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Leren met meer effect
Achtergrond

•Meer efficiency en effectiviteit door inzet 
ICT

•Evidence based, dus werken met 
(quasi)experimentele designs
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Opzet
•Selectie scholen op grond van aanvragen 
(selectiecommissie, auditcommissies, Rob 
Martens en Melissa van Amerongen)

•Uitkomst: 10 scholen

•4 scholen in A-traject, gericht op inzet 
ICT in “secundair” proces

•6 scholen in B-traject, gericht op inzet 
ICT in “primair” proces
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Interventies (A: secundair)
1. Introductie ouderaccounts ELO

2. Gebruik digitale schoolborden

3. Gebruik elektronische dossiers

4. Internationalisering mbv. ICT
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Interventies (B: primair)
1. Invoering docent-extensief onderwijs

2. Gebruik digitaal portfolio

3. Invoering “e-coaches” (oudere leerlingen)

4. Inzet ICT voor spelling en begrijpend lezen

5. Wiskunde zonder boek

6. Constructie leermaterialen voor een ELO
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Uitvoering
•Veel quasi-experimentele designs, i.e., 

pretest – posttest – controlgroup

•Afhankelijke variabelen:

•prestaties, bijv. wiskunde, aardrijkskunde, 
begrijpend lezen en spelling Nederlands

•intrinsieke motivatie, competentie en 
autonomie

•beleving Engels en wiskunde

•epistemologische opvattingen
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Problemen (1)
•Experimentele opzet in schoolpraktijk vaak 
moeilijk te realiseren (lesroosters etc.)

•Echt causale inferenties meestal niet mogelijk 
ivm. ontbreken aselecte toewijzing (wellicht 
muv. van project “ouder-accounts”)

•Weinig controle op wat er feitelijk gebeurt in 
scholen, maar er vindt wel implementatie-
onderzoek plaats.  Is ook beschreven in de 
schoolplannen door de onderzoekers.
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Problemen (2)
•Korte looptijd, terwijl effecten met name op de 
lange termijn zouden mogen worden verwacht

•Gaandeweg de interventie wordt er aan de 
aard van de interventie gesleuteld

•Gebruik rapportcijfers en ongestandaar-
diseerde toetsen als prestatiematen: 
mogelijkheid dat docenten in de experimentele 
conditie op partijdige wijze beoordelingen 
geven
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Tot slot
•Op alle scholen worden aan leraren vragen 
gesteld over hun werkplezier en hun competenties 
rondom het didactisch gebruik van ICT.

•Ook worden vragen gesteld vragen voorgelegd 
over aard en omvang van hun tijdsbesteding.  

Op deze wijze kan worden nagegaan of de inzet 
van ICT hiermee samenhangt.
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