
Weet waar je staat

Onderzoeksconferentie 2018

Welke ict-toepassingen passen onderwijsprofessionals toe in het 
onderwijs? Hoe ziet het gebruik van ict-toepassingen binnen leraren-
teams eruit en wat betekent dit voor onderwijsopbrengsten en 
schoolbeleid? Alfons ten Brummelhuis, expert op het gebied van 

onderzoek bij Kennisnet, presenteerde de resultaten uit zijn nieuwe 
onderzoek ‘Weet waar je staat’. Lees het verslag hieronder.

Weten waar je staat met ict in het onderwijs. Met dat doel kwamen ruim 400 bezoekers op 16 mei naar Theater  Orpheus 
in Apeldoorn voor de Onderzoeksconferentie van Kennisnet en NRO.



Didactisch repertoire leraren: de 
gereedschapskist
‘Weet waar je staat’, een onderzoek van Kennisnet afgenomen onder 
4000 leraren in het po en vo, laat zien dat het didactisch repertoire 
van leraren cruciaal is voor de effectieve inzet van digitale (ict) 
toepassingen. 

“Vroeger begonnen scholen met de randvoorwaarden zoals internet 
en een goede ict-infrastructuur. Goede randvoorwaarden zijn 
noodzakelijk voor de inzet van ict in het onderwijs. Nu kijken scholen 
ook naar een effectieve inzet van ict-toepassingen. Meer gebruik van 
ict is niet altijd beter. We weten uit onderzoek met welke toepassin-
gen leerlingen goede leerresultaten behalen, en waarom dat zo is.

“Een belangrijke rol vervult ook het didactisch repertoire van leraren. 
Dit kun je zien als de gereedschapskist van de leraar. Leraren met 
een grote gereedschapskist, dus met een breed didactisch reper-
toire, kunnen makkelijker verschillende ict-toepassingen benutten. 

“Bij leraren met een kleine didactische gereedschapskist zien we dat 
zij minder gebruik maken van ict. Meestal alleen het digibord. Hun 
leerlingen profiteren veel minder van de opbrengsten van ict dan 
leerlingen die les krijgen van leraren met een grotere gereedschaps-
kist. Elke school heeft leraren die van elkaar verschillen in de 
omvang van hun didactische gereedschapskist”, vertelt Ten Brum-
melhuis. 

Dit stelt schoolbesturen voor een dilemma. Op welke leraren binnen 
je school stem je de aanschaf van ict-voorzieningen af, nu blijkt dat 
het didactisch repertoire van leraren maatgevend is voor de benut-
ting van ict-toepassingen? “Dit betekent voor schoolbesturen dat 

investeren in het didactisch repertoire van leraren, vooraf gaat aan 
investeren in ict.”

Het onderzoeksrapport met de onderzoeksresultaten ‘Weet waar je 
staat’ verschijnt eind juni 2018 op kennisnet.nl. 

9 pitches in volle vaart
Na ‘Weet waar je staat’ presenteerden onderzoekers in 9 pitches hun 
bevindingen rond het gebruik en de inzet van digitale (ict) toepassin-
gen in het onderwijs. De gereedschapskist van de leraar komt als 
een rode draad terug in de pitches.

Leerlingfeedback, learning analytics en ict in de 
wiskundeles

Zo vertelden Adrie Visscher en Hannah Bijlsma van Universiteit 
Twente over een handige app waarmee leraren aan het eind van 
een les feedback krijgen van leerlingen over hoe zij de les hebben 
ervaren. “Feedback kan prestatieverbeterend werken, maar leraren 
ontvangen te weinig feedback over hun lessen. Met deze app krijgen 
zij efficiënt en gedifferentieerd leerlingfeedback. Laag-, midden- en 
hoogpresterende leerlingen vertellen wat ze van de les vinden.” 

“Ons onderzoek laat zien dat leraren via de app gericht inzicht 
krijgen in hun verbeterpunten”, vertelde Bijlsma. “We zagen dat 
leraren na de feedback de stof duidelijker uitleggen, consequent 
checken of lesdoelen behaald zijn en leerlingen meer cognitief 
uitdagen.”
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Learning analytics

Jelte de Jongh, oprichter van LeerUniek, vertelde hoe een dalton-
school met succes geïndividualiseerde onderwijsplannen aanbiedt 
aan leerlingen, gebaseerd op de analyses van toetsresultaten en 
oefenmateriaal. “Learning analytics hebben potentie en zijn door 
leraren als positief ervaren. We willen meer wetenschappelijke 
disciplines betrekken bij onze analyses, zodat we samen onderwijs 
verbeteren.”

Ict in de wiskundeles

Hoe kan het vmbo de wiskundelessen verbeteren met de inzet van 
ict? Henjo Hooimeijer, leraar en leraaropleider bij het Van Loden-
stein College, vertelde over de goede voornemens van een vmbo 
onderbouwlocatie. Na vijf jaar bleven leerlingresultaten uit. Wat 
bleek? Leraren beschouwden ict als een hobbyproject, waardoor de 
resultaten daalden. 

“Ict is een hulpmiddel als het juist wordt 
ingezet, en een belemmering als het 
niet breed binnen de school wordt ge-
dragen”, - Henjo Hooimeijer. 

Zijn advies: “De koppeling van de leerlijn, leerinhoud en inzet van ict 
is erg belangrijk, maar dan moet de docent de koppeling wel 
maken.” Het didactisch repertoire van leraren is dus bepalend voor 
de leeropbrengst met ict-toepassingen. 

Onderwijs op maat, robots in de klas en nieuwe 
lesvormen

In de pitches is ook aandacht voor de rol van de leraar, leerling en ict 
in het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Wanneer stuurt de 
leraar de les, wanneer krijgen leerlingen zelf een rol in hun leerpro-
ces en welke rol speelt ict hierbij? Uit verschillende onderzoeken van 
Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Oberon blijkt dat nog 
lang niet alle beschikbare ict-toepassingen optimaal worden benut. 
“Wanneer leraar en leerling de controle over het leerproces delen en 
afwisselen, levert dat het meeste op”, vertellen de onderzoekers.

Carolien Knoop-van Campen van Radboud Universiteit Nijmegen en 
Priscilla Noordermeer van Stichting Lucas Onderwijs vertelden in 
hun pitch op welke manieren adaptieve leermiddelen bijdragen aan 
het vormgeven van gepersonaliseerd leren in het primair onderwijs 
(po). Leraren die vaker adaptieve leermiddelen gebruiken, geven 
leerlingen vaker en beter feedback op hun leerresultaten zeggen zij. 
“Maar leraren spelen een essentiële rol in het geheel, niet de adap-
tieve leermiddelen.” Noordermeer adviseert schoolbesturen daarom 
te blijven investeren in de ondersteuning van leraren. 

Robots in de klas

Is een leraar altijd nodig of kan een robot ook werk uit handen 
nemen?  Elly Konijn, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, 
vertelde over de impact van een robot in de klas. Een robot legt 
duidelijk uit, moedigt leerlingen aan en heeft veel geduld. “Leerlin-
gen oefenden één keer per week, 3 weken lang, slechts 5 minuten 
met Zora de robot. En wat blijkt? Leerlingen scoren aanzienlijk hoger 
in de toetsen na het oefenen met Zora. Wij noemen dat het Zora-ef-
fect”, zegt Konijn. “Maar”, benadrukt zij, “de robot kan de leraar nooit 
vervangen, de leraar blijft belangrijk.”
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Nieuwe lesvormen

De laatste pitch kwam van Francine Behnen, lerarenopleider NHL 
Stenden en onderzoeker bij Universiteit Twente. Samen met deelne-
mende scholen ontwikkelde zij ‘Doedactiek’, een hulpmiddel waar-
mee leraren in het voortgezet onderwijs (vo) nieuwe lesvormen 
ontwikkelen met moderne ict. “Vergelijk Doedactiek met webshop: 
leraren zoeken makkelijk naar nieuwe lesvormen en vinden hulp-
middelen die ze praktisch inzetten in de les. De voordelen? Onze 
webshop is gratis én leerlingen vinden de lessen veel leuker.”

Keynote spreker: Carla Haelermans 

Carla Haelermans, universitair hoofddocent onderwijseconomie aan 
de Universiteit van Maastricht, gaf in haar keynote een inkijk in het 
gebruik en het effect van ict en de rol van de leraar bij digitale (ict) 
toepassingen. 

Wat is de effectiviteit van ict en welke leeropbrengsten zijn er te 
halen? Uit Haelermans’ onderzoek blijkt dat de effectiviteit van ict in 
het onderwijs afhangt van het gebruik en het (didactisch) doel. Maar 
de leeropbrengst met inzet van ict is ook sterk afhankelijk van de 
leraar. “En: ict is een middel en géén doel op zich”, sluit Haelermans 
af. 

“Ict is een middel en géén doel op zich” 
- Carla Haelermans

Sociale media

Ook op Twitter en andere sociale media werd de Onderzoeks-
conferentie besproken. Dit gebeurde via de hashtag #KNOC18. 
Zo tweette Ad Groenen, leraar en ict’er in het po: “Afsluitende 
pitch op #knoc18 veel informatie gekregen die toepasbaar is bij 
@SAAMscholen met medewerking van de leerkracht voor de 
klas.” 
Onderwijskundige en docent Wiskunde Paul Ket tweette: “Een 
goede inhoudelijke samenvatting deze editie. +1 #KNOC18”. 

Meer lezen?

Benieuwd naar de presentatie van Ten Brummelhuis en de 
andere onderzoekers? Bekijk de presentaties op Slideshare. 

Meer lezen over het werk van keynote Carla Haelermans? Lees 
het interview met Carla, waarin zij vertelt waarom het belangrijk 
is dat scholen onderzoeksresultaten betrekken bij keuzes voor 
didactische aanpak en hulpmiddelen. 
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