groep, 
of de school als geheel? Doordat de resultaten 
op een serie toetsen op één vaardigheidsschaal 
worden gescoord, is de ontwikkeling van een 
leerling of groep over langere tijd te volgen. 
Bovendien zijn de vaardigheidsscores van 
leerlingen en groepen af te zetten tegen de 
landelijke vergelijkingsgroep. De inhoudelijke 
analyses op basis van deze prestatiefeedback 
maken het mogelijk om in kaart te brengen 
waar sterke en zwakke punten van leerlingen 
en groepen liggen, en waar de leraar kan 
werken aan de verbetering van de prestaties.

Feedback uit het leerlingvolg-
systeem als prestatieverhogend 
mechanisme
Hoe is deze prestatiefeedback nu te benutten 
als basis voor het maximaliseren van de op-
brengsten? De informatie over de prestaties en 
de groei van leerlingen is te gebruiken als basis 
voor het stellen van doelen. Gericht werken 
aan heldere, uitdagende doelen verhoogt de 
prestaties (Locke & Latham, 2002). Hierbij valt 
te denken aan normgerichte doelen, waarbij 
leraren een prestatieniveau of een bepaalde 
vaardigheidsgroei als doel stellen, maar ook 
aan leerstofinhoudelijke doelen, waarbij de 

geavanceerde analyses die kunnen helpen om 
het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen 
op de prestaties en behoeften van leerlingen. 

Daarnaast is de administratieve last door het 
digitaal registreren, en soms ook het toetsen, 
enorm verlicht. Waar men vroeger handmatig 
van elke leerling het ‘aantal goed’ moest 
opzoeken in een tabel om de toetsscore om 
te zetten in een vaardigheidsscore en vaardig-
heidsniveau, en vervolgens met een liniaal de 
grafiek in het leerlingrapport doortrok, is het nu 
een kwestie van één score intypen waarna alle 
informatie verschijnt en het leerlingrapport wordt 
aangevuld. Ook het optellen en delen van leer-
lingscores om zo tot de groepsscore te komen 
is verleden tijd, evenals het zelf berekenen van 
de percentages leerlingen met een bepaalde 
score. Wie tekende er vroeger zelf een staaf- of 
cirkeldiagram? Nu zijn er veel verschillende 
keuzemogelijkheden voor weergave van de 
gegevens, en met een simpele muisklik is direct 
zichtbaar om welke leerlingen het gaat. 

De meeste basisscholen gebruiken de  
leerlingvolgsysteemtoetsen die zijn ontwikkeld 
door het Cito in combinatie met één van de 
beschikbare softwarepakketten (Cito-LOVS 
dan wel een web-based-variant hiervan: ESIS, 
ParnasSys, Dotcom) om de toetsgegevens te 
registeren en analyseren. In dit artikel doelen we 
met de term ‘leerlingvolgsysteem’ (LVS) op een 
set gestandaardiseerde, methodeonafhankelijke 
toetsen inclusief de bijbehorende software.

Vergelijking en analyse van prestaties  
met het leerlingvolgsysteem
Onderzoek (Black & Wiliam, 1998; Chorny 
& Webbink, 2010; Fuchs et al., 1986; Hattie, 
2009; Kluger & DeNisi, 1996) wijst erop dat 
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hebben. Op basis van dit complete beeld 
bepaalt de leraar de aanpak voor onderwijs op 
maat, dat wil zeggen onderwijs dat aansluit bij 
de onderwijsbehoeften van leerlingen. 

De informatie uit het leerlingvolgsysteem 
levert ook feedback met betrekking tot de 
gestelde doelen: zijn we op de goede weg? 
Behalen we het (tussen)doel? De combinatie 
van het stellen van doelen en het gebruik van 
feedback heeft een nog sterker effect op presta-
ties dan de som van de effecten van beide 
afzonderlijke principes (Locke & Latham, 2002). 
Door de informatie uit het leerlingvolgsysteem 
te gebruiken als uitgangspunt en vervolgens 
ook voor de (tussen)evaluatie van de gekozen 
aanpak, is de opbrengstgerichte cyclus rond 
(figuur 1).

nadruk ligt op het beheersen van een bepaald 
type kennis of vaardigheid. Voor het stellen van 
normgerichte doelen kunnen leraren en scholen 
met name gebruik maken van de trendanalyses 
en groepsanalyses uit het leerlingvolgsysteem, 
én van leerlingrapporten. Om leerstofin-
houdelijke doelen te kunnen stellen, is een 
categorieënanalyse zeer bruikbaar: deze geeft 
precies weer op welke leerstofonderdelen een 
leerling boven of onder verwachting presteert.
De informatie uit het leerlingvolgsysteem vormt 
zo het uitgangspunt voor verdere diagnose. De 
bevindingen op basis van de analyses worden 
verder onderzocht, bijvoorbeeld met behulp van 
methodegebonden prestaties (op toetsen en 
dagelijks werk) en via diagnostische gesprek-
ken met leerlingen waarin nader wordt onder-
zocht welke leerproblemen leerlingen precies 

LVS-informatie over  
prestaties en vorderingen van 

leeringen en groepen

Cyclus voor 
opbrengstgericht 

werken

Diagnose

Doelen stellenPlan van aanpak

Uitvoering in de 
praktijk (onderwijs op 

maat)

Figuur 1
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op schoolniveau naar prestaties gekeken, in 
de vorm van een trendanalyse of datamuur. 
Hiervoor blijkt echter vaak een cultuuromslag 
nodig: het moet normaal worden om tijdens 
het schooljaar regelmatig de prestaties van 
elke groep te analyseren en te bespreken. Het 
(mede) toeschrijven van LVS-toetsscores aan 
het eigen handelen in de groep en als school 
is daarbij een belangrijke, maar moeilijke stap. 
Verder is stimulering en facilitering van deze 
activiteiten door de schoolleider essentieel en is 
het van belang dat iedereen in een schoolteam 
de analyses met het leerlingvolgsysteem kan 
maken en interpreteren, en hier ook de meer-
waarde voor het eigen onderwijs van inziet.

Onze ervaring in de diverse Focus-projecten 
(http://project-focus.gw.utwente.nl/) leert dat het 
geïntegreerd aanleren van de kerncomponen-
ten van opbrengstgericht werken effectief is, 
maar zeker niet eenvoudig. Deze componenten 
betreffen het maken van analyses met behulp 
van het leerlingvolgsysteem, de formulering van 
te realiseren doelen op basis van deze analyse, 
en het vervolgens weloverwogen vormgeven 
van het onderwijsleerproces. Het vergt de 
nodige discipline van schoolteams om de eigen 
opbrengsten kritisch te (blijven) evalueren 
en systematisch aan het verhogen van die 
opbrengsten te blijven werken.

Inzet van leerlingvolgsysteem  
in de praktijk
Steeds meer scholen zetten stappen naar 
opbrengstgericht werken: zij bestuderen de 
prestaties van álle leerlingen. Dit in tegenstel-
ling tot de vroegere nadruk op de zwakst 
presterende leerlingen. De meeste scholen 
gebruiken inmiddels groepsplannen, met een 
verdeling in instructiegroepen op basis van 
niveau. 

Maar er valt meer uit het leerlingvolgsysteem 
te halen. Veel leraren kijken met name naar de 
scores van hun leerlingen op één afnamemo-
ment en vergelijken de scores lang niet altijd 
met de eerdere afnames. Daardoor blijft buiten 
beeld welke leerlingen in een periode meer 
of minder zijn gegroeid dan verwacht. Een 
leerling kan bijvoorbeeld laag scoren, maar wel 
bovengemiddeld gegroeid zijn, of andersom: 
hij/zij heeft hoge scores maar is onvoldoende 
gegroeid. Wanneer deze groei onzichtbaar blijft, 
kan dat kan leiden tot een beperkt beeld van 
de stand van zaken op een bepaald moment 
en daarmee mogelijk ook tot minder (adequate) 
onderwijsaanpassingen.

Ook gebruiken nog weinig scholen de 
gegevens uit het leerlingvolgsysteem voor 
het stellen van doelen, zowel op leerling- als 
op groepsniveau. Wel wordt steeds vaker 
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●  Complexe analyses van leerlingprestaties op gestandaardiseerde 
toetsen geven informatie over prestaties van leerlingen, groepen, 
leraren en scholen. Met behulp hiervan is het onderwijs beter af te 
stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen, waardoor  presta-
ties kunnen worden gemaximaliseerd (opbrengstgericht werken).

●  Software voor digitale analyse van leerlingprestaties maakt deze com-
plexe analyses mogelijk, waarbij de grafische weergave ondersteunend 
werkt voor de interpretatie van de analyses.

●  Het gebruik van het leerlingvolgsysteem als onderdeel van opbrengst-
gericht werken is alleen succesvol wanneer alle kerncomponenten van 
opbrengstgericht werken in samenhang en in teamverband worden 
gedragen en aangepakt; alleen wanneer een schoolteam als geheel 
opbrengstgericht wil werken zal de inzet van het leerlingvolgsysteem 
maximale impact hebben. 

Wat we weten over 
opbrengstgericht  
werken met digitale 
leerlingvolgsystemen
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Wereldwijd zijn ict-onderzoekers op zoek naar 
condities die ict-integratie in onderwijs het 
best ondersteunen. Binnen deze zoektocht 
wordt meestal een onderscheid gemaakt 
tussen enerzijds condities die zich situeren 
bij de docent (bijvoorbeeld competenties en 
ict-ervaring) en anderzijds condities die zich 
situeren op het niveau van de school (zoals 

leiderschap en infrastructuur). Bij condities op 
schoolniveau blijkt het ontwikkelen van een 
schooleigen ict-beleidsplan van cruciaal belang 
te zijn. In deze bijdrage gaan we in op de vraag 
waarom scholen die een ict-beleidsplan hebben 
er in slagen om ict op een succesvolle wijze te 
integreren in leer- en onderwijsactiviteiten.

Ruben Vanderlinde & Johan van Braak 
Universiteit Gent 

Ict is in een schoolorganisatie op vele manieren in te zetten. 
Zoals bij elke onderwijsvorm is het de vraag wanneer en 
op welke manier het zo veel mogelijk rendement oplevert. 
Op scholen waar docententeams hierover nadenken, een 
ict-beleidsplan opstellen en de ideeën uit dat plan weten 
te realiseren, blijkt de inzet van ict effectiever te zijn dan 
op scholen waar dit niet gebeurt. Een aanpak waarbij in 
teamverband een ict-beleidsplan wordt ontwikkeld blijkt 
belangrijker dan alleen het hebben van zo’n plan.

Wat maakt een 
ict-beleidsplan 
zo effectief?

4
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Proces van
beleidsplanontwikkeling 
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2. Overzicht huidige ict-activiteiten
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4. Nieuwe 
ict-activiteiten 

uitwerken

5. Actieplan 
opstellen
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Hiermee bedoelen ze dat een ict-beleidsplan 
een school kan ondersteunen om ict als ver-
nieuwing op een duurzame manier te integreren 
in de klaspraktijk.

Het ict-beleidsplan: hefboom voor 
ontwikkeling
Uit deze onderzoeken kunnen we dus con-
cluderen dat scholen die een ict-beleidsplan 
ontwikkelen er doorgaans in slagen om ict meer 
en op een betere manier te integreren in de 
school- en klaspraktijk dan wanneer ze dit niet 
doen (Baylor & Ritchie, 2002). Deze scholen 
gebruiken ict niet alleen meer frequent gedu-
rende het schooljaar (Tondeur et al., 2008), hun 
ict-gebruik is daarenboven ook duidelijker meer 
educatief van aard (Vanderlinde & van Braak, 
2010). Het hebben van een ict-beleidsplan 
is natuurlijk geen voldoende voorwaarde 
voor een school om te komen tot succesvolle 
ict-integratie. Dat juist die scholen die een ict-
beleidsplan hebben geformuleerd hierin slagen, 
wordt vooral verklaard door de onderliggende 
processen die aan het opstellen van zo een 
beleidsplan voorafgaan. Daarom wordt in de 
onderzoeksliteratuur meer en meer gesproken 
over ‘schoolgebonden ict-beleidsplanning’ 
om dit procesmatige karakter te onderstrepen 
(Vanderlinde, Dexter et al., 2012; Vanderlinde, 
van Braak et al., 2012). 

Op basis van verschillende studies weten we 
dat een aantal factoren ervoor kan zorgen dat 
een ict-beleidsplan als hefboom kan dienen voor 
een succesvolle ict-integratie op scholen:

Wat is een ict-beleidsplan?
Ict-beleidsplannen zijn op verschillende niveaus 
te situeren. Zo stellen nationale onderwijs-
overheden ict-beleidsplannen op waarin ze 
hun visie op ict communiceren naar scholen 
en docenten. In deze bijdrage hebben we 
het over ict-beleidsplannen die door scholen 
zelf zijn opgesteld. In de literatuur wordt zo’n 
plan omschreven als een document waarin de 
verschillende elementen van de schoolwerking 
met betrekking tot de integratie van ict zijn 
opgenomen. Dit houdt onder meer een inventa-
risatie in van de bestaande situatie op techno-
logisch vlak, alsook een inzicht in de wenselijke 
situatie. Een ict-beleidsplan van een school 
bevat dus zowel strategische elementen (‘Wat 
zijn onze ambities als school?’) als operationele 
elementen (‘Welke stappen zetten we als 
school om onze ambities te realiseren?’).

Ontwikkeld door de school, passend 
bij de school
De onderzoeksliteratuur laat zien dat een 
ict-beleidsplan een schoolconditie is voor 
succesvolle ict-integratie. Dit geldt voor alle 
sectoren: van primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs, tot beroepsopleidingen en het hoger 
onderwijs. Scholen die erin slagen ict succesvol 
te integreren in het curriculum, hebben meestal 
een omvattend ict-beleidsplan opgesteld. 
Daarnaast laat onderzoek een sterk verband 
zien tussen enerzijds ict-beleidsplannen en 
anderzijds gerealiseerde vernieuwingen in 
de klas en veranderende leeractiviteiten bij 
leerlingen (Baylor & Ritchie, 2002). Ook zijn er 
onderzoekers die beargumenteren dat ict-
beleidsplannen bijdragen tot de sustainability 
van ict als onderwijsvernieuwing (Jones, 2003). 
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2. Cyclisch proces 
Aansluitend bij het vorige punt, weten we ook 
dat het gezamenlijk uitwerken van een ict-be-
leidsplan tot dynamiek leidt in een schoolteam 
(Vanderlinde, van Braak et al., 2012). Wanneer 
een ict-beleidsplan goed is uitgewerkt, leidt 
het tot concrete handvatten voor docenten. 
Ze weten met andere woorden wat van hen 
wordt verwacht. Dit betekent ook dat een goed 
ict-beleidsplan steeds een work in progress is 
(Fishman & Zhang, 2003). Een ict-beleidsplan 
opstellen met de school als team is geen een-
malige oefening, maar een proces dat constant 
wijzigt en evolueert. Het is dus een oefening 
op langere termijn en het ict-beleidsplan dient 
dan ook op geregelde tijdstippen aangepast en 
bijgestuurd te worden, bijvoorbeeld omwille van 
technologische ontwikkelingen.

1. Teambetrokkenheid en coördinatie
Succesvolle scholen ontwikkelen hun ict-be-
leidsplan in teamverband. Een goed en efficiënt 
ict-beleidsplan zal nooit geschreven worden 
door een individuele docent of ict-coördinator. 
Scholen die succesvol zijn met ict, zijn scholen 
die beschikken over een ict-beleidsplan waarbij 
het volledige schoolteam betrokken is in de 
ontwikkeling ervan. In deze ict-scholen zijn alle 
docenten maximaal betrokken bij het proces 
van beleidsplanontwikkeling en worden ze 
gestimuleerd na te denken over de inhoud van 
het plan. Het opstellen van een ict-beleidsplan 
is dan aanleiding om met het hele schoolteam 
na te denken over de plaats van ict in de school 
en de verschillende klassen. Uit onderzoek 
(Vanderlinde, van Braak et al., 2012) weten we 
echter wel dat dit proces dient te worden geleid 
door een ‘zichtbare’ coördinator, bijvoorbeeld de 
schoolleider of de ict-coördinator. Deze persoon 
geeft het proces van beleidsplanontwikkeling 
vorm en bewaakt de voortgang ervan.

Uit onderzoek is overigens ook gebleken dat 
er tussen scholen grote verschillen bestaan in 
de manier waarop zij dit proces vormgeven. Ict-
beleidsplannen kunnen dan ook diverse invul-
lingen krijgen, afhankelijk van de schoolsituatie.
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4. Omvattende inhoud
Zoals eerder gezegd, weten we dat ict-beleids-
plannen van scholen verschillende elementen 
kunnen bevatten, afhankelijk van verschillen 
in schoolsituaties. Globaal komen in een 
ict-beleidsplan van succesvolle scholen vijf 
categorieën aan bod (zie Vanderlinde, van 
Braak et al., 2012):
• Visieontwikkeling met betrekking tot de plaats 

van ict in onderwijs
• Een kostenplaatje omtrent ict
• Ict-beleid op de infrastructuur (hardware en 

software)
• Beleid rond professionalisering van docenten 

op het gebied van ict
• De plaats van ict in het curriculum

Vooral doordat een ict-beleidsplan zoveel 
verschillende elementen bevat, wordt het een 
krachtig middel voor scholen om effectief aan 
ict-integratie te werken. Bovendien biedt een 
goed ict-beleidsplan niet enkel concrete richt-
lijnen aan docenten, het bevat ook aspecten die 
betrekking hebben op de school als organisatie. 
Een ict-beleidsplan bespreekt dus elementen 
die zowel betrekking hebben op didactiek als op 
schoolmanagement.

3. Vertrekken vanuit een visie op 
onderwijs
De meest succesvolle ict-beleidsplannen zijn 
die plannen die vertrekken vanuit een duidelijke 
en gedragen visie op onderwijs (Fishman & 
Zhang, 2003; Vanderlinde & van Braak, 2012). 
Een school gaat met andere woorden eerst 
na wat ‘goed’ onderwijs voor haar betekent, 
alvorens na te denken over de plaats van ict in 
dat onderwijs. Scholen die hun visie op ‘goed 
onderwijs’ nauwkeurig uitwerken en daarvoor 
de nodige tijd nemen, slagen erin de vraag te 
beantwoorden wat ict in hun school betekent 
voor onderwijzen en leren. 
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●  Succesvolle ict-scholen beschikken over een gezamenlijk en breed-
gedragen ict-beleidsplan. Effectieve ict-beleidsplannen zijn die plannen 
waarbij docenten betrokken zijn bij het tot stand komen en het bepalen 
van de inhoud. Deze plannen geven docenten handvatten over hoe ze 
ict dienen te integreren in de klas.

●  Goede ict-beleidsplannen vertrekken steeds vanuit een schoolvisie op 
onderwijs. De vraag ‘wat betekent goed onderwijs voor onze school?’ 
gaat dus steeds vooraf aan de vraag ‘wat betekent ict-integratie voor 
onze school?’

●  Het proces van ict-beleidsplanontwikkeling is veel belangrijker dan het 
hebben van het document op zich. Ict-beleidsplanontwikkeling is een 
cyclisch proces. Een ict-beleidsplan dient op geregelde tijdstippen aan-
gepast en bijgestuurd te worden.

Wat we weten over  
ict-beleidsplannen
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4W: Weten Wat Werkt en Waarom

4W is een wetenschappelijke uitgave van Kennisnet.

4W staat voor Weten Wat Werkt en Waarom en publiceert 

artikelen over opbrengsten en werking van ict-toepassingen 

in het onderwijs. Het gaat niet alleen om toepassingen van 

ict bij didactisch handelen, maar ook om toepassingen in de 

schoolorganisatie en voor professionalisering. De artikelen 

helpen professionals in het onderwijs een onderbouwde 

afweging te maken of inzet van een ict-toepassing adequaat 

en kansrijk is.
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