
 

Dit document is uitsluitend voor deze opdrachtgever opgesteld. Alle in het document vermelde 

gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Publicatie en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder 

schriftelijke toestemming van TNS NIPO beslist niet toegestaan. Door ons lidmaatschap zijn wij 

gehouden de gedragsregels na te leven van Esomar en de MarktOnderzoekAssociatie (MOA). 

© TNS NIPO | ISO 9001, ISO 20252 en ISO 26362 gecertificeerd | rapport nederlands.dot 

Grote Bickersstraat 74 

1013 KS  Amsterdam 

 

Postbus 247 

1000 AE  Amsterdam 

 

t 020 522 54 44 

f 020 522 53 33 

e info@tns-nipo.com 

www.tns-nipo.com 

Political & Social 

Rapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feitelijk ict-gebruik in het middelbaar 

beroepsonderwijs 
resultaten observationeel onderzoek en onderzoek onder docenten 

Suzanne Plantinga | Daniël Mager 

F8849 | juli 2011 

Bestemd voor: 

 

Kennisnet 

 



Feitelijk ict-gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs | F8849 | © TNS NIPO | juli 2011 

Inhoud 

Samenvatting 1 

Inleiding 2 
 

1 De docent 2 

1.1 Ict door docent gebruikt bij klassikaal lesgeven 2 

1.2 Docent gebruikt beamer en pc met kantoortoepassingen 3 

1.3 Ict in grote mate ingezet voor didactische doeleinden 5 

1.4 Bij zes op de tien observaties geen boeken op tafel gezien 6 

1.5 Docentobservaties versus docentenenquête 7 
 

2 De student 13 

2.1 Studenten gebruiken ict in niet-klassikale situatie 14 

2.2 Pc en laptop met kantoortoepassingen ook door studenten meest gebruikt 14 

2.3 Ict-gebruik student ter ondersteuning van de te leren stof 17 

2.4 Ict is nuttig, maakt leren makkelijker en leuker 18 
 

3 Verschillen tussen onderwijstypen 19 

3.1 BOL/ BBL 19 

3.2 Opleidingsniveau 19 

3.3 Leerjaar 19 
 

4 Verschillen tussen mbo-instellingen 21 

4.1 Algemeen 21 

4.2 Ict-gebruik docenten 23 

4.3 Ict-gebruik studenten 25 

 

1 Bijlagen 1 

Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording observaties 2 

Bijlage 2 Onderzoeksverantwoording docentenenquête 6 

Bijlage 3 Instrument en Docentenenquête 9 

 

 

 Inhoud figuren en tabellen 

1 Stroomschema observaties 1 

2 Welke situatie is van toepassing aan het begin van de observatie? (n=1.200) 1 

3 Stroomschema 2 

4 Bij welk percentage van de observaties gebruikt de docent ict? 3 

5 Welke ict-toepassingen gebruikt de docent? (n=208) 4 

6 Welke kantoortoepassing(en) gebruikt de docent? (n=88) 4 

7 In hoeverre werd op het geobserveerde moment ict ingezet voor didactiek, leren 

omgaan met een beroepstoepassing of voor administratief 

onderwijsondersteunende taken? (n=208) 5 



Feitelijk ict-gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs | F8849 | © TNS NIPO | juli 2011 

8 Hoe vaak kwam de volgende situatie voor in de les? (n=400, stellingen die niet 

ingaan op ict-gebruik) 6 

9 Hoe vaak kwam de volgende situatie voor in de les? (n=400, stellingen die 

ingaan op ict-gebruik) 7 

10 Docentgecentreerde kennisoverdracht 8 

11 Studentgecentreerde kennisoverdracht 9 

12 Docentgecentreerd ict-gebruik 10 

13 Studentgecentreerd ict-gebruik 11 

10 Stroomschema 13 

11 Welk percentage van de studenten gebruikt ict? 14 

12 Welke ict-toepassingen gebruikt de student? (n=464) 15 

13 Welke kantoortoepassing(en) gebruikt de student? (n=177) 16 

14 Wat gebruikt de student op dit moment op het internet voor communicatie of 

samenwerking? (n=49) 16 

15 In hoeverre werd op het geobserveerde moment ict ingezet voor didactiek, leren 

omgaan met een beroepstoepassing of voor administratief 

onderwijsondersteunende taken? (n=464) 17 

16 Vragen aan studenten (n=663). In hoeverre vind je ict-gebruik nuttig? Maakt het 

leren makkelijker? En leuker? 18 

17 Aantal docenten/assistenten/begeleiders per les (n=400) 21 

18 Gemiddeld aantal studenten per les (n=400) 22 

19 Welke situatie is van toepassing aan het begin van de observatie? (n=1200) 22 

20 Welk percentage van de docenten gebruikt ict? 23 

21 Meest gebruikte ict-toepassingen door docenten per onderwijsinstelling 23 

22 Mate waarin docenten ict (zeer) sterk inzetten voor de verschillende doelen 24 

23 Welk percentage van de studenten gebruikt ict? 25 

24 Meest gebruikte ict-toepassingen door studenten per onderwijsinstelling 26 

25 Mate waarin studenten ict (zeer) sterk inzetten voor de verschillende doelen 27 

23 Responsoverzicht docentenenquête  

 



Feitelijk ict-gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs | F8849 | © TNS NIPO | juli 2011 | 1 

Samenvatting 

Om te achterhalen wat de huidige stand van zaken met betrekking tot ict-gebruik in het 

mbo is, heeft TNS NIPO in opdracht van Kennisnet observaties uitgevoerd bij vier mbo-

instellingen en via internet een enquête afgenomen onder docenten van die instellingen. 

Uit dit onderzoek blijkt dat ict-middelen vaker een hulpmiddel van de student dan van de 

docent zijn. In het merendeel van lessen speelt het papieren boek geen rol in het 

onderwijs. 

 

Ongeveer de helft van de onderwijstijd is klassikaal (de docent geeft frontaal uitleg), de 

andere helft zijn studenten individueel of in groepjes aan het werk. Bij een derde van de 

klassikale onderwijssituaties maakt de docent gebruik van ict, meestal voor presentaties. 

De ict wordt tijdens het lesgeven door de docent vaker gebruikt als didactisch hulpmiddel 

(om leerstof te presenteren) dan voor administratie of om studenten te leren omgaan met 

een beroepstoepassing.  

  

Bij niet-klassikaal onderwijs gebruikt tweederde van de studenten een ict-toepassing, 

vaak gaat het daarbij om tekstverwerking. Ook voor studenten is het belangrijkste doel 

van het ict-gebruik didactisch (om de leerstof beter te begrijpen), maar meer dan 

docenten gebruiken studenten ict ook voor leren omgaan met beroepstoepassingen en 

administratieve (school)taken. Ongeveer driekwart van de studenten vindt de manier 

waarop computers in hun onderwijs wordt gebruikt nuttig en studenten ervaren het leren 

door de inzet van computers als makkelijker en leuker. 

 

Docenten verwachten dat zowel docentgecentreerd ict-gebruik als studentgecentreerd ict-

gebruik zal toenemen in de nabije toekomst. Het is echter de vraag of de stijging zo is 

zoals men nu verwacht; de observaties in de lessen laten namelijk een lagere frequentie 

van ict-gebruik zien dan docenten zelf aangeven.  
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Inleiding 

Cijfers over ict-gebruik in het mbo zijn schaars. De beschikbare gegevens doen meestal 

onvoldoende recht aan de grote diversiteit van sectoren en opleidingen binnen het mbo. 

Kennisnet heeft daarom de behoefte aan verdiepend inzicht in de feitelijke situatie 

rondom ict in het mbo.  

 

Om te achterhalen wat de huidige stand van zaken met betrekking tot ict-gebruik in het 

mbo is, is gekozen voor een onderzoek gebaseerd op observaties van onderwijssituaties 

bij vier verschillende mbo-instellingen. Per instelling zijn 100 lessen geobserveerd. Per 

les zijn tijdens drie observatiemomenten gegevens verzameld. In totaal zijn bij 400 lessen 

1200 observaties  uitgevoerd. Per observatie werd aan de hand van de situatie in de 

onderwijsruimte bepaald of op dat moment een docent of een student geobserveerd werd, 

volgens het stroomschema op de volgende bladzijde. 

 

In deze rapportage wordt regelmatig verwezen naar dit schema, om aan te geven om welk 

type observatie het gaat. 
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1 | Stroomschema observaties 
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Vanwege deze opzet is het niet mogelijk om algemene uitspraken te doen als ‘xx procent 

van de docenten gebruikt ict’. Op het moment dat de lessituatie niet klassikaal is, en 

studenten ict gebruiken, is de docent niet geobserveerd. Het zou kunnen dat die op dat 

moment ook ict gebruikt, maar die informatie is niet beschikbaar. In deze rapportage 

worden daarom alleen uitspraken gedaan over situaties die in bovenstaand schema te 

plaatsen zijn. 

 

Waar we in dit rapport spreken over les, onderwijssituatie of lessituatie bedoelen we in 

feite telkens dezelfde eenheid: het geobserveerde deel uit een lesrooster. De volgende 

paragraaf beschrijft hoe deze lessen er in algemene zin uitzagen. 

Bijna altijd één docent aanwezig, gemiddeld veertien studenten 

In bijna negen op de tien geobserveerde onderwijssituaties is er één docent, 

onderwijsassistent of begeleider aanwezig in de les. In ruim één op de tien lessen is er 

meer onderwijzend personeel aanwezig, in de meeste gevallen gaat het dan om twee 

personen. 

 

Gemiddeld zijn er per les veertien studenten aanwezig. Bij een derde van de lessen zijn er 

tien studenten of minder, terwijl ruim de helft van de lessen wordt bezocht door tien tot 

twintig studenten.  

 

Zoals de figuur hieronder laat zien, bestaat ongeveer de helft van de geobserveerde lessen 

uit een (frontaal) klassikale onderwijssituatie (45% door een docent en 4% door een 

student), terwijl men in de andere helft van de onderwijssituaties individueel werkt of een 

toets wordt afgenomen. 

2 | Welke situatie is van toepassing aan het begin van de observatie? (n=1.200) 
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Bron: TNS NIPO, 2011 
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1 De docent 

In dit hoofdstuk staat het ict-gebruik van docenten centraal. Het gaat dan om situaties 1 

en 4 van onderstaande schema. 

3 | Stroomschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Ict door docent gebruikt bij klassikaal lesgeven 

Als er tijdens een observatie klassikaal les werd gegeven door een docent, hebben de 

observatoren zich gericht op ict-gebruik door die docent. In 36% van de gevallen maakt 

de docent bij zijn klassikale uitleg gebruik van ict-toepassingen (situatie 1 uit het 

stroomschema). Als de docent niet klassikaal lesgaf, werden in eerste instantie de 

studenten geobserveerd. Als die geen gebruik maakten van ict-toepassingen, werd 

gekeken of de docent op dat moment wel ict gebruikte (situatie 4 uit het stroomschema). 

In deze situaties gebeurde dat in slechts 5% van de gevallen (zie figuur 4). 
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4 | Bij welk percentage van de observaties gebruikt de docent ict? 
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Bron: TNS NIPO, 2011 

 

1.2 Docent gebruikt beamer en pc met kantoortoepassingen 

In deze en de volgende paragrafen wordt gesproken over welke ict-toepassingen worden 

gebruikt, en hoe. Waar in deze paragrafen percentages worden genoemd, gaat het om een 

percentage van het totaal aantal observaties van docenten die ict gebruikten, tenzij anders 

vermeld. Er zijn in totaal 208 dergelijke observaties uitgevoerd. 

 

De meest gebruikte ict-toepassing is de beamer (zie figuur 5). Deze wordt ingezet in bijna 

tweederde van de onderwijssituaties waarin een docent ict gebruikt. Ook veel gebruikt 

zijn de desktop-computer (53%), kantoortoepassingen (42%), het digitale schoolbord 

(35%) en de laptop (25%). 
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5 | Welke ict-toepassingen gebruikt de docent? (n=208) 
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Bron: TNS NIPO, 2011 

In ruim een op de tien onderwijssituaties waarin de docent ict gebruikt is het gebruik van 

een elektronische leeromgeving waargenomen (12%). Ict-toepassingen als grafische 

software, simulatieomgevingen en digitale portfolio’s zijn nauwelijks waargenomen 

tijdens de observaties. Hierbij past wel een kanttekening: er is bewust voor gekozen om 

voor dit onderzoek geen beroepspraktijkvormingslessen te observeren. 

 

Van de kantoortoepassingen is presentatiesoftware zoals Powerpoint met voorsprong de 

meest gebruikte door docenten, zoals te zien is in figuur 6. 

6 | Welke kantoortoepassing(en) gebruikt de docent? (n=88) 
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Bron: TNS NIPO, 2011 
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1.3 Ict in grote mate ingezet voor didactische doeleinden 

Docenten kunnen verschillende motieven hebben voor het gebruik van ict. We maken 

hierbij onderscheid tussen didactisch, leerinhoudelijk (leren omgaan met een 

beroepstoepassing) en administratief (zie figuur 7). 

7 | In hoeverre werd op het geobserveerde moment ict ingezet voor didactiek, leren 

omgaan met een beroepstoepassing of voor administratief onderwijsondersteunende 

taken? (n=208) 
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Bron: TNS NIPO, 2011 

Didactisch 

In bijna negen op de tien onderwijssituaties waarin de docent ict gebruikt, wordt ict door 

de docent (zeer) sterk gebruikt als ondersteuning om de stof beter over te kunnen brengen 

(zie figuur 5). Bij opleidingsniveau 4 is dit zelfs nog iets sterker het geval dan bij de 

andere opleidingsniveaus. 

 

Leerinhoudelijk 

In vier op de tien onderwijssituaties waarin ict door een docent wordt gebruikt, is dit 

(mede) in (zeer) sterke mate om het latere beroep van de student aan te leren. In het derde 

leerjaar komt het opvallend weinig voor dat dit doel helemaal geen rol speelde bij het 

gebruik van ict (12% ‘niet’ tegen 32% gemiddeld). 

 

Administratief 

In twee derde van de onderwijssituaties waarin een docent ict gebruikt, heeft dat geen 

administratief doel. In bijna een kwart van de gevallen is dat juist wel (zeer) sterk het 

geval. 

 

Het is op basis van deze observaties duidelijk dat ict door de docent gebruikt wordt in een 

klassikale situatie waarbij ict dient als hulpmiddel om de stof over te brengen. Dat ict dus 
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vooral didactisch wordt ingezet, bestaat uit beamers en pc’s met kantoortoepassingen en 

in een klassikale situatie gebruikt wordt, is een eenduidig beeld dat naar voren komt als 

het gaat om hoe de docent in het mbo ict toepast in zijn onderwijs. 

 

 

1.4 Bij zes op de tien observaties geen boeken op tafel gezien 

Onderstaande stellingen gaan in op het gedrag van de docent tijdens de observaties. We 

zien dat in grote mate de docent bepaalt wat er in de les gebeurt (71%). Vier op de tien 

docenten geeft (heel) vaak uitleg over moeilijke punten uit de stof, bij een op de tien 

observaties (12%) was er nooit sprake van een dergelijke uitleg van de docent.  

8 | Hoe vaak kwam de volgende situatie voor in de les? (n=400, stellingen die niet ingaan 

op ict-gebruik) 
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Bron: TNS NIPO, 2011 

Opvallend is het hoge percentage observaties waarin waargenomen is dat de docent de 

student nooit gebruik laat maken van een boek (59%).  

 

Daarnaast zijn ook stellingen voorgelegd die ingaan op ict-gebruik van de docent. 

Opgemerkt moet worden dat deze stellingen de observator zijn voorgelegd om een 

algemeen beeld te schetsen van het gedrag van de docent tijdens de observatie. De 

feitelijke informatie over welke toepassingen docenten gebruiken en in hoeveel 

observaties ict is geobserveerd, is reeds aan bod gekomen. 

 

Het algemene beeld dat de observator schetst in de lessen uit de steekproef laat zien dat 

bij een groot deel van de docenten nooit ict-gebruik is geobserveerd. De percentages bij 

‘nooit’ schommelen tussen de 64% voor oefeningen laten maken op de computer tot 88% 

voor digitaal schoolbord gebruiken. Bij bijna drie op de tien observaties was sprake van 



Feitelijk ict-gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs | F8849 | © TNS NIPO | juli 2011 | 7 

een docent die studenten oefeningen liet maken op de computer (29%) en in slechts een 

paar gevallen (5%) werd internet gebruikt om de uitleg van de docent te verlevendigen. 

9 | Hoe vaak kwam de volgende situatie voor in de les? (n=400, stellingen die ingaan op 

ict-gebruik) 
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1.5 Docentobservaties versus docentenenquête  

Gedurende het laatste deel van iedere observatie hebben de observatoren genoteerd in 

hoeverre de docenten bepaalde vormen van lesgeven wel of niet gebruikten in hun werk. 

Het gaat hierbij om ict-gebruik maar ook om de manier van lesgeven, bijvoorbeeld wel of 

niet studenten aansporen tot het geven van feedback op elkaar, wel of geen vragen stellen 

over de stof, et cetera. Voor een compleet overzicht met onderzochte items verwijzen we 

naar de tabellen in de bijlage (vanaf V450). In deze paragraaf kijken we uitsluitend naar 

de onderliggende dimensies van deze items. We onderscheiden er vier: twee voor 

kennisoverdracht en twee voor ict-gebruik.  

 

We geven aan hoe vaak de ‘gedraging’ is geobserveerd. Dit varieert van ‘nooit’ (score 1) 

tot en met ‘heel vaak’ (score 5). Daarnaast is tijdens de observaties aangegeven voor 

hoeveel studenten het geobserveerde van toepassing was. Dit varieert van ‘een paar’ tot 

‘allemaal’.  

 

Het kan dus voorkomen dat een bepaalde gedraging van docent of student heel vaak is 

voorgekomen, maar dat dit eigenlijk in veel gevallen maar voor een paar studenten van 

toepassing is geweest. Door beide zaken te vermelden, krijgen we een levendig beeld van 

wat er is waargenomen tijdens de geobserveerde lessituaties. 
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De docenten is zelf ook gevraagd aan te geven in hoeverre zij bepaalde vormen van 

lesgeven wel of niet gebruiken in hun werk op dit moment. Dit geeft ons de mogelijkheid 

de observaties te vergelijken met de perceptie van het eigen gedrag van de docent. 

Tenslotte is docenten gevraagd naar hun verwachting over de toekomst. Ook dit geeft ons 

de mogelijkheid tot vergelijking: wat docenten nu (zeggen te) doen en wat zij verwachten 

in de toekomst te gaan doen, aangaande lesgeven met ict.  

 

Docent gecentreerde kennisoverdracht 

Een docentgecentreerde kennisoverdracht houdt in dat de docent vragen stelt over de 

opgegeven stof, uitleg geeft over moeilijke punten, nagaat of studenten de 

praktijkervaringen beheersen. Ook houdt het in dat de docent bepaalt wat er in de les 

gebeurt. De docent ‘is aan zet’ en leidt de studenten door de les en/of de stof heen.  

10 | Docentgecentreerde kennisoverdracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: TNS NIPO, 2011 

De mate waarin dit is waargenomen tijdens de observaties typeren we als ‘regelmatig’ 

(score 3.1 op de vijfpuntsschaal). Docenten zelf geven aan dat ze vaker deze manier van 

lesgeven toepassen. Ze verwachten verder dit in de toekomst net zo vaak als nu toe te 

zullen passen.  

 

Wanneer we dit observeerden, was het voor drie kwart of meer van de studenten van 

toepassing.  
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Studentgecentreerde kennisoverdracht 

Wanneer studenten worden aangespoord elkaar feedback te geven, is er sprake van een 

studentgecentreerde kennisconstructie.  

11 | Studentgecentreerde kennisoverdracht 
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Bron: TNS NIPO, 2011 

Op een schaal van nooit (1) tot heel vaak (5) scoort deze variabele een 1,9 in de 

observaties, wat te interpreteren dient te worden als ‘af en toe’. Ook hier geldt dat 

docenten zelf aangeven dat er vaker sprake is van studengecentreerde kennisoverdracht. 

En ook hier zien docenten dit niet opvallend toe- of afnemen in de toekomst.  

 

Naast het feit dat dit af en toe is voorgekomen, was het voor minder dan een kwart van de 

aanwezige studenten van toepassing tijdens de observaties.  

 

Wanneer we docentgecentreerde kennisoverdracht vergelijken met studentgecentreerde 

kennisoverdracht valt direct op dat de docentgecentreerde kennisconstructie vaker is 

geobserveerd én voor meer studenten van toepassing was. De rol van de docent is dus 

nog altijd groot. 
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Docentgecentreerd ict-gebruik  

Wat het ict-gebruik betreft onderscheiden we twee dimensies: docent- of 

studentgecentreerd ict-gebruik. Docenten die internet gebruiken om hun uitleg te 

verlevendigen, presentatiesoftware gebruiken tijdens hun uitleg en/of een digitaal 

schoolbord gebruiken, zijn actieve gebruikers van ict tijdens het lesgeven. We typeren dit 

als docentgecentreerd ict-gebruik.  

12 | Docentgecentreerd ict-gebruik 
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Bron: TNS NIPO, 2011 

Met een gemiddelde van 1.4 kwam dit ‘af en toe’ voor tijdens de observaties. Docenten 

zelf geven aan regelmatig ict in hun lessen te gebruiken en verwachten dit in de toekomst 

meer te gaan doen.  
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Student gecentreerd ict-gebruik 

Docenten die hun studenten oefeningen laten maken met de computer, informatie laat 

opzoeken, studenten laat samenwerken met ict en ze een digitaal portfolio laat bijhouden, 

komen af en toe voor. Het betreft hier ict-gebruik van de student, gestimuleerd door de 

docent. 

13 | Studentgecentreerd ict-gebruik 
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Bron: TNS NIPO, 2011 

Dit type ict-gebruik is tijdens de observaties af en toe waargenomen (1,6 op de 

vijfpuntsschaal). Net als bij het docentgecentreerd ict-gebruik zien docenten het 

studentgecentreerd ict-gebruik vaker voorkomen. De typering die we aan de antwoorden 

van docenten hangen is ‘regelmatig’. Docenten verwachten verder dat het 

studentgecentreerd ict-gebruik net als het docentgecentreerd ict-gebruik, toe zal nemen in 

de (nabije) toekomst. 

 

De vier zojuist besproken constructen met elkaar vergeleken, constateren we het grootste 

aandeel docentgecentreerde kennisoverdracht. Zoals al eerder gezegd, de docent speelt 

nog altijd een grote rol. De eigen perceptie van de docenten wijkt steevast op dezelfde 

manier af van de resutlaten uit de observaties: docenten schatten de frequentie van hun 

eigen gedrag hoger in dan uit de observaties naar voren komt. 

 

Wat de toekomstverwachtingen betreft zien we vooral een bekend fenomeen bij de twee 

variabelen van ict-gebruik. Bij zowel studentgecentreerd ict-gebruik als bij 

docentgecentreerd ict-gebruik verwachten docenten een stijging van het gebruik over drie 

jaar. Dit is volledig in lijn met andere onderzoeken naar toekomstverwachtingen over ict-

gebruik (Monitor ict-gebruik in het onderwijs), waar docenten maar ook ict-coördinatoren 

en -managers altijd aangeven te verwachten dat het ict-gebruik zal toenemen. Opvallend 

bij die onderzoeken is echter altijd dat de verwachte toename groter is dan de 

daadwerkelijke toename. Docenten zien het ict-gebruik vrij hard stijgen in hun 

toekomstbeeld maar de werkelijkheid laat vaak een langzamere ontwikkeling zien. Samen 
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met de resultaten uit de observaties (waar het ict-gebruik lager lijkt te liggen) lijkt hier 

dus het beeld te ontstaan dat de docenten hun eigen ict-gebruik hoger inschatten dan 

daadwerkelijk het geval is.  
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2 De student 

In dit hoofdstuk staat het ict-gebruik van studenten centraal. Het gaat dan om situaties 2 

en 3 van onderstaande schema. 

14 | Stroomschema 
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2.1 Studenten gebruiken ict in niet-klassikale situatie 

Als er tijdens een observatie niet klassikaal les werd gegeven door een docent, hebben 

de observatoren zich gericht op ict-gebruik door de studenten. In die situatie gebruikte 

64% van de studenten een of meer ict-toepassingen. Als de docent wel klassikaal lesgaf, 

werd in eerste instantie de docent geobserveerd. Als die geen gebruik maakten van ict-

toepassingen, werd gekeken of de studenten op dat moment wel ict gebruikte. In deze 

situaties gebeurde dat in 13% van de gevallen (zie figuur 15). 

15 | Welk percentage van de studenten gebruikt ict? 
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2.2 Pc en laptop met kantoortoepassingen ook door studenten 
meest gebruikt 

In deze en de volgende paragrafen wordt gesproken over welke ict-toepassingen worden 

gebruikt, en hoe. Waar in deze paragrafen percentages worden genoemd, gaat het om een 

percentage van het totaal aantal observaties van docenten die ict gebruikten, tenzij anders 

vermeld. Er zijn in totaal 464 dergelijke observaties uitgevoerd. 

 

Figuur 16 laat zien welke ict-toepassingen studenten gebruiken. De desktop-computer 

voert de lijst aan: bijna zes op de tien geobserveerde studenten maken hier gebruik van, 

en nog eens een derde van de studenten gebruikt een laptop. Kantoortoepassingen (38%) 

zijn veelgebruikte programma’s, net als het gebruik van internet voor het plaatsen, 

opzoeken of laten zien van informatie (32%). Specifieke software voor het oefenen van 

de lesstof wordt door een kwart van de studenten gebruikt. 



Feitelijk ict-gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs | F8849 | © TNS NIPO | juli 2011 | 15 

 

16 | Welke ict-toepassingen gebruikt de student? (n=464) 
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Ook hier zien we dat beroepsgerichte ict-toepassingen en simulatieomgevingen 

nauwelijks waargenomen zijn. Ook het digitaal portfolio is slechts een klein aantal keren 

gezien. De elektronische leeromgeving is in 18% van de keren dat studenten ict 

gebruikten, waargenomen. 

 

Studenten zijn op de computer of laptop voornamelijk bezig met tekstverwerking (73%), 

op afstand gevolgd door presentatiesoftware (28%) en rekenbladen (18%) (zie figuur 17). 

Rekenbladen worden bij opleidingsniveau 2 wel vaker dan gemiddeld gebruikt (33%). 
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17 | Welke kantoortoepassing(en) gebruikt de student? (n=177) 
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Als studenten gebruik maken van internet voor communicatie of samenwerking, gaat het 

vaak om het gebruik van Google (docs) (41%), e-mail (39%), chatten via msn (33%) of 

contacten onderhouden via Hyves of Facebook (ook 33%). Daarnaast is de categorie 

‘anders’ met 47% ook relatief groot.  

18 | Wat gebruikt de student op dit moment op het internet voor communicatie of 

samenwerking? (n=49) 
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2.3 Ict-gebruik student ter ondersteuning van de te leren stof 

Net als bij de docenten is ook bij de studenten geobserveerd met welk doel de ict gebruikt 

werd. Daarbij is ook hier onderscheid gemaakt in didactisch, leerinhoudelijk (leren 

omgaan met een beroepstoepassing) en administratief gebruik, zoals te zien is in figuur 

19. 

 

Resultaten van deze figuur zijn in overeenstemming met de eerdere figuur over de doelen 

van het ict-gebruik van de docent. Ict is vooral ingezet op didactische wijze (61% sterk 

tot zeer sterk). 

19 | In hoeverre werd op het geobserveerde moment ict ingezet voor didactiek, leren 

omgaan met een beroepstoepassing of voor administratief onderwijsondersteunende 

taken? (n=464) 
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Didactisch 

Ruim zes op de tien studenten gebruikt ict in (zeer) sterke mate als didactisch hulpmiddel 

voor het verwerven van leerstof. In het derde leerjaar geldt dit wat minder dan gemiddeld. 

 

Leerinhoudelijk 

In ruim vier op de tien onderwijssituaties waarin studenten ict gebruiken, heeft dit in 

(zeer) sterke mate (mede) tot doel om het latere beroep van de student aan te leren. In het 

eerste leerjaar (38%) geldt dit nog wat minder dan in het tweede leerjaar (50%). 

 

Administratief 

Ruim een derde van de studenten heeft met de gebruikte ict (mede) in (zeer) sterke mate 

het doel administratieve handelingen uit te voeren. Net als bij de docenten is dit echter 

het minst voorkomende doel van de inzet van ict. 
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2.4 Ict is nuttig, maakt leren makkelijker en leuker 

Aan ruim zeshonderd studenten is tijdens de observaties een zeer korte enquête 

voorgelegd om te peilen of ict nuttig is en of het bijdraagt aan leuker en makkelijker leren 

in het mbo. De resultaten van deze peiling zijn in onderstaande figuur opgenomen. 

 

Een grote meerderheid van de studenten staat positief tegenover het gebruik van ict in de 

lessen. Het is nuttig, het maakt leren makkelijker en leuker.  

20 | Vragen aan studenten (n=663). In hoeverre vind je ict-gebruik nuttig? Maakt het 

leren makkelijker? En leuker? 
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De figuur laat zien dat bijna drie kwart van de studenten het ict-gebruik in de les (heel) 

nuttig vindt, een op de tien noemt het (helemaal) niet nuttig. Volgens ruim zeven op de 

tien studenten maakt het ict-gebruik het studeren makkelijker. 6% van de studenten is van 

mening dat het ict-gebruik het studeren juist moeilijker maakt. Ruim twee derde van de 

studenten vindt dat ict-gebruik de les leuker maakt. Opnieuw 6% geeft aan dat de les er 

juist minder leuk van wordt. 
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3 Verschillen tussen onderwijstypen 

Van alle geobserveerde lessituaties is het opleidingsniveau en leerjaar genoteerd, en 

bekend of het om BOL- of BBL-onderwijs ging. Dit hoofdstuk gaat in op de significante 

verschillen die daarbij zijn waargenomen. 

3.1 BOL/ BBL 

BBL-onderwijs kent met gemiddeld elf studenten over het algemeen kleinere klassen dan 

BOL-onderwijs, waar gemiddeld veertien studenten aanwezig zijn. 

 

Bij BOL-onderwijs ligt het gebruik van ict door docenten in klassikale lessituaties wat 

hoger dan bij BBL-onderwijs (38% tegen 25%). Bij studenten zien we hetzelfde: 

studenten van BOL-opleidingen gebruiken in een individuele lessituatie vaker ict (66%) 

dan studenten van BBL-opleidingen (45%).  

 

In het BBL-onderwijs wordt wel relatief veel gebruik gemaakt van de elektronische 

leeromgeving (33% tegen 18% gemiddeld) en internet voor communicatie of 

samenwerking (31% tegen 11% gemiddeld). 

3.2 Opleidingsniveau 

Bij opleidingsniveau 2 is de lessituatie vaker individueel (55%) en geeft de docent minder 

vaak klassikaal les (34%) in vergelijking met opleidingsniveau 4 (43% individueel en 

48% klassikaal les van de docent). Daarnaast zijn de klassen bij opleidingsniveau 2 

gemiddeld kleiner dan bij opleidingsniveau 4 (respectievelijk gemiddeld elf en veertien 

studenten per les). 

 

Bij opleidingsniveau 2 gebruikt de docent in slechts een vijfde (22%) van de 

geobserveerde onderwijssituaties ict, in vergelijking met twee vijfde (40%) bij 

opleidingsniveau 4. Hetzelfde geldt voor studenten: in klassen van opleidingsniveau 2 

wordt door de studenten minder ict gebruikt dan in klassen van opleidingsniveau 4 (56% 

tegen 67%, respectievelijk) in een individuele lessituatie. Ook in klassikale situaties 

waarbij de docent geen ict gebruikt, wordt bij opleidingsniveau 4 relatief iets meer ict 

gebruikt (16% tegen 13% gemiddeld). Bij opleidingsniveau 2 wordt wel de elektronische 

leeromgeving door studenten relatief vaak gebruikt (29% tegen 18% gemiddeld). 

3.3 Leerjaar 

Het aantal studenten per les hangt samen met het leerjaar: in het eerste jaar zijn er 

gemiddeld vijftien studenten per les aanwezig, in het vierde leerjaar gemiddeld tien.  

 

In het eerste leerjaar gebruikt de docent wat vaker dan gemiddeld een kantoortoepassing, 

terwijl in het derde en vierde leerjaar het gebruik van internet voor het plaatsen, opzoeken 

of laten zien van informatie vaker voorkomt onder docenten. In het vierde jaar van de 
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opleiding wordt door de studenten beduidend minder ict gebruikt in individuele 

lessituaties (41% tegen 64% gemiddeld). 

 

De elektronische leeromgeving wordt door studenten relatief vaak gebruikt in het vierde 

leerjaar (41% tegen 18% gemiddeld). In het vierde leerjaar wordt daarnaast ook vaker 

dan gemiddeld door de student gebruik gemaakt van internet, zowel voor communicatie 

of samenwerking (45% tegen 11% gemiddeld) als voor plaatsen, opzoeken of laten zien 

van informatie (59% tegen 32% gemiddeld). 
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4 Verschillen tussen mbo-instellingen 

De 1200 observatiemomenten zijn verdeeld over vier mbo-instellingen, te weten ROC 

Tilburg, ROC De Leijgraaf, Het Hoorbeeck College en Helicon Opleidingen. In dit 

hoofdstuk worden de resultaten uitgesplitst naar mbo-instelling. 

4.1 Algemeen 

Bij ROC De Leijgraaf was het aandeel onderwijssituaties op opleidingsniveau 2 relatief 

wat groter dan bij de andere onderwijsinstellingen (26% tegen 18% gemiddeld), terwijl 

bij ROC Tilburg juist relatief veel onderwijssituaties op opleidingsniveau 3 zijn 

geobserveerd (39% tegen 28% gemiddeld). 

 

Bij het Hoornbeeck College worden vrijwel alle onderwijssituaties door één docent, 

assistent of begeleider bijgewoond (zie figuur 21), terwijl bij ROC De Leijgraaf juist 

relatief vaak twee docenten, assistenten of begeleiders aanwezig zijn. 

21 | Aantal docenten/assistenten/begeleiders per les (n=400) 
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Bij Helicon Opleidingen zijn de klassen gemiddeld wat kleiner dan bij de andere 

onderwijsinstellingen, zoals figuur 22 laat zien. 

22 | Gemiddeld aantal studenten per les (n=400) 
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Bij Helicon Opleidingen en het Hoornbeeck College is meer dan de helft van de 

onderwijssituaties klassikaal, terwijl bij ROC Tilburg en zeker ROC De Leijgraaf vaker 

individuele onderwijssituaties voorkomen. 

23 | Welke situatie is van toepassing aan het begin van de observatie? (n=1200) 
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4.2 Ict-gebruik docenten 

Op momenten dat docenten klassikaal lesgeven, gebruiken ze daarbij bij Helicon 

Opleidingen in bijna de helft van de geobserveerde onderwijssituaties ict (zie figuur 24). 

Bij ROC De Leijgraaf is dat slechts ruim een op de vijf. Op momenten dat docenten niet 

klassikaal lesgeven en studenten geen ict gebruiken, gebruiken ook docenten zelden ict. 

ROC Tilburg en Helicon Opleidingen komen tot ongeveer 10%, bij ROC De Leijgraaf en 

het Hoornbeeck College komt dit vrijwel niet voor. 

24 | Welk percentage van de docenten gebruikt ict? 
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Bij alle onderwijsinstellingen is de beamer het meest gebruikte ict-apparaat door 

docenten. Er is echter wel verschil, zoals figuur 25 laat zien. Bij ROC De Leijgraaf 

gebruikt de docent in vier van de vijf onderwijssituaties waarin de docent ict gebruikt een 

beamer, terwijl dat bij het Hoornbeeck College in iets minder dan de helft van de 

gevallen gebeurt. Ook wat de populariteit van andere ict-middelen betreft zijn er veel 

overeenkomsten tussen de onderwijsinstellingen. 

25 | Meest gebruikte ict-toepassingen door docenten per onderwijsinstelling 

Helicon (n=82) Hoornbeeck (n=55) Leijgraaf (n=22) Tilburg (n=49) 

beamer (70%) beamer (47%) beamer (82%) beamer (63%) 

desktop-computer 

(62%) 

kantoortoepassing 

(42%) 

desktop-computer 

(82%) 

kantoortoepassing 

(55%) 

digitaal schoolbord 

(43%) 

digitaal schoolbord 

(36%) 

kantoortoepassing 

(32%) 

desktop-computer 

(45%) 

 



Feitelijk ict-gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs | F8849 | © TNS NIPO | juli 2011 | 24 

Opmerkelijk is wel dat bij ROC Tilburg 29% van de docenten die ict gebruiken, gebruik 

maakt van een elektronische leeromgeving, dit is beduidend meer dan bij de andere 

onderwijsinstellingen. Bij Helicon Opleidingen gebruiken de docenten in vergelijking 

met de andere onderwijsinstellingen relatief vaak internet voor het plaatsen, opzoeken of 

laten zien van informatie. 

 

Bij alle onderwijsinstellingen gebruiken docenten ict voornamelijk didactisch (zie figuur 

26). Wat opvalt, is dat docenten van ROC Tilburg vaker dan hun collega’s bij de andere 

onderwijsinstellingen ict gebruiken voor administratieve doelen. Bij het Hoornbeeck 

College gebruiken docenten ict relatief minder vaak om de studenten hun latere beroep 

aan te leren. 

26 | Mate waarin docenten ict (zeer) sterk inzetten voor de verschillende doelen 
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4.3 Ict-gebruik studenten 

Wanneer de docent niet klassikaal lesgeeft, maken ruim zeven op de tien studenten van 

ROC De Leijgraaf gebruik van ict. Zoals uit figuur 27 blijkt, geldt dat bij het Hoornbeeck 

College voor iets meer dan de helft van de studenten.  

27 | Welk percentage van de studenten gebruikt ict? 
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Wanneer er wel klassikaal lesgegeven wordt door de docent, maar die daarbij geen ict 

gebruikt, gebruikt een op de vijf studenten van Helicon Opleidingen wel een ict-

toepassing. Bij de andere onderwijsinstellingen ligt dit aantal wat lager. 
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In paragraaf 5.2 bleek dat er wat betreft de populairste ict-toepassingen weinig 

verschillen zijn tussen docenten van de verschillende onderwijsinstellingen. Bij studenten 

is die spreiding wat groter. Zo zien we in figuur 28 dat studenten van Helicon 

Opleidingen veel vaker dan de overige studenten gebruik maken van laptops, terwijl 

zeker bij ROC Tilburg de desktop-computer veel populairder is. Wel gebruiken alle 

studenten ongeveer even vaak kantoortoepassingen, alleen het Hoornbeeck College 

springt er daarbij iets bovenuit. 

28 | Meest gebruikte ict-toepassingen door studenten per onderwijsinstelling 

Helicon (n=104) Hoornbeeck (n=86) Leijgraaf (n=153) Tilburg (n=121) 
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Verder valt op dat bij het Hoornbeeck College geen gebruik wordt gemaakt van een 

elektronische leeromgeving, terwijl studenten van ROC Tilburg (30%) en ROC De 

Leijgraaf (24%) daar juist vrij veel gebruik van maken. Bij het Hoornbeeck College 

gebruiken de studenten daarnaast ook minder vaak internet voor het plaatsen, opzoeken 

of laten zien van informatie (15% tegen 32% gemiddeld). Op ROC Tilburg zijn de 

studenten relatief veel bezig met internet voor communicatie en samenwerking (24% 

tegen 11% gemiddeld, games (10% tegen 3% gemiddeld) en mobiele telefoons (13% 

tegen 4% gemiddeld). Beroepsgerichte ict-toepassingen worden relatief vaak gebruikt 

door de studenten van ROC De Leijgraaf (16% tegen 10% gemiddeld). 
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Bij alle onderwijsinstellingen is het doel van het ict-gebruik onder docenten voornamelijk 

didactisch. Bij studenten zijn er meer verschillen, zoals te zien is in figuur 29. Zo zetten 

studenten van het Hoornbeeck College ict het meest in voor administratieve doelen en 

relatief weinig om de leerstof beter te begrijpen. Bij Helicon Opleidingen hebben 

studenten beduidend minder vaak dan gemiddeld een administratief doel met hun ict-

gebruik. 

29 | Mate waarin studenten ict (zeer) sterk inzetten voor de verschillende doelen 
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1 Bijlagen 
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Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording observaties 
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Methode 

Er is gebruik gemaakt van observationeel onderzoek als methode van dataverzameling. 

Ervaren observatoren van TNS NIPO bezochten de onderwijsinstellingen en woonden 45 

minuten lang de lessen bij die geselecteerd zijn. Voor een uitgebreidere 

steekproefbeschrijving, zie ‘Steekproef’. 

 

De observatie is verricht door een observator die met een laptop plaatsnam in de ruimte 

waar het onderwijs werd gegeven. De observator is vooraf uitgebreid geïnstrueerd. 

Onderdeel van deze instructie is dat de observator het onderwijs zo min mogelijk 

verstoort.  

 

Voorafgaand aan de observatie overhandigde een observator een informatiekaartje aan de 

docent, die voorafgaand aan de observatie nadrukkelijk niet op de hoogte gesteld (om 

zuiver ict-gebruik in kaart te kunnen brengen). Via het informatiekaartje werd de docent 

op de hoogte gesteld en in staat gesteld contact op te nemen met de contactpersoon van 

de instelling om nadere informatie te ontvangen.  

 

Eén observatie bestond grofweg uit vier delen. 

 

Deel I:   Inventarisatie  

Aantal studenten, aantal docenten/onderwijsbegeleiders, de 

situatie (klassikaal, toets, individueel werk, groepswerk) 

 

Deel II:    Observatie 

De observatie richtte zich op de docent óf de student. Het ict-

gebruik werd in kaart gebracht (wat, hoeveel, waarom). Het 

betrof hier een momentopname die in kaart werd gebracht aan de 

hand van standaardvragen uit het observatie-instrument. 

Het observatiemoment werd drie keer herhaald met telkens zo’n 

10 minuten tussen twee momenten. 

 

Deel III   Houding docent 

Na de observatierondes bracht de observator via een aantal 

stellingen in kaart wat het algemene gedrag was van de docent, 

en voor hoeveel studenten dit vertoonde gedrag van toepassing 

was.  

 

Deel IV   Studentvragen 

Indien mogelijk is een student kort ondervraagd (drie vragen). 

Voorwaarde hierbij was dat de student daar gelegenheid voor 

had en dat dit korte interview het onderwijs niet verstoorde. De 

observator kon dit deel herhalen voor andere studenten als daar 

gelegenheid voor was. 
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Instrument  

Het instrument is inhoudelijk ontwikkeld door TNS NIPO en Kennisnet. TNS NIPO heeft 

het instrument daarna geprogrammeerd. Het observatie-instrument bestaat uit een 

geprogrammeerde vragenlijst die de observator gedurende de hele observatie doorwerkte. 

Iedere observatie werd dus volgens hetzelfde protocol uitgevoerd. De verschillende 

onderdelen zijn allen opgenomen in het instrument en via de juiste routings kwamen 

alleen de juiste vragen naar voren die de observator diende in te vullen. Ook de herhaling 

van observatiemomenten en studentvragen is zo geprogrammeerd dat een observator 

gemakkelijk opnieuw een observatiemoment kon invullen of een nieuwe student kon 

ondervragen, zonder dat daarbij data werden overschreven.  

 

Nadat het instrument in eerste opzet was ontwikkeld, is een pilot op een van de 

onderwijsinstellingen uitgevoerd. Bij verschillende lessen hebben we het instrument aan 

een uitvoerbaarheidstest onderworpen. Naar aanleiding van de pilot zijn wijzigingen in 

het instrument aangebracht. 

 

 

 Steekproef 

De vier onderwijsinstellingen hebben hun roosters bij TNS NIPO aangeleverd. Dit waren 

roosters in verschillende bestandsformaten. Een sampler van TNS NIPO heeft al deze 

lesroosters verwerkt tot een bestand per instelling per dag. Hieruit is een volledig 

a-selecte steekproef getrokken van blokken van 45 of 50 minuten, afhankelijk van de 

opbouw van het rooster van de instelling. In de meeste gevallen is de te observeren 

eenheid een blok van 45 minuten. Dit kon dus ook een deel van een dubbel uur zijn. Er is 

nadrukkelijk gekozen voor eenheden van het kleinste aantal minuten. Anders gezegd, een 

blokuur bevat twee keer 45 minuten. Het eerste maar ook het tweede deel kan dus 

onderdeel uitmaken van de steekproef. Op deze manier waarborgen we dat de steekproef 

van 45 minuten volledig a-select is. 

 

Er is bij de steekproeftrekking rekening gehouden met de grootte van de locatie, in aantal 

lessen. Als voorbeeld: als een instelling twee locaties heeft waar bij locatie A 60% van de 

lessen wordt gegeven en bij locatie B 40%, hebben we bij locatie A 60 observaties 

utigevoerd en bij locatie B 40. In de steekproeftrekking is daar al rekening mee 

gehouden. 

 

In elke instelling zijn 100 observaties verricht. Observatoren hadden in totaal per 

instelling een iets ruimere steekproef, om al gelijk rekening te houden met uitval van 

lessen.  

 

Uiteraard is het door omstandigheden mogelijk dat een les niet geobserveerd kon worden. 

Een les viel uit, een observator werd ziek of een les werd verplaatst naar een voor de 

observator onbekende locatie. Om dit te ondervangen hebben we van elke steekproef een 

schaduwsteekproef getrokken; een volledige reservesteekproef. Nagenoeg elke les kon 

dus vervangen worden door een les uit de schaduwsteekproef. 
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 Veldwerk 

De observaties zijn uitgevoerd tussen 9 februari en 11 maart 2011. Alle observaties zijn 

uitgevoerd aan de hand van het instrument en door ervaren observatoren. Uitgangspunt 

was dat een observator zoveel mogelijk op dezelfde locatie observeerde. Een observatie 

duurde 45 minuten en er zijn gemiddeld zes observaties per persoon per dag uitgevoerd. 

Wanneer het gewenste aantal niet gerealiseerd werd op een dag, werd een ontbrekende 

observatie op een andere dag ingehaald.  

 

Voorafgaand aan de observaties vonden instructies plaats. Een observator heeft een 

uitgebreid handboek ontvangen waarin zowel technische, procesmatige als inhoudelijke 

details van het observationeel onderzoek zijn beschreven. Observatiehandboeken zijn 

tevens per locatie uitgebreid met contactinformatie. Ook kon iedere observator te allen 

tijde contact opnemen met iemand uit het projectteam van TNS NIPO.  

 

In totaal zijn 400 observaties uitgevoerd. 

  

 Verwerking 

Observatoren maakten na hun observatiedag contact met de server van TNS NIPO om de 

data van de laptop via het veldwerksysteem over te zetten ten behoeve van 

dataverwerking. Na de eerste observatiedag zijn data gecontroleerd.  

 

Na de laatste observatie zijn alle data verwerkt tot een databestand. Omdat een observatie 

bestaat uit meer observatiemomenten (drie per observatie) en meer studentinterviews zijn 

in het databestand eerst samenvoegingen gedaan die de data overzichtelijk en 

analyseerbaar maakten. Van 400 observaties met ieder drie observatiemomenten zijn dus 

1200 records, die als basis dienden voor de analyse.  

 

Er is geen weging toegepast.  

 

 Rapportage 

Na verwerking en analyse van de data is de rapportage opgesteld. Uitgangspunt bij de 

rapportage is een zo eenvoudig mogelijke weergave van de feitelijke situatie. Relevante 

uitsplitsingen zijn die naar achtergrondgegevens (instelling, BOL/BBL, niveau, leerjaar).  

Resultaten in dit rapport geven een zeer volledig beeld van het ict-gebruik op de vier 

mbo-instellingen. Enkele kanttekeningen bij de representativiteit van deze data voor de 

gehele mbo-sector moeten zeker worden gemaakt. Zo zijn BPV-lessen nauwelijks 

geobserveerd omdat deze niet in de steekproef opgenomen konden worden als gevolg van 

de aanlevering van de roosters en de wisselende locatie van deze lessen. Daarnaast moet 

worden vermeld dat er geen weging is toegepast op sector, opleiding of studentaantallen. 

Dit heeft tot gevolg dat we de resultaten niet kunnen generaliseren naar sectoren, 

opleidingen of de gehele mbo-sector. Ondanks deze kanttekeningen hebben we 

betrouwbaar onderzoek gedaan en door de volledig a-selecte steekproef per instelling en 

het grote aantal waarnemingen zeker een goed beeld dat recht doet aan de grote 

diversiteit aan opleidingen binnen het middelbaar beroepsonderwijs. 
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Bijlage 2 Onderzoeksverantwoording docentenenquête  
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Methode 

Docenten van de vier instellingen zijn ondervraagd via de CAWI-methode: Computer 

Assisted Web Interviewing. Docenten kregen op hun e-mailadres van school een e-mail 

van TNS NIPO. Via een unieke link in deze e-mail kon een docent de online vragenlijst 

bereiken en invullen.  

 

 Steekproef 

De vier instellingen hebben een adressenbestand aangeleverd met te benaderen 

medewerkers. Elke instelling was vrij bepaalde groepen medewerkers wel of niet mee te 

nemen in het adressenbestand. Zo heeft een van de instellingen bewust gekozen om 

alleen docenten in het bestand op te nemen van de locaties waar eerder de observaties 

hebben plaatsgevonden. Een andere instelling wilde dat alle onderwijsmedewerkers 

zouden worden aangeschreven dus leverde een groter bruto bestand aan. TNS NIPO heeft 

alle aangeleverde adressen aangeschreven per e-mail.  

 

 Veldwerk 

Het veldwerk heeft plaatsgevonden tussen 15 en 31 maart 2011. Er is bewust voor 

gekozen de docentenenquête pas uit te sturen na de observaties, vanwege het risico op 

vertekening van de resultaten in de observaties. Tijdens de observaties was het belangrijk 

dat de docent een ‘normale’ les gaf zoals hij die ook zou geven als er geen observator 

aanwezig geweest zou zijn. Alleen dan is het feitelijk ict-gebruik objectief te observeren 

en betrouwbaar in kaart te brengen. Bij de observaties hebben we daarom ook bewust niet 

benadrukt dat het ging om ict-gebruik, om te voorkomen dat een docent afwijkend gedrag 

zou vertonen op het gebied van ict-gebruik. De docentenenquête ging echter duidelijk in 

op ict-gebruik, waardoor een vertekening mogelijk zou zijn geweest als de enquête 

gelijktijdig of voorafgaand aan de observaties bij de docent terecht zou zijn gekomen.  

 

Iedere instelling heeft inspraak gehad in het moment van versturen van de uitnodigingen. 

TNS NIPO heeft hierin geadviseerd. De enquêtes zijn uitgestuurd tussen 15 en 17 maart 

2011. Docenten van de instellingen hadden in principe twee weken de tijd om de 

vragenlijst in te vullen.  

 

Responsbevorderende maatregelen 

In startsessies met de deelnemende instellingen bleek dat de docenten op de instellingen 

voor veel enquêtes worden uitgenodigd. Om een goede respons te behalen zijn daarom 

enkele responsbevorderende maatregelen genomen: 

� Aankondigingsbrief vanuit de instelling voorafgaand aan de uitnodigingsmail: de 

instelling heeft een brief of e-mail gestuurd waarin het onderzoek wordt 

aangekondigd. 

� Uitnodigingstekst met logo en eigen tekst van instelling: TNS NIPO verstuurde 

de uitnodigingsmail maar de instelling kon een eigen tekst aanleveren, inclusief 

ondertekening door bijvoorbeeld het College van Bestuur of een manager van de 

instelling. Het logo van de instelling werd eveneens getoond in de e-mail, 

waardoor docenten zagen dat het een enquête was die ondersteund werd door de 

instelling. 
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� Reminder na een week: iedereen die niet reageerde op de e-mail kreeg een 

herinneringsmail. 

� Tweede reminder en iets langere invultijd: waar de respons nog achterbleef op de 

andere instellingen, is de invultermijn iets verlengd en is een tweede 

herinneringsmail uitgegaan. 

 

Respons  

De totale respons bedraagt n=510 volledig ingevulde enquêtes. Een volledig 

responsoverzicht is hieronder opgenomen. 

30 | Responsoverzicht docentenenquête  

 Helicon Hoornbeeck Leijgraaf Tilburg Totaal 

� uitnodigingen verstuurd 220 393 333 709 1655 

� ongeopende uitnodigingen 114 242 191 352 899 

� niet volledig ingevuld 10 8 12 32 62 

� weigering of buiten doelgroep 34 37 14 99 184 

� volledig ingevuld 62 106 116 226 510 

� responspercentage 28,2% 27,0% 34,8% 31,9% 30,8% 

      

  

Duur enquête per respondent 

Gemiddeld deden de docenten 8,6 minuten over het invullen van de gehele vragenlijst. 

 

 Verwerking 

Na afloop van het veldwerk zijn data verwerkt. Data van de vier instellingen zijn 

samengevoegd tot een analyseerbaar databestand. Daarnaast zijn resultaten gekoppeld 

aan de resultaten van de observaties, om vergelijkingen te kunnen maken tussen wat 

observatoren hebben gezien en wat docenten als antwoorden geven over vergelijkbare 

onderwerpen.  

 

De onderzoeksdata uit de docentenenquête zijn voornamelijk in paragraaf 1.5 aan de orde 

gekomen.  
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Bijlage 3 Instrument en Docentenenquête 
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Observatie instrument 
 
 

 

Observatie instrument 

  

o Blok 1. Achtergrond  

o Blok 2. Observatiecontext algemeen  

o Blok 3. Observatie na 1-5 minuten  

o Blok 4. Observatie docent  

o Blok 5. Observatie student 
 

o Blok 6. Interview studenten 
 

o Blok 7. Algemeen beeld na 35 minuten 
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Blok 1. Achtergrondkenmerken Begin block  

 

Q1 | conform rooster Single coded  

Is dit de les die je oorspronkelijk zou gaan bijwonen? 

Als je (bijvoorbeeld wegens een roosterwijziging) naar een andere les gaat, kies je 'nee'. 

 

1 �  Ja, dit is de les die in mijn planning stond  

2 �  Nee, dit is een andere les  

 

 

 

Q2 | School Single coded  

Op welke school ben je aanwezig? 

1 �  ROC Hoornbeeck  

2 �  ROC Tilburg  

3 �  AOC Helicon  

4 �  ROC de Leijgraaf  

 

 

 

 ASK ONLY IF  Q2=1  

 

Q3 | Locatie Hoornbeeck Single coded  

Op welke locatie van Hoornbeeck ben je aanwezig? 

1 �  Amersfoort  

2 �  Goes  

3 �  Rotterdam  

4 �  Kampen  

5 �  Apeldoorn  
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 ASK ONLY IF  Q2=2  

 

Q4 | Locatie Tilburg Single coded  

Op welke locatie van ROC Tilburg ben je aanwezig? 

1 �  Stappegoorweg  

2 �  Kasteeldreef  

3 �  Wandelboslaan  

4 �  Gimbrèrelaan  

 

 

 

 ASK ONLY IF  Q2=3  

 

Q5 | Locatie Helicon Single coded  

Op welke locatie van Helicon ben je aanwezig? 

1 �  Den Bosch  

2 �  Boxtel  

3 �  Velp  

4 �  Helmond  

 

 

 

 ASK ONLY IF  Q2=4  

 

Q6 | Locatie Leijgraaf Single coded  

Op welke locatie van De Leijgraaf ben je aanwezig? 

1 �  Veghel  

2 �  Oss - Euterpelaan  

3 �  Oss - Sweelinckstraat  
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 ASK ONLY IF  Q2=4  

 

Q7 | Sector Multi coded  

Bij welke opleidingssector hoort deze les? 

Als je dit niet weet, probeer het dan even te vragen aan een leerling of docent. Is dat echt niet mogelijk, vul dan 'weet niet' in. 

 

1 � Zorg en welzijn  

2 � Techniek  

3 � Economie  

4 � Landbouw  

5 �  weet niet *Exclusive 

 

 

 

 ASK ONLY IF  Q2=1  

 

Q8 | Sector Hoornbeeck Multi coded  

Bij welke opleidingssector hoort deze les? 

Als je dit niet weet, probeer het dan even te vragen aan een leerling of docent. Is dat echt niet mogelijk, vul dan 'weet niet' in. 

 

1 � Gezondheidszorg  

2 � Welzijn  

3 � Techniek & ICT  

4 � Economie & Handel  

5 �  weet niet *Exclusive 

 

 

 



Feitelijk ict-gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs | F8849 | © TNS NIPO | juli 2011  

 ASK ONLY IF  Q2=2  

 

Q9 | School Tilburg Multi coded  

Bij welke school van ROC Tilburg hoort deze les? 

Als je dit niet weet, probeer het dan even te vragen aan een leerling of docent. Is dat echt niet mogelijk, vul dan 'weet niet' in. 

 

1 � Onderwijs & Kinderopvang  

2 � Welzijn  

3 � Sport & Bewegen  

4 � Kunst, Cultuur & Media  

5 � Mode & Uiterlijke Verzorging  

6 � Gezondheidszorg  

7 � Mechatronica & Luchtvaarttechniek  

8 � Proces- & Milieutechniek  

9 � Bouwtechniek  

10 � Logistiek & Mobiliteit  

11 � Commerciële Dienstverlening  

12 � Administratieve en Juridische Dienstverlening  

13 � ICT & Mediatechnologie  

14 � Beveiliging  

15 � AKA  

16 �  weet niet *Exclusive 

 

 

 

 ASK ONLY IF  Q5=1,2,4  

 

Q10 | Vakgroep Helicon Single coded  

Bij welke vakgroep van AOC Helicon hoort deze les? 

1 �  Agrotechniek  

2 �  Bloem  

3 �  Dier  

4 �  Food  

5 �  Groen  

6 �  Hand & Design  

7 �  Milieu  

8 �  Plant- en Boomteelt  

9 �  Veehouderij  

10 �  weet niet *Exclusive 
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 ASK ONLY IF  Q5=3  

 

Q54 | Vakgroep Helicon Velp Single coded  

Bij welke vakgroep van Helicon Velp hoort deze les? 

1 �  Bos- en Natuurbeheer  

2 �  Dier en Gedrag  

3 �  Eco & Wildlife studies  

4 �  Land, water en milieu  

5 �  Watermanagement  

6 �  Outdoor & Adventure  

7 �  Tuin, park en landschap  

8 �  Urban Design  

9 �  Wellness & Lifestyle  

10 �  weet niet *Exclusive 
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 ASK ONLY IF  Q2=4  

 

Q11 | Opleidingsdomein Multi coded  

Bij welk opleidingsdomein hoort deze les? 

Als je dit niet weet, probeer het dan even te vragen aan een leerling of docent. Is dat echt niet mogelijk, vul dan 'weet niet' in. 

 

1 � Bouw en infra  

2 � Afbouw, hout en onderhoud  

3 � Techniek en procesindustrie  

4 � Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek  

5 � Media en vormgeving  

6 � Informatie en communicatietechnologie  

7 � Mobiliteit en voertuigen  

8 � Transport, scheepvaart en logistiek  

9 � Handel en ondernemerschap  

10 � Economie en administratie  

11 � Veiligheid en sport  

12 � Uiterlijke verzorging  

13 � Horeca en bakkerij  

14 � Toerisme en recreatie  

15 � Zorg en welzijn  

16 � Voedsel, natuur en leefomgeving  

17 �  weet niet *Exclusive 
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 ASK ONLY IF  Q2=1  

 

Q12 | Opleiding Hoornbeeck Multi coded  

Bij welke opleiding hoort deze les? 

Als je dit niet weet, probeer het dan even te vragen aan een leerling of docent. Is dat echt niet mogelijk, vul dan 'weet niet' in. 

 

1 � Administratief  

2 � Commercieel  

3 � Secretarieel  

4 � Handel  

5 � Verzorgende / Verpleegkunde  

6 � Helpende Zorg en Welzijn  

7 � Bouwkunde  

8 � ICT  

9 � Electro  

10 � Werktuigbouwkunde  

11 � Onderwijsassistent  

12 � SAW/ SPW  

13 � Maatschappelijke Zorg  

14 � Pedagogisch Werk  

15 �  weet niet *Exclusive 

 

 

 

Q13 | Leerjaar Multi coded  

Bij welk leerjaar hoort deze les? 

Als je dit niet weet, probeer het dan even te vragen aan een leerling of docent. Is dat echt niet mogelijk, vul dan 'weet niet' in. 

 

1 � Eerste jaar  

2 � Tweede jaar  

3 � Derde jaar  

4 � Vierde jaar  

5 �  weet niet *Exclusive 
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Q14 | Opleidingsniveau Multi coded  

Bij welk opleidingsniveau hoort deze les? 

Als je dit niet weet, probeer het dan even te vragen aan een leerling of docent. Is dat echt niet mogelijk, vul dan 'weet niet' in. 

 

1 � Niveau 1  

2 � Niveau 2  

3 � Niveau 3  

4 � Niveau 4  

5 �  weet niet *Exclusive 

 

 

 

Q15 | BOL/ BBL Multi coded  

Gaat het om BOL of BBL-onderwijs? 

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg - deze studenten zijn slechts 1 dag per week op school, de rest van de week werken ze in de 

praktijk. 

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg - deze studenten hebben een kleiner praktijkdeel dan BBL-studenten, zij zijn het grootste deel 

van de tijd op school. 

  

Als je dit niet weet, probeer het dan even te vragen aan een leerling of docent. Is dat echt niet mogelijk, vul dan 'weet niet' in. 

 

1 � BOL  

2 � BBL  

3 �  weet niet *Exclusive 
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Q16 | Lokaal Open  

In welk lokaal (of andere onderwijsruimte) bevind je je nu? 

Vul dit zo nauwkeurig mogelijk in. Bijvoorbeeld 'lokaal nr. X op verdieping Y in gebouw Z 

 

           

 

 

 

 

 

            

 

Blok 1. Achtergrondkenmerken End block  

 

  

 

Blok 2. Observatiecontext algemeen Begin block  

 

Q17 | Duur Open  

Hoe laat is het nu? 

 

.......... uur 

 

Voorbeeld: kwart over 2 's middags is 14 uur en 15 minuten. 
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Q18 | Aantal docenten Min 0 Max 10 Numeric  

Hoeveel docenten/onderwijsassistenten/begeleiders zijn er op dit moment in totaal 

aanwezig? 

Noteer aantal aanwezigen bij het begin van de observatie. 

 

 

 

  

 

 

 

Q19 | Aantal studenten Min 0 Max 100 Numeric  

Hoeveel studenten zijn er op dit moment in totaal aanwezig? 

Noteer aantal aanwezige studenten bij het begin van de observatie. 

 

 

 

  

 

Blok 2. Observatiecontext algemeen End block  
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Blok 3. Observatie na 1-5 minuten Begin block  

 

Q20 | doorverwijzing Single coded  

Wat ga je nu doen? 

1 �  Ik ga beginnen met het eerste observatiemoment  

  � GO TO Q21 

2 �  Ik ga door met het tweede observatiemoment  

  � GO TO Q39 

3 �  Ik ga door met het derde observatiemoment  

  � GO TO Q40 

4 �  Ik ben klaar met de 3 observatiemomenten en ga het algemene beeld invullen  

  � GO TO B10 

5 �  Ik ga de eerste student vragen stellen  

  � GO TO B7 

6 �  Ik ga de tweede student vragen stellen  

  � GO TO B8 

7 �  Ik ga de derde student vragen stellen  

  � GO TO B9 

8 �  Ik ben klaar met deze les en ga de afrondende vragen invullen  

  � GO TO Q49 

 

Blok 3. Observatie na 1-5 minuten End block  

 

  

 

Blok 4. Observatie 1 Begin block  
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Client notes: Aan het eind van het blok gaat de observator terug naar blok 3 voor een nieuw observatiemoment. Er zullen 3 

observatiemomenten zijn per observatie (bestaande uit observatie van docent blok 4 of student blok 5). 

 

Q21 | klassikaal of niet Single coded  

Welke situatie is op dit moment van toepassing? 

 

Op dit moment ... 

Met 'docent' bedoelen we ook eventuele onderwijsassistenten en overige begeleiders. 

 

1 �  geeft de docent uitleg, de les is op dit moment klassikaal (kies voor deze optie als meer dan de helft 

van de studenten uitleg krijgt van de docent)  

2 �  werken studenten individueel of in groepjes (kies voor deze optie als meer dan de helft van de 

studenten individueel of in groepjes werkt)  

  � GO TO Q24 

3 �  presenteert een student iets klassikaal (aan meer dan de helft van de studenten)  

  � GO TO Q24 

4 �  wordt er een toets afgenomen  

  � GO TO Q24 

 

 

 

Q22 | klassikaal docent Single coded  

Maakt de docent op dit moment gebruik van ict? 

Met 'docent' bedoelen we ook eventuele onderwijsassistenten en overige begeleiders. Welke toepassingen onder ict vallen, kun je 

zien via de helpknop. 

 

1 �  Ja  

  � GO TO Q26 

2 �  Nee  

  � GO TO Q23 
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Q23 | klassikaal student Single coded  

Maken een of meer studenten op dit moment gebruik van ict? 

Welke toepassingen onder ict vallen, kun je zien via de helpknop. 

 

1 �  Ja  

  � GO TO Q31 

2 �  Nee  

 

 

 

Q24 | niet-klassikaal student Single coded  

Maken een of meer studenten op dit moment gebruik van ict? 

1 �  Ja  

  � GO TO Q31 

2 �  Nee  

  � GO TO Q25 

 

 

 

Q25 | niet-klassikaal docent Single coded  

Maakt de docent op dit moment gebruik van ict? 

Met 'docent' bedoelen we ook eventuele onderwijsassistenten en overige begeleiders. 

 

1 �  Ja  

2 �  Nee  
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Q26 | ICT docent Multi coded  

Welk ict-toepassing(en) gebruikt de docent op dit moment? 

Met 'docent' bedoelen we ook eventuele onderwijsassistenten en overige begeleiders. Meer antwoorden mogelijk, noteer alleen wat 

je op dit moment ziet. Voorbeelden vind je via de helpknop. 

 

1 � elektronische leeromgeving  

2 � digitale toets/ test  

3 � kantoortoepassing (bijvoorbeeld tekstverwerking of presentatiesoftware)  

4 � grafische software  

5 � internet voor communicatie of samenwerking  

6 � internet voor plaatsen / opzoeken / laten zien van informatie (inclusief foto’s, video)  

7 � specifieke software voor oefenen van leerstof  

8 � games  

9 � simulatie-omgeving voor het oefenen van het beroep  

10 � beroepsgerichte ict-toepassing  

11 � digitaal portfolio  

12 � digitaal schoolbord  

13 � laptop  

14 � desktop-computer  

15 � video-apparatuur  

16 � mobiele telefoon, smartphone, elektronische zakagenda  

17 � beamer  

18 � anders, namelijk... *Open *No control 

 

 

 

Q27 | kantoortoepassingen docent Multi coded  

Welke kantoortoepassing(en) gebruikt de docent op dit moment? 

Met 'docent' bedoelen we ook eventuele onderwijsassistenten en overige begeleiders. 

 

1 � tekstverwerking (bijv. Word)  

2 � presentatiesoftware (bijv. Powerpoint)  

3 � rekenbladen (bijv. Excel)  

4 � gegevensbladen/ database (bijv. Access)  

5 � anders  
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Q28 | grafische software docent Multi coded  

Welke grafische software gebruikt de docent op dit moment? 

Met 'docent' bedoelen we ook eventuele onderwijsassistenten en overige begeleiders. 

 

1 � fotosoftware  

2 � videosoftware  

3 � tekensoftware  

4 � anders  

 

 

 

Q29 | internet communicatie docent Multi coded  

Wat gebruikt de docent op dit moment op het internet voor communicatie of 

samenwerking? 

Met 'docent' bedoelen we ook eventuele onderwijsassistenten en overige begeleiders. 

 

1 � wiki  

2 � google docs  

3 � blog  

4 � discussiefora  

5 � mail  

6 � msn  

7 � twitter  

8 � hyves / facebook  

9 � anders  
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Q30 | in hoeverre ingezet docent Matrix  

In hoeverre werd op het geobserveerde moment ict ingezet ... 

 Zeer sterk Sterk Beperkt Nauwelijks Niet weet niet 

... als ondersteuning om de 

stof beter over te kunnen 

brengen? (hulpmiddelen bij 

lesgeven door de docent) 

�  �  �  �  �  �  

... om het latere beroep van 

de student aan te leren? 

(beroepsspecifieke ict) 

�  �  �  �  �  �  

… om administratieve 

redenen? (registreren, 

communiceren, administratie) 

�  �  �  �  �  �  

 

 

Client notes: De uitleg van deze categorieën moet heel duidelijk worden gemaakt aan de observators. Dit komt ook aan bod tijdens 

de instructie met behulp van voorbeelden. 

 

 

 

Q31 | hoeveel studenten ict? Min 1 Max 99 Numeric  

Hoeveel studenten maken op dit moment gebruik van ICT? 
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Q32 | random student Info  

Richt je observatie op de n-e student die gebruik maakt van ict. Beantwoord de 

volgende vragen over die student. 

De eerste student is de student die het dichtstbij jou zit, begin vanaf die student te tellen. 

 

 

 

Client notes: Met een random nummer generator geven we de observator een nummer. De observatie zal zich dan richten op de 

zoveelste student die gebruik maakt van ict. Het random selecteren van een student komt aan bod tijdens de instructie van de 

observators. 

 

 

 

Q33 | ICT student Multi coded  

Welk ict-toepassing(en) gebruikt de student op dit moment? 

Kies wat van toepassing is. Meer antwoorden mogelijk, noteer alleen wat je op dit moment ziet. Voorbeelden vind je via de 

helpknop. 

 

1 � elektronische leeromgeving  

2 � digitale toets/ test  

3 � kantoortoepassing (bijvoorbeeld tekstverwerking of presentatiesoftware)  

4 � grafische software  

5 � internet voor communicatie of samenwerking  

6 � internet voor plaatsen / opzoeken / laten zien van informatie (inclusief foto’s, video)  

7 � specifieke software voor oefenen van leerstof  

8 � games  

9 � simulatie-omgeving voor het oefenen van het beroep  

10 � beroepsgerichte ict-toepassing  

11 � digitaal portfolio  

12 � digitaal schoolbord  

13 � laptop  

14 � desktop-computer  

15 � video-apparatuur  

16 � mobiele telefoon, smartphone, elektronische zakagenda  

17 � beamer  

18 � anders, namelijk... *Open *No control 
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 ASK ONLY IF  Q33=3  

 

Q34 | kantoortoepassingen student Multi coded  

Welke kantoortoepassing(en) gebruikt de student op dit moment? 

1 � tekstverwerking (bijv. Word)  

2 � presentatiesoftware (bijv. Powerpoint)  

3 � rekenbladen (bijv. Excel)  

4 � gegevensbladen/ database (bijv. Access)  

5 � anders  

 

 

 

 ASK ONLY IF  Q33=4  

 

Q35 | grafische software student Multi coded  

Welke grafische software gebruikt de student op dit moment? 

1 � fotosoftware  

2 � videosoftware  

3 � tekensoftware  

4 � anders  

 

 

 

 ASK ONLY IF  Q33=5  

 

Q36 | internet communicatie student Multi coded  

Wat gebruikt de student op dit moment op het internet voor communicatie of 

samenwerking? 

1 � wiki  

2 � google (docs)  

3 � blog  

4 � discussiefora  

5 � mail  

6 � msn  

7 � twitter  

8 � hyves / facebook  

9 � anders  
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Q37 | in hoeverre ingezet student Matrix  

In hoeverre werd op het geobserveerde moment ict ingezet ... 

 Zeer sterk Sterk Beperkt Nauwelijks Niet weet niet 

… als ondersteuning om de 

stof beter over te kunnen 

brengen? (hulpmiddelen bij 

lesgeven door de docent) 

�  �  �  �  �  �  

… om het latere beroep van 

de student aan te leren? 

(beroepsspecifieke ict) 

�  �  �  �  �  �  

… om administratieve 

redenen? (registreren, 

communiceren, administratie) 

�  �  �  �  �  �  

 

 

Client notes: De uitleg van deze categorieën moet heel duidelijk worden gemaakt aan de observators. Dit komt ook aan bod tijdens 

de instructie met behulp van voorbeelden. 

 

 

 

Q38 | Representativiteit Single coded  

Voor hoeveel andere studenten was tijdens dit observatiemoment min of meer 

hetzelfde ict-gebruik van toepassing? 

1 �  Geen (andere studenten werken niet met ict of gebruiken andere ict-toepassingen)  

2 �  Een paar  

3 �  Een kwart  

4 �  De helft  

5 �  Drie kwart  

6 �  Bijna allemaal  

7 �  Allemaal  

 

Researcher notes: Na deze vraag routing terug naar blok 3 

 

Blok 4. Observatie 1 End block  
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Blok 5: Observatie 2 Begin block  

 

Q39 |  Single coded  

Welke situatie is op dit moment van toepassing? 

 

Op dit moment ... 

Met 'docent' bedoelen we ook eventuele onderwijsassistenten en overige begeleiders. 

 

1 �  geeft de docent uitleg, de les is op dit moment klassikaal (kies voor deze optie als meer dan de helft 

van de studenten uitleg krijgt van de docent)  

  � GO TO B5 

2 �  werken studenten individueel of in groepjes (kies voor deze optie als meer dan de helft van de 

studenten individueel of in groepjes werkt)  

3 �  presenteert een student iets klassikaal (aan meer dan de helft van de studenten)  

4 �  wordt er een toets afgenomen  

 

Blok 5: Observatie 2 End block  
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Blok 6: Observatie 3 Begin block  

 

Q40 |  Single coded  

Welke situatie is op dit moment van toepassing? 

 

Op dit moment ... 

Met 'docent' bedoelen we ook eventuele onderwijsassistenten en overige begeleiders. 

 

1 �  geeft de docent uitleg, de les is op dit moment klassikaal (kies voor deze optie als meer dan de helft 

van de studenten uitleg krijgt van de docent)  

  � GO TO B6 

2 �  werken studenten individueel of in groepjes (kies voor deze optie als meer dan de helft van de 

studenten individueel of in groepjes werkt)  

3 �  presenteert een student iets klassikaal (aan meer dan de helft van de studenten)  

4 �  wordt er een toets afgenomen  

 

Blok 6: Observatie 3 End block  

 

  

 

Blok 7. Interview studenten 1 Begin block  
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Client notes: Aan het eind van het blok gaat de observator terug naar het begin van blok 6 voor een interview met een volgende 

student. Dit blok herhalen we 3 keer, zodat er 3 studenten ondervraagd (kunnen) worden per observatie. 

 

Q41 | Studentenvraag 1 Single coded  

Vraag een willekeurige student of je hem of haar een paar korte vragen mag stellen. 

 

De vraag voor de student: in hoeverre vind je ict-gebruik nuttig in deze les? 

Deze vragen alleen stellen als er tijdens de les ict is gebruikt. 

 

1 �  Helemaal niet nuttig  

2 �  Niet nuttig  

3 �  Neutraal  

4 �  Nuttig  

5 �  Heel erg nuttig  

 

 

 

Q42 | Studentenvraag 2 Single coded  

De vraag voor de student: Maakt ict-gebruik het studeren makkelijker of moeilijker 

voor jou in deze les? 

1 �  Veel moeilijker  

2 �  Moeilijker  

3 �  Niet moeilijker, maar ook niet makkelijker  

4 �  Makkelijker  

5 �  Veel makkelijker  
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Q43 | Studentenvraag 3 Single coded  

De vraag voor de student: In hoeverre maakt het ict-gebruik het leren in deze les 

leuker of minder leuk? 

1 �  Veel minder leuk  

2 �  Minder leuk  

3 �  Niet minder leuk, maar ook niet leuker  

4 �  Leuker  

5 �  Veel leuker  

 

Blok 7. Interview studenten 1 End block  

 

  

 

Blok 8: Interview studenten 2 Begin block  

 

Blok 8: Interview studenten 2 End block  

 

  

 

Blok 9: Interview studenten 3 Begin block  

 

Blok 9: Interview studenten 3 End block  

 

  

 

Blok 10. Algemeen beeld na 35 minuten Begin block  

 

Q44 |  Info  

Geef door het beantwoorden van de volgende vragen een zo goed mogelijk 

totaalbeeld van het gedrag dat je tijdens de observatie bij docent(en) en studenten 

hebt waargenomen. 

 

Geef eerst aan hoe vaak bepaald gedrag voorkwam en geef vervolgens aan op welk 

deel van de studenten dit gedrag van toepassing was. 
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Q45 | Onderwijs zonder ict Matrix  

Hoe vaak kwam de volgende situatie voor? 

Met 'docent' bedoelen we ook eventuele onderwijsassistenten en overige begeleiders. 

 

Nooit = dit is niet duidelijk herkenbaar voorgekomen 

Af en toe = dit is wel 1 of 2 keer voorgekomen maar in totaal <5 minuten 

Regelmatig = dit is in totaal wel >5 minuten voorgekomen maar in <15 minuten 

Vaak = dit is in totaal wel >15 minuten voorgekomen maar waren er waren ook andere activiteiten 

Heel vaak = dit is (vrijwel) de hele tijd onafgebroken voorgekomen  

 

 Nooit Af en toe Regelmatig Vaak Heel vaak weet niet 

De docent stelt vragen over 

de opgegeven stof 
�  �  �  �  �  �  

De docent geeft uitleg over 

moeilijke punten uit de stof 
�  �  �  �  �  �  

De docent laat studenten hun 

boeken gebruiken 
�  �  �  �  �  �  

De docent gaat na of 

studenten de 

(praktijk)ervaringen 

beheersen 

�  �  �  �  �  �  

De docent bepaalt wat er in 

de les gebeurt 
�  �  �  �  �  �  

De docent laat studenten 

verslagen maken 
�  �  �  �  �  �  

De docent laat studenten 

elkaar feedback geven over 

hun werk 

�  �  �  �  �  �  
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Q46 | Onderwijs zonder ict Matrix  

En voor welk deel van de studenten was dit van toepassing? 

 Een paar Een kwart De helft Drie kwart Bijna 

allemaal 

Allemaal weet niet/ 

niet van 

toepassing 

De docent stelt vragen over 

de opgegeven stof 
�  �  �  �  �  �  �  

De docent geeft uitleg over 

moeilijke punten uit de stof 
�  �  �  �  �  �  �  

De docent laat studenten hun 

boeken gebruiken 
�  �  �  �  �  �  �  

De docent gaat na of 

studenten de 

(praktijk)ervaringen 

beheersen 

�  �  �  �  �  �  �  

De docent bepaalt wat er in 

de les gebeurt 
�  �  �  �  �  �  �  

De docent laat studenten 

verslagen maken 
�  �  �  �  �  �  �  

De docent laat studenten 

elkaar feedback geven over 

hun werk 

�  �  �  �  �  �  �  
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Q47 | Onderwijs met ict Matrix  

Hoe vaak kwam de volgende situatie voor? 

Met 'docent' bedoelen we ook eventuele onderwijsassistenten en overige begeleiders. 

 

Nooit = dit is niet duidelijk herkenbaar voorgekomen 

Af en toe = dit is wel 1 of 2 keer voorgekomen maar in totaal <5 minuten 

Regelmatig = dit is in totaal wel >5 minuten voorgekomen maar in <15 minuten 

Vaak = dit is in totaal wel >15 minuten voorgekomen maar waren er waren ook andere activiteiten 

Heel vaak = dit is (vrijwel) de hele tijd onafgebroken voorgekomen  

 

 Nooit Af en toe Regelmatig Vaak Heel vaak weet niet 

De docent laat studenten 

oefeningen maken met de 

computer 

�  �  �  �  �  �  

De docent gebruikt internet 

om zijn uitleg te 

verlevendigen 

�  �  �  �  �  �  

De docent gebruikt de 

computer bij uitleg (bv. 

Powerpoint-presentatie) 

�  �  �  �  �  �  

De docent gebruikt een 

digitaal schoolbord 
�  �  �  �  �  �  

De docent laat de student zelf 

informatie zoeken via internet 
�  �  �  �  �  �  

De docent laat studenten ict 

gebruiken om samen te 

werken 

�  �  �  �  �  �  

De docent laat de studenten 

een digitaal logboek of 

portfolio bijhouden 

�  �  �  �  �  �  
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Q48 | Onderwijs met ict Matrix  

En voor welk deel van de studenten was dit van toepassing? 

 Een paar Een kwart De helft Drie kwart Bijna 

allemaal 

Allemaal weet niet/ 

niet van 

toepassing 

De docent laat studenten 

oefeningen maken met de 

computer 

�  �  �  �  �  �  �  

De docent gebruikt internet 

om zijn uitleg te 

verlevendigen 

�  �  �  �  �  �  �  

De docent gebruikt de 

computer bij uitleg (bv. 

Powerpoint-presentatie) 

�  �  �  �  �  �  �  

De docent gebruikt een 

digitaal schoolbord 
�  �  �  �  �  �  �  

De docent laat de student zelf 

informatie zoeken via internet 
�  �  �  �  �  �  �  

De docent laat studenten ict 

gebruiken om samen te 

werken 

�  �  �  �  �  �  �  

De docent laat de studenten 

een digitaal logboek of 

portfolio bijhouden 

�  �  �  �  �  �  �  

 

Blok 10. Algemeen beeld na 35 minuten End block  

 

  

 

Q49 | toets Single coded  

Werd er een toets van minimaal 15 minuten afgenomen tijdens deze les? 

Als er tijdens de les een schriftelijke toets onder alle studenten werd afgenomen, die langer dan ongeveer een kwartier duurde, kies 

je 'ja'. 

 

1 �  Ja  

2 �  Nee  
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Q50 |  Single coded  

Maak indien mogelijk foto's van een typische onderwijssituatie met ict. Heb je foto's 

gemaakt? 

Let op: het maken van foto's is optioneel. 

 

1 �  Ja  

2 �  Nee (doe dit alsnog indien mogelijk)  

 

Client notes: De foto's dienen als illustratie. Het maken van foto's is niet verplicht. Dit wordt opgenomen in de instructie voor de 

observator. Observator kiest het juiste moment hiervoor tijdens de les. 

 

 

 

Q51 |  Open  

Eventuele opmerkingen/bijzonderheden: 
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Q52 | Duur Open  

Hoe laat is het nu? 

 

.......... uur 

 

voorbeeld: kwart over 2 's middags is 14 uur en 15 minuten. 

 

           

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Q53 | Einde Info  

De observatie is afgelopen. Bedankt de docent dat je de les hebt mogen bijwonen en 

ga op zoek naar het volgende lokaal. 
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Docentenenquête       
 
 
 

  

 

Introductie Begin block  

 

Q1 | welk ROC Single coded  

Binnen welke instelling bent u werkzaam? 

1 �  ROC Hoornbeeck  

2 �  ROC Tilburg  

3 �  AOC Helicon  

4 �  ROC de Leijgraaf  

5 �  anders, namelijk... *Open *No control 

  � GO TO END QUESTIONNAIRE 

 

 

 

Q2 | Functie Single coded  

Wat is uw functie? 

1 �  Docent  

3 �  anders, namelijk... *Open *No control 

  � GO TO END QUESTIONNAIRE 

 

 

 

Q3 | Aantal lesuren Min 1 Max 40 Numeric  

Hoeveel uur per week geeft u doorgaans les? 

Als dit sterk wisselt, geef dan een gemiddelde. 
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Q4 | Uren ict buiten onderwijs Min 0 Max 40 Numeric  

Hoeveel uur per week maakt u voor uw werk doorgaans - buiten het verzorgen van 

onderwijs - gebruik van de computer/ internet? 

Het gaat hier om werk op school en/ of thuis voor onderwijsvoorbereiding, evaluatie en organisatorische taken die verband houden 

met uw werk. Dit omvat dus niet het gebruik tijdens het lesgeven zelf. 

 

 

 

  

 

 

 

Q5 | Uren ict tijdens onderwijs Min 0 Max 40 Numeric  

Hoeveel uur per week maakt u voor uw werk doorgaans - tijdens het verzorgen van 

onderwijs - gebruik van de computer/ internet? 

Het gaat hier dus om gebruik tijdens het lesgeven. 

 

 

 

  

 

 

 

 ASK ONLY IF  Q1=4  

 

Q6 | Sector Single coded  

In welke sector geeft u (het merendeel van uw) onderwijs? 

1 �  Zorg en Welzijn  

2 �  Techniek  

3 �  Economie  

4 �  Landbouw  

5 �  anders, namelijk... *Open *No control 
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 ASK ONLY IF  Q1=1  

 

Q7 | Sector Hoornbeeck Multi coded  

In welke sector geeft u (het merendeel van uw) onderwijs? 

1 � Gezondheidszorg  

2 � Welzijn  

3 � Techniek & ICT  

4 � Economie & Handel  

5 � anders, namelijk... *Open *No control 

 

 

 

 ASK ONLY IF  Q1=2  

 

Q8 | School Tilburg Multi coded  

Binnen welke school geeft u (het merendeel van uw) onderwijs? 

1 � Onderwijs & Kinderopvang  

2 � Welzijn  

3 � Sport & Bewegen  

4 � Kunst, Cultuur & Media  

5 � Mode & Uiterlijke Verzorging  

6 � Gezondheidszorg  

7 � Mechatronica & Luchtvaarttechniek  

8 � Proces- & Milieutechniek  

9 � Bouwtechniek  

10 � Logistiek & Mobiliteit  

11 � Commerciële Dienstverlening  

12 � Administratieve en Juridische Dienstverlening  

13 � ICT & Mediatechnologie  

14 � Beveiliging  

15 � AKA  

16 � anders, namelijk... *Open *No control 
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 ASK ONLY IF  Q1=4  

 

Q9 | Opleidingsdomein Single coded  

In welk opleidingsdomein geeft u (het merendeel van uw) onderwijs? 

1 �  Bouw en infra  

2 �  Afbouw, hout en onderhoud  

3 �  Techniek en procesindustrie  

4 �  Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek  

5 �  Media en vormgeving  

6 �  Informatie en communicatietechnologie  

7 �  Mobiliteit en voertuigen  

8 �  Transport, scheepvaart en logistiek  

9 �  Handel en ondernemerschap  

10 �  Economie en administratie  

11 �  Veiligheid en sport  

12 �  Uiterlijke verzorging  

13 �  Horeca en bakkerij  

14 �  Toerisme en recreatie  

15 �  Zorg en welzijn  

16 �  Voedsel, natuur en leefomgeving  

17 �  anders, namelijk... *Open *No control 
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 ASK ONLY IF  Q1=1  

 

Q10 | Opleiding Hoornbeeck Multi coded  

In welke opleidingsrichting geeft u (het merendeel van uw) onderwijs? 

1 � Administratief  

2 � Commercieel  

3 � Secretarieel  

4 � Handel  

5 � Verzorgende / Verpleegkunde  

6 � Helpende Zorg en Welzijn  

7 � Bouwkunde  

8 � ICT  

9 � Electro  

10 � Werktuigbouwkunde  

11 � Onderwijsassistent  

12 � SAW/ SPW  

13 � Maatschappelijke Zorg  

14 � Pedagogisch Werk  

15 � anders, namelijk... *Open *No control 

 

 

 

Q11 | Opleidingsniveau Single coded  

Aan welk opleidingsniveau geeft u (het merendeel van uw) onderwijs? 

1 �  Niveau 1  

2 �  Niveau 2  

3 �  Niveau 3  

4 �  Niveau 4  

5 �  anders, namelijk... *Open *No control 

 

 

 

Q12 | Leerweg Single coded  

Aan welk soort leerweg geeft u (het merendeel van uw) onderwijs? 

1 �  BOL: Beroepsopleidende Leerweg  

2 �  BBL: Beroepsbegeleidende Leerweg  

3 �  anders, namelijk... *Open *No control 
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Q13 | Afspraken over ict Single coded  

Voor welk percentage van de leerstofonderdelen binnen de opleiding(en) waar u 

onderwijs aan geeft, zijn afspraken gemaakt over de didactische inzet van ict? 

1 �  0-5% van de leerstofonderdelen: het is geheel mijn eigen verantwoordelijkheid om zelf te bepalen 

wel of geen ict te gebruiken in mijn onderwijs  

2 �  6-25% van de leerstofonderdelen  

3 �  26-50% van de leerstofonderdelen  

4 �  51-75% van de leerstofonderdelen  

5 �  76-95% van de leerstofonderdelen  

6 �  96-100% van de leerstofonderdelen: voor vrijwel alle leerstofonderdelen zijn opleidingsbrede 

afspraken gemaakt over de didactische inzet van ict  

 

Introductie End block  

 

  

 

Onderwijs geven zonder ict Begin block  

 

Q14 |  Info  

We leggen u nu een aantal stellingen voor over onderwijs zonder ict. Bij elke stelling 

vragen we u hoe vaak u op dit moment op die werkwijze werkt, en hoe vaak u die 

werkwijze over drie jaar in de praktijk zou willen brengen. 

 

 

 

Q15 | zonder ict 1 Matrix  

Ik stel tijdens mijn onderwijs vragen over de opgegeven stof. 

Toelichting bij antwoordmogelijkheden: 

Nooit = dit komt nooit in mijn onderwijs voor 

Af en toe = dit komt af en toe, maar niet vaker dan een keer per maand, voor in mijn onderwijs 

Regelmatig = dit komt enkele keren per maand voor in mijn onderwijs  

Vaak = dit komt één of twee keer per week in mijn onderwijs voor 

Heel vaak = dit komt (vrijwel) dagelijks in mijn onderwijs voor 

 

 nooit af en toe regelmatig vaak heel vaak 

Op dit moment �  �  �  �  �  

Over drie jaar �  �  �  �  �  
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Q16 | zonder ict 2 Matrix  

Ik geef uitleg over de moeilijke punten uit de stof. 

Toelichting bij antwoordmogelijkheden: 

Nooit = dit komt nooit in mijn onderwijs voor 

Af en toe = dit komt af en toe, maar niet vaker dan een keer per maand, voor in mijn onderwijs 

Regelmatig = dit komt enkele keren per maand voor in mijn onderwijs  

Vaak = dit komt één of twee keer per week in mijn onderwijs voor 

Heel vaak = dit komt (vrijwel) dagelijks in mijn onderwijs voor 

 

 nooit af en toe regelmatig vaak heel vaak 

Op dit moment �  �  �  �  �  

Over drie jaar �  �  �  �  �  

 

 

 

Q17 | zonder ict 3 Matrix  

Ik laat studenten hun boeken gebruiken. 

Toelichting bij antwoordmogelijkheden: 

Nooit = dit komt nooit in mijn onderwijs voor 

Af en toe = dit komt af en toe, maar niet vaker dan een keer per maand, voor in mijn onderwijs 

Regelmatig = dit komt enkele keren per maand voor in mijn onderwijs  

Vaak = dit komt één of twee keer per week in mijn onderwijs voor 

Heel vaak = dit komt (vrijwel) dagelijks in mijn onderwijs voor 

 

 nooit af en toe regelmatig vaak heel vaak 

Op dit moment �  �  �  �  �  

Over drie jaar �  �  �  �  �  
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Q18 | zonder ict 4 Matrix  

Ik ga na of studenten de benodigde (praktijk)ervaringen beheersen. 

Toelichting bij antwoordmogelijkheden: 

Nooit = dit komt nooit in mijn onderwijs voor 

Af en toe = dit komt af en toe, maar niet vaker dan een keer per maand, voor in mijn onderwijs 

Regelmatig = dit komt enkele keren per maand voor in mijn onderwijs  

Vaak = dit komt één of twee keer per week in mijn onderwijs voor 

Heel vaak = dit komt (vrijwel) dagelijks in mijn onderwijs voor 

 

 nooit af en toe regelmatig vaak heel vaak 

Op dit moment �  �  �  �  �  

Over drie jaar �  �  �  �  �  

 

 

 

Q19 | zonder ict 5 Matrix  

Ik bepaal wat er in de les gebeurt. 

Toelichting bij antwoordmogelijkheden: 

Nooit = dit komt nooit in mijn onderwijs voor 

Af en toe = dit komt af en toe, maar niet vaker dan een keer per maand, voor in mijn onderwijs 

Regelmatig = dit komt enkele keren per maand voor in mijn onderwijs  

Vaak = dit komt één of twee keer per week in mijn onderwijs voor 

Heel vaak = dit komt (vrijwel) dagelijks in mijn onderwijs voor 

 

 nooit af en toe regelmatig vaak heel vaak 

Op dit moment �  �  �  �  �  

Over drie jaar �  �  �  �  �  
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Q20 | zonder ict 6 Matrix  

Ik stimuleer dat de student zichzelf doelen stelt. 

Toelichting bij antwoordmogelijkheden: 

Nooit = dit komt nooit in mijn onderwijs voor 

Af en toe = dit komt af en toe, maar niet vaker dan een keer per maand, voor in mijn onderwijs 

Regelmatig = dit komt enkele keren per maand voor in mijn onderwijs  

Vaak = dit komt één of twee keer per week in mijn onderwijs voor 

Heel vaak = dit komt (vrijwel) dagelijks in mijn onderwijs voor 

 

 nooit af en toe regelmatig vaak heel vaak 

Op dit moment �  �  �  �  �  

Over drie jaar �  �  �  �  �  

 

 

 

Q21 | zonder ict 7 Matrix  

Studenten krijgen vrijheid om zelf te kiezen wat ze willen leren. 

Toelichting bij antwoordmogelijkheden: 

Nooit = dit komt nooit in mijn onderwijs voor 

Af en toe = dit komt af en toe, maar niet vaker dan een keer per maand, voor in mijn onderwijs 

Regelmatig = dit komt enkele keren per maand voor in mijn onderwijs  

Vaak = dit komt één of twee keer per week in mijn onderwijs voor 

Heel vaak = dit komt (vrijwel) dagelijks in mijn onderwijs voor 

 

 nooit af en toe regelmatig vaak heel vaak 

Op dit moment �  �  �  �  �  

Over drie jaar �  �  �  �  �  
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Q22 | zonder ict 8 Matrix  

Ik laat studenten verslagen maken. 

Toelichting bij antwoordmogelijkheden: 

Nooit = dit komt nooit in mijn onderwijs voor 

Af en toe = dit komt af en toe, maar niet vaker dan een keer per maand, voor in mijn onderwijs 

Regelmatig = dit komt enkele keren per maand voor in mijn onderwijs  

Vaak = dit komt één of twee keer per week in mijn onderwijs voor 

Heel vaak = dit komt (vrijwel) dagelijks in mijn onderwijs voor 

 

 nooit af en toe regelmatig vaak heel vaak 

Op dit moment �  �  �  �  �  

Over drie jaar �  �  �  �  �  

 

 

 

Q23 | zonder ict 9 Matrix  

Ik laat mijn studenten elkaar feedback geven over hun werk. 

Toelichting bij antwoordmogelijkheden: 

Nooit = dit komt nooit in mijn onderwijs voor 

Af en toe = dit komt af en toe, maar niet vaker dan een keer per maand, voor in mijn onderwijs 

Regelmatig = dit komt enkele keren per maand voor in mijn onderwijs  

Vaak = dit komt één of twee keer per week in mijn onderwijs voor 

Heel vaak = dit komt (vrijwel) dagelijks in mijn onderwijs voor 

 

 nooit af en toe regelmatig vaak heel vaak 

Op dit moment �  �  �  �  �  

Over drie jaar �  �  �  �  �  

 

Onderwijs geven zonder ict End block  

 

  

 



Feitelijk ict-gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs | F8849 | © TNS NIPO | juli 2011  

Onderwijs geven met ict Begin block  

 

Q24 |  Info  

Nu leggen we u een aantal stellingen voor over onderwijs geven met ict. Bij elke 

stelling vragen we u weer hoe vaak u op dit moment op die werkwijze werkt, en hoe 

vaak u die werkwijze over drie jaar in de praktijk zou willen brengen. 

 

 

 

Q25 | met ict 1 Matrix  

Ik laat studenten oefeningen maken met de computer. 

Toelichting bij antwoordmogelijkheden: 

Nooit = dit komt nooit in mijn onderwijs voor 

Af en toe = dit komt af en toe, maar niet vaker dan een keer per maand, voor in mijn onderwijs 

Regelmatig = dit komt enkele keren per maand voor in mijn onderwijs  

Vaak = dit komt één of twee keer per week in mijn onderwijs voor 

Heel vaak = dit komt (vrijwel) dagelijks in mijn onderwijs voor 

 

 nooit af en toe regelmatig vaak heel vaak 

Op dit moment �  �  �  �  �  

Over drie jaar �  �  �  �  �  
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Q26 | met ict 2 Matrix  

Ik gebruik internet om mijn uitleg te verlevendigen. 

Toelichting bij antwoordmogelijkheden: 

Nooit = dit komt nooit in mijn onderwijs voor 

Af en toe = dit komt af en toe, maar niet vaker dan een keer per maand, voor in mijn onderwijs 

Regelmatig = dit komt enkele keren per maand voor in mijn onderwijs  

Vaak = dit komt één of twee keer per week in mijn onderwijs voor 

Heel vaak = dit komt (vrijwel) dagelijks in mijn onderwijs voor 

 

 nooit af en toe regelmatig vaak heel vaak 

Op dit moment �  �  �  �  �  

Over drie jaar �  �  �  �  �  

 

 

 

Q27 | met ict 3 Matrix  

Ik gebruik de computer bij klassikale uitleg, zoals een presentatie met PowerPoint. 

Toelichting bij antwoordmogelijkheden: 

Nooit = dit komt nooit in mijn onderwijs voor 

Af en toe = dit komt af en toe, maar niet vaker dan een keer per maand, voor in mijn onderwijs 

Regelmatig = dit komt enkele keren per maand voor in mijn onderwijs  

Vaak = dit komt één of twee keer per week in mijn onderwijs voor 

Heel vaak = dit komt (vrijwel) dagelijks in mijn onderwijs voor 

 

 nooit af en toe regelmatig vaak heel vaak 

Op dit moment �  �  �  �  �  

Over drie jaar �  �  �  �  �  
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Q28 | met ict 4 Matrix  

Ik gebruik bij mijn onderwijs een digitaal schoolbord. 

Toelichting bij antwoordmogelijkheden: 

Nooit = dit komt nooit in mijn onderwijs voor 

Af en toe = dit komt af en toe, maar niet vaker dan een keer per maand, voor in mijn onderwijs 

Regelmatig = dit komt enkele keren per maand voor in mijn onderwijs  

Vaak = dit komt één of twee keer per week in mijn onderwijs voor 

Heel vaak = dit komt (vrijwel) dagelijks in mijn onderwijs voor 

 

 nooit af en toe regelmatig vaak heel vaak 

Op dit moment �  �  �  �  �  

Over drie jaar �  �  �  �  �  

 

 

 

Q29 | met ict 5 Matrix  

Ik laat de student zelf informatie zoeken via internet. 

Toelichting bij antwoordmogelijkheden: 

Nooit = dit komt nooit in mijn onderwijs voor 

Af en toe = dit komt af en toe, maar niet vaker dan een keer per maand, voor in mijn onderwijs 

Regelmatig = dit komt enkele keren per maand voor in mijn onderwijs  

Vaak = dit komt één of twee keer per week in mijn onderwijs voor 

Heel vaak = dit komt (vrijwel) dagelijks in mijn onderwijs voor 

 

 nooit af en toe regelmatig vaak heel vaak 

Op dit moment �  �  �  �  �  

Over drie jaar �  �  �  �  �  
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Q30 | met ict 6 Matrix  

Ik laat studenten ict gebruiken om samen te werken. 

Toelichting bij antwoordmogelijkheden: 

Nooit = dit komt nooit in mijn onderwijs voor 

Af en toe = dit komt af en toe, maar niet vaker dan een keer per maand, voor in mijn onderwijs 

Regelmatig = dit komt enkele keren per maand voor in mijn onderwijs  

Vaak = dit komt één of twee keer per week in mijn onderwijs voor 

Heel vaak = dit komt (vrijwel) dagelijks in mijn onderwijs voor 

 

 nooit af en toe regelmatig vaak heel vaak 

Op dit moment �  �  �  �  �  

Over drie jaar �  �  �  �  �  

 

 

 

Q31 | met ict 7 Matrix  

Ik laat de studenten een digitaal logboek of portfolio bijhouden. 

Toelichting bij antwoordmogelijkheden: 

Nooit = dit komt nooit in mijn onderwijs voor 

Af en toe = dit komt af en toe, maar niet vaker dan een keer per maand, voor in mijn onderwijs 

Regelmatig = dit komt enkele keren per maand voor in mijn onderwijs  

Vaak = dit komt één of twee keer per week in mijn onderwijs voor 

Heel vaak = dit komt (vrijwel) dagelijks in mijn onderwijs voor 

 

 nooit af en toe regelmatig vaak heel vaak 

Op dit moment �  �  �  �  �  

Over drie jaar �  �  �  �  �  
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Q32 | met ict 8 Matrix  

De opdrachten en leermateriaal van mijn onderwijs kunnen studenten vinden in de 

elektronische leeromgeving. 

Toelichting bij antwoordmogelijkheden: 

Nooit = dit komt nooit in mijn onderwijs voor 

Af en toe = dit komt af en toe, maar niet vaker dan een keer per maand, voor in mijn onderwijs 

Regelmatig = dit komt enkele keren per maand voor in mijn onderwijs  

Vaak = dit komt één of twee keer per week in mijn onderwijs voor 

Heel vaak = dit komt (vrijwel) dagelijks in mijn onderwijs voor 

 

 nooit af en toe regelmatig vaak heel vaak 

Op dit moment �  �  �  �  �  

Over drie jaar �  �  �  �  �  

 

Onderwijs geven met ict End block  

 

  

 

Q33 | Geslacht Single coded  

Tot slot volgen nog twee vragen voor de statistiek. 

Wat is uw geslacht? 

1 �  Vrouw  

2 �  Man  

3 �  geen antwoord *Exclusive 

 

 

 

Q34 | Leeftijd Min 18 Max 70 Numeric  

Wat is uw leeftijd? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


