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VOORWOORD 

In het kader van het onderzoeksprogramma Kennis van Waarde Maken, onderdeel van de 

Stimuleringsregeling Educatief onderzoek van de Stichting Kennisnet, heeft CLU, in samenwerking 
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uitgevoerd naar de benutting en de opbrengsten van Elektronische Leeromgevingen (ELO‟s) in het 

MBO. 

 

Het onderzoek is gestart in mei 2008 en heeft een doorlooptijd gekend van 11 maanden.  

 

Op 15 juli 2008 is het 1e voortgangsrapport verschenen, op 15 november 2008 het 2e. In dit 
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1. PROBLEEMSTELLING VAN HET ONDERZOEK 

1.1 De aanleiding voor dit onderzoek 

Sinds de jaren negentig uit de vorige eeuw zijn Elektronische Leeromgevingen (ELO‟s) - 

geïntegreerde technische voorzieningen die de interacties faciliteren tussen het proces van leren, 

de communicatie die nodig is voor dat leren, en de organisatie van het leren (Droste et al 2004) - 

aan een opmars in het onderwijs begonnen. Aanvankelijk in het hoger onderwijs, waar in het begin 

vooral Blackboard en WebCT werden aangeschaft om de organisatie van een cursus en de 

communicatie van studenten met hun docent en met elkaar te ondersteunen en te faciliteren. Alle 

universiteiten en hogescholen bezitten momenteel een ELO (Westera e.a. 2007). Daarna volgde het 

MBO, waar ELO‟s – naast de hiervoor genoemde redenen – ook worden ingezet ter ondersteuning van 

het competentiegerichte opleiden. Momenteel zetten ELO‟s voet aan de grond in het voortgezet 

onderwijs, en hier en daar ook in het basisonderwijs (Monitor Vier in Balans 2007). 

 

ELO‟s verschillen in de ondersteunende functionaliteiten die ze bieden. Over het algemeen zijn de 

volgende onderdelen te onderscheiden: 

1. content deel met voorzieningen voor het opslaan en toegankelijk maken van leerstof, taken, 

opdrachten en toetsen; 

2. communicatie- en samenwerkingsdeel met voorzieningen voor communicatie en samenwerking; 

en 

3. beheer- en organisatiedeel met gereedschappen voor curriculum- en cursusbeheer, leerling 

registratie en –volg voorzieningen. 

 

Er bestaat op dit moment een veelvoud aan verschillende ELO‟s, waarvan enkele veelgebruikte zoals 

Blackboard, WebCT, N@tSchool, Fronter, Sakai, First Class en TeleTop. Onderzoek in met name het 

hoger onderwijs, maar ook in het basis- en voortgezet onderwijs, wijst uit dat hoewel er sprake is 

van een continue groei in het aanschaffen van ELO‟s er tegelijkertijd sprake is van een algemene 

onderbenutting van de mogelijkheden die deze ELO‟s bieden (Wieland 2005; Gaede et. al. 2004, 

Vier in Balans Monitor, 2007). Omdat er enerzijds veel middelen worden besteed aan de invoering 

van ELO‟s, zowel in geld als in menskracht, en anderzijds veel onderwijskundige en didactische 

vernieuwingen aan de orde zijn zoals samenwerkend leren, alternatief assessment (e.g., via 

portfolio‟s e.d.), die slechts mogelijk zijn met behulp van ELO‟s, is het van groot belang om na te 

gaan hoe het komt dat deze ELO‟s onderbenut worden. We gaan er vanuit dat ELO‟s belangrijke 

functies bij leren en opleiden hebben, maar wordt dat in de praktijk ook zo ervaren?  
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1.2 De probleemstelling van dit onderzoek 

Het hier voorgestelde onderzoek wil nagaan hoe de mogelijkheden van ELO‟s benut worden, welke 

bijdrage ze (kunnen) leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, welke soorten ELO‟s dat vooral 

betreffen en in welke gebruikscontexten vooral. Wij kiezen daarbij voor het Middelbaar 

Beroepsonderwijs omdat in deze onderwijssector de ELO‟s algemeen ingang hebben gevonden maar 

er nog bijzonder weinig onderzoek naar hun gebruik, hun werking en hun rendementen bekend is 

(vgl. Droste et al 2004). Andere onderwijssectoren zoals het voortgezet en basisonderwijs kunnen 

naar verwachting ook profiteren van de uitkomsten van dit onderzoek. 

 

De probleemstelling voor dit onderzoek luidt als volgt: 

 

Wat zijn de succes- en faalfactoren met betrekking tot het benutten van ELO’s door 

scholen, docenten en studenten in het MBO en welke opbrengsten van het gebruik van 

ELO’s worden door de scholen waargenomen? 

 

 



11 

2. HET THEORETISCH KADER 

 

2.1 Het concept ELO 

Over Elektronische Leer Omgevingen (ELO‟s; in het Engels Electronic of Virtual Learning 

Environments) bestaat veel verwarring. Vaak wordt de term ELO als een acroniem gehanteerd voor 

alle leeromgevingen die ondersteund worden door computers, al dan niet in een netwerk met elkaar 

verbonden. Een ELO kan echter worden onderscheiden van andere computersystemen die in het 

onderwijs in gebruik zijn zoals een Learning Management System (LMS) en een Learning Content 

Management System (LCMS). Een LMS is, om te beginnen, vooral bedoeld om de organisatie en 

administratie (het plannen, ontsluiten en beheren) van onderwijs- en opleidingsprocessen te 

ondersteunen en te vergemakkelijken. Een LCMS, daarentegen, ondersteunt het ontwikkelen, 

opslaan, beheren en ontsluiten van leerinhouden (i.e., content). Een ELO, tot slot, is een 

geïntegreerde technische voorziening die het gehele leerproces faciliteert door het aanbieden van 

leerinhouden, de communicatie die nodig is voor dat leren, en de organisatie van het leren (Droste 

et al. 2004). Hoewel een ELO en een LCMS beide beschikken over een contentmanagementfunctie, 

gaat deze functie in een LCMS verder dan de simpele ontsluitings- of presentatiefunctionaliteit van 

een ELO: content kan met een LCMS ook samen ontwikkeld worden, versies kunnen bewaard en 

beheerd worden, een LCMS beschikt over workflow middelen om het ontwikkelproces te 

ondersteunen en faciliteert het maken/uitzetten van leerpaden om het leermateriaal op 

verschillende manieren te kunnen volgen. Idealiter moeten een ELO en een LCMS met elkaar kunnen 

communiceren. Soms wordt een LCMS geïntegreerd in een ELO (N@Tschool) en soms wordt een LCMS 

gehangen aan een ELO (Blackboard® en WebCt®). Een LCMS (zoals Sharepoint of Livelink) kan 

echter ook ingericht en gebruikt kan worden als ELO, en valt in die functie dan ook binnen ons 

onderzoek naar de faal- en succesfactoren van het gebruik van ELO‟s. Pure LMS‟en die niet het 

primaire onderwijsleerproces ondersteunen, worden niet meegenomen in dit onderzoek. 

 

Tot dusver ligt in onderzoek naar ELO‟s vaak de nadruk op de verschillen in technische 

mogelijkheden. Het verschil betreft dan vooral de eerste en tweede generatie ELO‟s (zie bijv. de 

Vries, 2005; Gennip & Eerkens, 2008; en Juist et al, 2008) waarbij de tweede generatie (zoals 

Moodle en Sharepoint) meer mogelijkheden biedt op het gebied van produceren en publiceren. In 

het algemeen geldt echter dat ELO‟s min of meer dezelfde functionaliteiten bieden en het vooral 

gaat om de vraag hoe en met welk doel deze functionaliteiten worden gebruikt. In plaats van te 
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kiezen voor een nadruk op (kleine) verschillen in technische mogelijkheden1, hebben we in dit 

onderzoek gekozen voor een focus op het gebruik van de functionaliteiten zoals die in de meeste 

ELO‟s aanwezig zijn. We denken met deze nadruk ook beter een link te kunnen leggen met de 

(ervaren) meerwaarde voor het leer- en doceerproces van docenten en studenten.  

 

We zullen nu achtereenvolgens de mogelijke randvoorwaarden die verantwoordelijk kunnen zijn 

voor verschillen in het gebruik, de verschillen in gebruik (mogelijke gebruiksscenario‟s) en de 

waargenomen opbrengsten bespreken.  

2.2 Randvoorwaarden voor gebruik 

Om te achterhalen hoe het komt dat MBO-scholen verschillen in hun gebruik van ELO‟s sluiten we 

aan bij de vier randvoorwaarden zoals gehanteerd in Vier in Balans (ICT op School, 2007).  

 

2.2.1 Visie 

De visie op het gebruik van ICT in het onderwijs is een belangrijke variabele die nauw samenhangt 

met de visie op leren en onderwijs. Kimpeler, Georgieff, and Revermann (2007) onderscheiden 

daarbij drie hoofdvisies: 

- een behavioristische visie 

- een cognitivistische visie 

- een constructivistische visie 

Kimpeler et al benadrukken dat de rol van (ICT-)leermiddelen in het onderwijs varieert naar gelang 

de visie die een docent of een school heeft op leren en onderwijs. 

 

In de behavioristische visie gaat het vooral om de waarneembare prestaties van studenten. Deze 

prestaties reguleren het leeraanbod waarbij negatieve en positieve bekrachtigingen worden ingezet. 

Didactisch gezien is in deze visie onderwijzen niets anders dan het overdragen van kant-en klare 

leerstofgehelen die op afroep kunnen worden herhaald (uit het hoofd leren). Het vaststellen van 

SMART geformuleerde leerdoelen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) 

staat aan de basis van de selectie van de leerstof en de didactiek. Media worden vooral ingezet ter 

ondersteuning van deze leerstofoverdracht. ICT-toepassingen, zoals ELO‟s, worden in deze 

benadering vooral ingezet om de beschikbare leerstof te ontsluiten en overzichtelijk te kunnen 

structureren en presenteren of programma‟s voor het oefenen beschikbaar te stellen. De rol van de 

docent blijft ook erg belangrijk in verband met de negatieve en positieve bekrachtigingen 

(summatieve feedback op product) die nodig zijn om het leerproces te kunnen sturen.  

 

                                                 
1 zie hiervoor bijvoorbeeld http://www.eculturenet.org/mmi/lab/In-
depth%20Review%20of%20Electronic%20Learning%20Environments.pdf of www.excelo.nl 
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In tegenstelling tot de behavioristische visie, gaat de cognitivistische visie uit van een actief en 

zelfstandig leerproces. Leren vindt plaats door een doorlopende verandering van de cognitieve 

structuur van studenten die actief bezig zijn de leerstof te verwerken. De student verbindt daarbij 

nieuwe leerstof met reeds aanwezige kennis of reeds bestaande cognitieve schema‟s worden 

aangepast op basis van nieuwe ervaringen die niet zomaar in die schema‟s passen (Piaget, 1995: 

assimilatie en accommodatie). Net als bij de behavioristische visie, gaan cognitivisten er eveneens 

van uit dat de leerstof buiten de student aanwezig is, wiens taak het is om die een betekenisvolle 

plek in de cognitieve structuur te geven c.q. de structuur doelmatig aan te passen. Betekenisvol 

betekent dan dat er een vaak hiërarchische samenhang ontstaat tussen afzonderlijke 

leerstofgehelen (Ausubel, 1962: superordinate en subordinate concepten, subsumption) waarmee 

diepe, betekenisvolle verwerking en transfer mogelijk wordt. Het structureren en situeren (Brown, 

Collins, & Duguid, 1989) van leerinhouden is van wezenlijk belang in deze traditie, net als het 

uitgaan van leerdoelen (Mager, 1984). Feedback is een belangrijke didactische activiteit om de 

aansluiting tussen bestaande kennis en nieuwe leerstof tot stand te brengen (Hattie & Timperley, 

2007). De docent heeft een begeleidende rol. In ICT-toepassingen, zoals in ELO‟s, moet de 

feedbackfunctie (hier naast summatief en productgericht ook formatief en procesgericht) sterk 

ontwikkeld zijn. 

 

In de constructivistische visie wordt ervan uitgegaan dat kennis niet buiten de student om ontstaat, 

maar door de student zelf of met anderen wordt geconstrueerd. In het tweede geval spreekt men 

van sociaal-constructivisme. Er bestaat geen objectieve werkelijkheid, alleen subjectieve, 

individuele werkelijkheden die soms met anderen worden gedeeld. De docent is hierbij vooral een 

coach of faciliteerder die het leer- en kennisconstructieproces begeleidt resp. faciliteert. Het gaat 

er daarbij om dat docenten krachtige, authentieke leeromgevingen ontwerpen waaraan studenten 

kunnen leren en de ruimte scheppen waarbinnen de kennis geconstrueerd kan worden. Doordat 

medestudenten eveneens deel uitmaken van een dergelijke leeromgeving is het constructivisme 

steeds meer socio-constructivisme geworden, waarbij samenwerkend en interactief leren 

gestimuleerd worden. Van ICT-toepassingen, zoals van ELO‟s, wordt in ieder geval verwacht dat ze 

een mediërende rol in het leerproces kunnen spelen. De communicatie – en samenwerkingsfuncties 

van ELO‟s zijn in deze visie onontbeerlijk. Feedback in deze visie kan summatief en productgericht 

zijn of formatief en procesgericht, waarbij studenten soms een eigen weg zoeken naar het „juiste 

antwoord‟, maar er soms ook helemaal geen sprake is van een „juist antwoord‟. 

 

In het onderzoek gaan we na welke visie de docent, sectie en/of de school heeft op onderwijs en 

leren. Daarmee wordt zichtbaar of het de school aan visie ontbreekt dan wel individuele docenten 

een andere visie uitdragen dan de school als geheel. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een 

geconstateerde visie (van een docent, sectie of school) niet binnen één hoofdvisie (behaviorisme, 

cognitivisme of constructivisme) te plaatsen is maar elementen van verschillende hoofdvisies bevat. 

Om deze „gecombineerde‟ visies goed te kunnen onderkennen en beschrijven, onderscheiden we in 

lijn met Biggs (1996) drie elementen in een onderwijsvisie: de bedoelde leeruitkomsten, de leer- en 
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doceeractiviteiten (hier valt ook de mate van docent- dan wel zelfsturing onder) en de methoden 

van toetsing en assessment.  

 

Fig.1: Constructieve alignment volgens Biggs (1996). 

Leer- en 

doceeractiviteiten

Ontworpen om 

bepaalde 

leeruitkomsten

te bereiken

Bedoelde 

leeruitkomsten
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Ontworpen om de 

leeruitkomsten

te meten

 

 

Verschillende keuzes m.b.t. de ELO zullen in de praktijk vaak eerder terug te voeren zijn op een 

specifieke visie op ICT-gebruik dan op een meer algemene visie op leren en onderwijs. We hebben 

daarom ook de visie op ICT onderzocht.  

 

2.2.2  Kwaliteit van docenten 

Het is de vraag of docenten beschikken over de noodzakelijke kennis, attitudes en vaardigheden om 

ELO‟s optimaal in het onderwijs in te zetten. Hoewel er sprake is van een groeiend aantal docenten 

dat beschikt over de noodzakelijke technische en didactische vaardigheden, is er nog steeds een 

grote groep docenten die niet of nauwelijks op de hoogte is van de mogelijkheden van ICT in hun 

onderwijs, laat staan in staat is om die mogelijkheden te benutten (zie Vier in Balans Monitor 2007). 

In een onderzoek van TNS-NIPO is gedurende de jaren 2005-2007 nagegaan hoe het gesteld is met de 

ICT-vaardigheden van docenten in basis- en voortgezet onderwijs. Daarbij is onderscheid gemaakt in 

de volgende soorten vaardigheden: 

- Weten wanneer en hoe de computer in te zetten als didactisch hulpmiddel (het kunnen 

inschatten van de didactische meerwaarde van specifiek ICT-gebruik in concrete situaties) 

- organiseren van lessen waarin Ict wordt gebruikt 

- gebruik van educatieve programmatuur (veelal individuele programmatuur, zoals bijv. 

oefenprogramma‟s op cd-roms) 

- beoordelen van de bruikbaarheid van de programmatuur 

- gebruik van de elektronische leeromgeving 

- gebruik van het leerlingvolgsysteem. 

Ruim de helft van de docenten scoorde onvoldoende op al deze vaardigheden. Daarbij scoorde de 

vaardigheid in het gebruik van de ELO het laagst (zie Vier in Balans Monitor 2007). In dit onderzoek 

gaan we na over welke noodzakelijke kennis en vaardigheden de docenten wel en niet beschikken. 

Methoden van 
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assessment 

 

Ontworpen om de 

leeruitkomsten te 
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2.2.3  Kwaliteit van een ELO en content 

Hoewel de meeste ELO‟s min of meer dezelfde functionaliteiten aanbieden kunnen ze verschillen in 

de geboden operationele mogelijkheden. Er is nog geen algemeen geaccepteerde typologie van 

soorten elektronische leeromgevingen. Droste et al (2004) hebben een nadere ordening aangebracht 

in ELO‟s: 

- losse tools versus geïntegreerde ELO‟s 

- maatwerk op docent- of op instellingsniveau 

Dit onderzoek richt zich in principe op al deze verschillende ELO‟s, zolang ze bedoeld zijn om het 

primaire onderwijsproces te ondersteunen. 

 

Om iets te kunnen zeggen over de kwaliteit van de gebruikte ELO‟s zal dit onderzoek, in plaats van 

zich te richten op deze -ons inziens minder relevante- technische verschillen in de aanbodkant van 

ELO‟s, zich vooral richten op de ervaringen van gebruikers. Een belangrijk begrip hierbij is de 

zogenaamde utiliteit van een tool (Norman, 1999). Utiliteit (bruikbaarheid of benutbaarheid) is een 

combinatie van nuttigheid (usefulness) en gebruiksgemak (usability). Nuttigheid heeft te maken met 

de vraag of een tool over de juiste functionaliteiten beschikt om te doen wat gedaan moet worden; 

gebruiksgemak heeft te maken met de vraag of de aanwezige functies eenvoudig en eenduidig te 

gebruiken zijn. Een Zwitserse officiersmes, bijvoorbeeld, heeft veel functies maar is voor veel van 

die functies niet makkelijk te gebruiken. Het heeft dus een hoge nuttigheid maar een laag 

gebruiksgemak, wat leidt tot een gemiddelde utiliteit. 

 

Wat betreft de ervaringen van gebruikers zullen we ons in dit onderzoek dus richten op de ervaren 

utiliteit van de gebruikte ELO‟s. Omdat dit ook sterk samenhangt met de specifieke manier waarop 

een bepaalde ELO in een bepaalde situatie is ingevuld, kijken we ook naar de beschikbaarheid van 

materiaal (leerstof, achtergrondinformatie, opdrachten) en naar de vraag of docenten in de ELO 

veel materiaal en opdrachten ontwikkelen, uitwisselen en/ of hergebruiken.  

 

2.2.4 Infrastructuur op school 

De mogelijkheden die de infrastructuur (zowel hardwarematig als organisatorisch) op school biedt, 

zijn van belang voor het succes van ELO‟s. Het gaat daarbij om zaken als: 

- de hoeveelheid computers per student die de school beschikbaar heeft 

- de mogelijkheid van breedbandtoepassingen (zie ook Frissen et al 2004) 

- de opkomst van het digitale schoolbord („smartboards‟) 

- de kwaliteit van de interne technische ondersteuning 

- computerfaciliteiten voor docenten (o.a. voor lesvoorbereiding, vullen ELO, online begeleiden 

studenten) 

- tijd en geld beschikbaar voor onderwijskundig-didactische ondersteuning van docenten (bv. 

bijscholing, intervisie of peer coaching). 
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Wat betreft de infrastructuur richten we onze focus vooral op de vraag in welke mate de school 

voldoende geëquipeerd is om ELO‟s optimaal te benutten. 

 

Bij het beschrijven van de randvoorwaarden voor het vastgestelde ELO-gebruik wordt ook 

onderzocht welke van de beschreven krachten dominant is (Plomp, Brummelhuis & Rapmund, 1996): 

het vastgestelde gebruik kan vooral een gevolg zijn van de technische infrastructuur („technology 

push‟), of juist zijn ingegeven vanuit wensen voor en visies op een bepaald didactisch gebruik 

(„educational pull‟). 

 

2.2.5 Verdere operationalisatie van de vier randvoorwaarden  

Gennip & Eerkens (2008) deden onderzoek in het voortgezet onderwijs naar de vier 

randvoorwaarden zoals vermeld in „4 in balans‟ die bepalen in welk tempo en in welke mate ELO‟s 

een substantieel onderdeel worden van het onderwijsproces op scholen. Op basis van gesprekken 11 

docenten en 4 experts, vullen zij de vier randvoorwaarden verder in, komend tot een 

implementatiewijzer met aandachtspunten voor een succesvolle invoering van een ELO.  

 

Fig. 2:  Verdere invulling „4 in balans‟ door Gennip & Eerkens (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is vooral het derde punt dat aanknopingspunten biedt voor een verdere uitwerking. Uit de 

afgenomen interviews komt dus vooral naar voren dat er goed moet worden ingespeeld op de 

„menselijke factor‟, met veel aandacht voor docenten en studenten. 

Een voorbeeld van deze menselijke factor wat betreft de docenten, is dat een ELO moet passen in 

de eigen visie van een docent en een instrument moet zijn om les te kunnen geven conform de 

1- Programmatuur en content („ELO‟) 

Mogelijkheden: niet alles tegelijk 

Inhoud (‘content’): „De ELO is een lege doos die structuur biedt aan inhoud’ 

2- Ict-infrastructuur 

Is de techniek dienstbaar aan het gebruik van een ELO? 

3- Kennis, attitude en vaardigheden 

Hoe spelen we in op de menselijke factor? 

Aandacht voor de houding van docenten: ervaren nut en eigenaarschap 

Aandacht voor de houding van studenten 

Beleving 

Vaardigheden studenten 

Actief betrekken 

Over en weer 

Aandacht voor scholing: instappen bij leervraag 

Aandacht voor ondersteuning: op zelfde golflengte 

4- Visie 

‘De ELO volgt de onderwijsvisie’ 
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eigen wensen. Of, zoals uitgedrukt door één van de onderzochte docenten: “Door een ELO word je 

méér baas over je eigen onderwijs (…).“ (p. 25).  

Bij de „aandacht voor studenten‟ komt verder het spanningsveld naar voren tussen afgedwongen 

participatie en eigen initiatief. De onderzoekers geven hier geen éénduidige richtlijnen voor en 

suggereren dat de verdeling van dit initiatief tussen docent en student, afhankelijk van de 

specifieke situatie, het best dynamisch en afwisselend bij beide zou moeten liggen. 

Bij „aandacht voor scholing‟ en „aandacht voor ondersteuning‟ komt het belang van goede 

afstemming met de gebruikers (docenten) weer terug in respectievelijke „instappen bij leervraag‟ 

en „op zelfde golflengte‟. Het credo is: aansluiten bij leerbehoeftes van zowel starters met ICT als 

meer ervaren docenten. Het geven van „nabije voorbeelden‟ blijkt bij de scholing overigens 

effectiever te zijn dan het presenteren van „good practices‟ die ver van het bed liggen. Het op 

dezelfde golflengte zitten verwijst naar de communicatie tussen helpdesk en docenten. De 

ondersteuning die de helpdesk biedt, moet niet alleen acuut en technisch adequaat zijn, maar ook 

de taal spreken van de docenten en kunnen ingaan op onderwijskundige kwesties.  

 

In het evaluatierapport Grassroots (2007) van SURF wordt het belang van de „menselijke factor‟ bij 

het invoeren en succesvol gebruik van ICT ondersteund. Op basis van interviews met 24 

projectleiders van Grassrootsprojecten (bedoeld om docenten in het hoger onderwijs een stap 

verder te helpen met het gebruik van ICT in hun onderwijs) blijkt het waarderen, ondersteunen en 

begeleiden van docenten cruciaal te zijn. 

 

Emans (2005) meldt nog een aspect m.b.t. de menselijke factor: de hoeveelheid tijd die docenten 

tot hun beschikking hebben. Emans vond in een kleinschalig onderzoek bij 37 docenten uit het 

voortgezet onderwijs dat tijdgebrek het grootste struikelblok is bij het ELO-gebruik en het 

ontwikkelen van materiaal voor de ELO. Hoewel het volgens de respondenten ingewikkelder en 

tijdrovender is met een ELO les te geven, blijken technische problemen daarbij niet echt een 

obstakel te vormen. 

 

We hebben „het omgaan met de menselijke factor‟ zoals uitgewerkt in Gennip & Eerkens benut in 

onze analyse van de randvoorwaarde: „kennis, attitude en vaardigheden‟.  

2.3 Verschillen in gebruik: gebruiksscenario’s 

Om de verschillen in gebruik (of: benutting) te kunnen duiden is een typologie van 

gebruiksscenario‟s ontwikkeld. Een eerste aanzet daartoe is afkomstig van Droste et al (2004) die 

tot vier verschillende scenario‟s komen. Het onderscheidende criterium bij deze typologie is de 

verhouding waarin ELO‟s en contactonderwijs worden ingezet in het leerproces en de mate waarin 

de beschikbare functionaliteiten van ELO‟s worden benut. Daarbij kan per scenario het ICT-gebruik 

nog verder onderverdeeld worden in een supplementair (vooral hetzelfde c.q. een herhaling maar 
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op een andere wijze zonder expliciet toegevoegde waarde) of complementair (additief; met een 

bepaalde toegevoegde waarde: Iets wat je anders niet kunt doen) gebruik. Terwijl supplementair 

gebruik omschreven kan worden als „nice to have‟ (bijv. dezelfde info in een ander medium) kan 

complementair gebruik omschreven worden als „need to have‟ (bijv. met een didactische of 

organisatorische meerwaarde). 

- Contactonderwijs plus: 

Planning en organisatie van de leer- en doceer/begeleidingsactiviteiten in de opleiding gebeurt 

met de ELO; de meeste leer- en doceeractiviteiten zelf vinden tijdens de contactmomenten 

plaats, evenals de voortgangsbegeleiding en de toetsing. 

De contactactiviteiten (F2F) hebben in dit scenario het primaat en de online activiteiten zijn 

supplementair en/of complementair  

- On-line zelfstudie met (beperkt) contactonderwijs: 

Voor de individuele opdrachten wordt de ELO gebruikt: ze worden geplaatst, ingeleverd en 

begeleid via de ELO; ook de tussentijdse beoordeling loopt via de ELO; de overige leer- en 

doceeractiviteiten zoals het bespreken van de opdrachten en de eindtoets zelf vinden tijdens 

contactmomenten plaats. De on-line activiteiten zijn supplementair en/of complementair aan 

de F2F-activiteiten. 

- On-line samenwerkend leren met (beperkt) contactonderwijs: 

De studenten werken via de ELO samen aan opdrachten, de communicatie tussen de studenten 

en de docent en de (project)groepjes n.a.v. die opdrachten gebeurt via de ELO; ook de 

tussentijdse beoordeling van de resultaten loopt via de ELO; de overige leer- en 

begeleidingsactiviteiten vinden tijdens de contactmomenten plaats. De on-line activiteiten zijn 

supplementair en/of complementair aan de F2F-activiteiten. 

- On-line plus: 

De studenten werken - via de ELO - afwisselend individueel en in groepjes aan opdrachten; het 

uitwerken van allerlei soorten taken, de samenwerking tussen de studenten, de begeleiding 

door de docent en de feedback van groepsleden gebeurt via de ELO; ook de beoordeling van de 

(resultaten van de) leeractiviteiten loopt via de ELO; op een enkele contactbijeenkomst na 

vinden alle leer- en doceeractiviteiten on-line plaats. 

De on-line activiteiten hebben in dit scenario het primaat en zijn supplementair en/of 

complementair aan de F2F-activiteiten. 

 

Hoewel we met behulp van deze typologie een aardig beeld kunnen krijgen van het globale ICT-

gebruik van docenten, zegt het nog weinig over de gebruikte didactiek. Zoals aangegeven door 

Boogt & Odental (1997) werken er vier „drijvende krachten‟ op de vormgeving van het leerproces: 

de student, de docent, de content en de infrastructuur. Het is vooral belangrijk om bovenstaande 

indeling in scenario‟s aan te vullen met een meer didactische beschrijving van de rol van de student 

en de docent. 
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- Wat de student betreft is het van belang na te gaan in hoeverre er sprake is van een gevoel van 

eigenaarschap en controle over zowel de inhouden als de taken/opdrachten als de wijze van 

werking.  

- Wat de docent betreft is vooral diens rol van betekenis. Is de docent primair een instructeur, 

een coach, een leermiddelontwikkelaar, of een leerwegplanner? 

 

Om de vier scenario‟s van Droste et al (2004) in meer detail te operationaliseren, is het gewenst om 

het gebruik van de verschillende functionaliteiten zoals aangeboden in de meeste ELO‟s verder uit 

te werken. Hiervoor maken we gebruik van Gennip & Eerkens (2008), die deze functies beschrijven 

in negen verschillende punten (de erbij gegeven voorbeelden van Gennip & Eerkens dienen vooral 

ter illustratie):  

 

a. Informatieverstrekken over het onderwijsprogramma (programma, rooster, planning, 

studiewijzer) 

 Studenten doorlopend informeren over het onderwijsprogramma / rooster, lesuitval. Zij 

hebben altijd en overal inzage in de actuele situatie.  

 Bij gymnastiek studenten hun voorkeur kenbaar laten maken voor de sporten die ze in een 

bepaalde periode van het jaar willen beoefenen. Werkbesparend! 

 Verslagen van excursies. Plaatsing van foto‟s (met studenten) verhoogt de attentiewaarde.  

b. Aanbieden van leermateriaal / lesstof  

 Na de les de behandelde stof (powerpoints e.d.) plaatsen.  

 Links klaar zetten waarmee studenten verder kunnen zoeken.  

 Links naar de website van de uitgever van de methode toevoegen.  

 Aanbieden van inhoudelijke verdiepingsstof (voor snelle studenten, geïnteresseerden). 

 Tonen van videofilmpjes, handige toepassingen.  

 Simulaties van processen / wetmatigheden aanbieden.  

c. Aanbieden / gebruik van materialen / opdrachten voor zelfstudie  

 Zelfcorrigerende programma‟s en oefeningen laten maken. 

 Digilessen aanbieden. 

 Een plagiaatchecker installeren waarmee studenten en docenten teksten kunnen 

controleren.  

d. Aanbieden / gebruik van toetsvragen / proefwerken  

 Aanbieden van proeftoetsen of „oude proefwerken‟: studenten kunnen snel peilen of ze de 

stof beheersen.  

 Plaats toetsen voor de moderne vreemde talen.  

e. Communicatie met en tussen studenten  

 Maakt contact met studenten over hun werk mogelijk, ook buiten lestijd.  

 Tijdens de beperkte lestijd aandacht voor de groep, individuele aandacht via mail / ELO.  
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 Via een forum een vraag / vraagstuk aan alle studenten tegelijk voorleggen die daarop 

kunnen reageren. Hoe urgenter de vraag in de beleving van studenten, hoe meer respons.  

f. Stimuleren samenwerking: gezamenlijk opdrachten (laten) maken  

 Opdrachten plaatsen die stimuleren dat studenten elkaar helpen, leren van elkaar.  

 (Schrijf)opdrachten geven waarna studenten elkaars werk becommentariëren.  

g. Volgen en begeleiden van het leerproces  

 Het wordingsproces van een (profiel)werkstuk volgen; de docent kan dan zo nodig eerder 

aan de bel kan trekken.  

 De gedachtewisseling tussen docent en student (fora) over werkstukken is terug te halen 

omdat dit wordt opgeslagen. 

 Student kan desgewenst „onder controle en toezicht van de docent‟ leren en oefenen. 

Sommige studenten hebben een oppervlakkige manier van studeren („naar de tekst kijken‟). 

Via een ELO kan zichtbaar worden, wat een student concreet heeft gedaan om zich de stof 

eigen te maken.  

 Studenten kunnen hun digitaal portfolio toegankelijk maken. Ook voor ouders.  

h. Informatieverstrekken over studievorderingen  

 Koppelen met cijferprogramma (is nu vaak nog niet mogelijk).  

 Ouders mee laten kijken naar voortgang van student.  

i. Mentoraat: informeren, voorlichten, keuzebegeleiding  

[Deze functie ligt buiten de focus van het huidige onderzoek] 

 

We passen in ons onderzoek deze onderverdeling toe om het ELO-gebruik op ROC‟s, zoals ingedeeld 

in een van de vier scenario‟s van Droste et al. in meer detail te kunnen beschrijven. Aangezien één 

van de twee dimensies die achter de indeling van Droste et al. bestaat uit de mate waarin de 

functionaliteiten van een ELO worden benut, is bovenstaande verdeling wellicht te koppelen aan de 

scenario‟s van Droste et al., zoals tot uiting komend in onderstaande tabel. Mocht dit een bruikbare 

koppeling blijken, dan kan op basis van dit onderzoek wellicht ook worden ingevuld welke functies 

vooral in welk scenario voorkomen. De (puur hypothetische) kruisen zoals voorlopig gezet in 

onderstaande tabel, illustreren tot welk soort hulpmiddel dit zou kunnen leiden voor het 

categoriseren van gebruiksscenario‟s in de praktijk volgens de typologie van Droste et al.
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Functionaliteiten ELO’s  

(Gennip & Eerkens, 2008) 

Scenario’s Droste et al. 

Contact + Online 

zelfstudie 

Online 

samenwerking 

Online + 

a. Informatie verstrekken over het 

onderwijsprogramma 

? ? ? ? 

b. Aanbieden van leermateriaal /lesstof   ? ? ? 

c. Aanbieden / gebruik van materialen / 

opdrachten voor zelfstudie  

 ? ? ? 

d. Aanbieden / gebruik van 

toetsvragen/proefwerken  

 ? ? ? 

e. Communicatie met en tussen  studenten    ? ? 

f. Stimuleren samenwerking    ? ? 

g. Volgen en begeleiden van het leerproces    ? 

h. Informatie verstrekken over 

studievorderingen 

   ? 

 

Deze functionele benadering kan verder aangevuld worden met „didactisch gebruik‟. Het Oberon-

rapport “Rendement van ict in het vmbo” (2007) biedt hiertoe aanknopingspunten:  

- Is er sprake van f2f (klassikale) instructie van de elektronische opdrachten? 

- Is er in de ELO sprake van grote groepen studenten die les krijgen van verschillende docenten? 

- Hoe is de groepsgrootte? 

- Hoe taakgericht zijn studenten bezig aan de opdrachten (individueel dan wel in groepen)? 

- Helpen studenten elkaar (zonder daarbij elkaars werk over te nemen)? 

- Welke rol hebben docenten (bv coach/begeleider?) en zijn zij goed in staat hun rol te vervullen? 

 

Ook is het waardevol te kijken naar het gebruik van functionaliteiten in combinatie met elkaar: 

worden de sterke en zwakke punten van de verschillende functionaliteiten (in de tijd) 

gecombineerd om tot een zo effectief mogelijk leerproces te komen?  

Bijvoorbeeld:   

- eerst asynchrone discussie voor een diepe maar divergerende verkenning van de stof 

- dan peer feedback voor een eerste kwaliteitsverbetering van de geconstrueerde ideeën. 

- dan producerend groepswerk (in bijv. een WIKI, afgewisseld met synchroon overleg) om 

- convergerend te komen tot een concreet product. 

2.4  Waargenomen opbrengsten 

Waargenomen opbrengsten kunnen worden onderscheiden in opbrengsten m.b.t. 1) de effectiviteit/ 

doeltreffendheid van het onderwijs (i.e., hoeveel er geleerd wordt), 2) de efficiency/ 
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doelmatigheid van het onderwijs (i.e., in hoeveel tijd er geleerd wordt) en 3) de kwaliteit van het 

leerproces (zie ook Wieland 2005 of Gaede et al 2004). In navolging van Kirschner (2004) voegen we 

hier 4) de „tevredenheid‟ of waardering (zoals bijvoorbeeld het plezier) als opbrengst aan toe: 

 

1) Bij effectiviteit kan gedacht worden aan: 

- de kwaliteit van de uitgevoerde taken en opdrachten 

- de vermindering van vroegtijdig schoolverlaten 

- mate waarin werkgevers tevreden zijn over de kwaliteit van de afgestudeerden 

- niveau van behaalde resultaten (cijfers) 

2) Bij efficiëntie (gedefinieerd als effectiviteit gedeeld door de benodigde investeringen) kan 

gedacht worden aan: 

- de verhouding tussen de effectieve leertijd van studenten en de tijd die ze kwijt zijn aan 

organisatorische zaken en zogenaamde „verspiltijd‟ 

- de verkorte duur van de studieloopbaan 

- het rendement gediplomeerde uitstroom versus instroom („drop outs‟) 

- de mate waarin docenten individuele aandacht, begeleiding en coaching kunnen geven aan 

studenten die dat nodig hebben 

- de mate van verzuim of uitval van lessen, docenten en/of studenten 

 

3) Bij kwaliteit van het leerproces gaat het vooral om de leer- en doceeractiviteiten die door 

studenten en docenten worden ondernomen. In navolging van Vermunt (1992) kan het leerproces 

van studenten worden onderverdeeld in cognitieve, affectieve en regulatieve elementen. Cognitieve 

activiteiten omvatten bijvoorbeeld het relateren, analyseren en concretiseren van informatie, 

affectieve activiteiten liggen op het vlak van motivatie, het zich inspannen en het attribueren van 

succes en regulatieve activiteiten richten zich onder andere op het plannen, bewaken en bijsturen 

van het leerproces. We onderzoeken de activiteiten op alle drie de gebieden en gaan na of de 

kwantiteit en kwaliteit over de drie gebieden in balans zijn. 

  

Bij de operationalisatie van deze activiteiten zal o.a. gekeken worden naar: 

 

Doceeractiviteiten 

- de grotere toegankelijkheid van docenten 

- het geven van persoonlijke, gedetailleerde en concrete feedback 

 

Leeractiviteiten 

Cognitief: 

- inhoudelijke reflectie  

- inhoudelijke argumentatie (ook vooral in het geval van samenwerkend leren, bijvoorbeeld 

geëvalueerd volgens bestaande criteria voor gezamenlijke kennisconstructie in CSCL) 

- het relateren en (her)structureren van informatie 
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Affectief: 

- de vergroting van motivatie van studenten 

- de vergroting van zelfvertrouwen van studenten 

Regulatief: 

- metacognitieve activiteiten 

- regulatie van samenwerkend leren 

- vergroting van de vaardigheden tot samenwerken 

 

4) Bij tevredenheid kan onder andere gedacht worden aan: 

- met plezier als docent werken 

- het gevoel een nuttige bijdrage te leveren en gewaardeerd te worden 
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3. ONDERZOEKSVRAGEN EN ONDERZOEKSOPZET 

3.1. Onderzoeksvragen 

Op basis van het in het vorige hoofdstuk besproken theoretisch kader is het volgende theoretische 

model te schetsen: 

Fig. 3.1: Schematisch overzicht van de drie hoofdvariabelen in het onderzoek. 
 

Mogelijke succes- en faalfactoren: 

 
 

De volgende onderzoeksvragen zijn daaruit te destilleren: 

1. In welke mate zijn op de betreffende scholen de randvoorwaarden uit Vier in Balans 

gerealiseerd? 

2. Hoe worden ELO‟s in het MBO gebruikt? 

3. Welke effecten qua effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit en tevredenheid nemen docenten in het 

MBO waar dankzij de inzet van de ELO in het onderwijs? 

4. Is er een relatie2 tussen de mate waarin de randvoorwaarden zijn gerealiseerd en de wijze 

waarop een ELO wordt gebruikt? 

5. Is er een relatie2 tussen de wijze waarop een ELO wordt gebruikt en de waargenomen effecten? 

 

De betekenis van het onderzoek is dat het niet alleen achterhaalt „what works‟, maar ook „how and 

why‟. Scholen die nog geen ELO gebruiken of nog niet optimaal benutten, krijgen zo valide 

informatie over de betekenis van het gebruik van een specifieke ELO op hún school. 

                                                 
2 In de zin van „overeenkomsten‟ tussen de verschillende componenten in de door ons bestudeerde 

gevallen. 

1) Randvoorwaarden 
 visie 

 docenten 

 ELO 

 infrastructuur 

2) Gebruiksscenario‟s 
 contact-plus 

 zelfstudie 

 samenwerking 

 online-plus 

 

3) Waargenomen 

effecten 
 effectiviteit 

 efficiëntie 

 kwaliteit 

 tevredenheid 
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3.2 Onderzoeksopzet: een multicase study 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een multicase study design. Vertrekpunt voor het 

onderzoek is geweest de ELO zoals gebruikt in de onderwijspraktijk. In totaal hebben zes ROC‟s 

medewerking verleend aan het onderzoek. De ROC‟s zijn actief betrokken bij de kennisontwikkeling 

over het effectieve gebruik van ICT voor leren, doordat ze in het kader van het onderzoek 

gestructureerd gegevens hebben aangeleverd voor het onderzoek door middel van een zelfanalyse 

van de huidige onderwijspraktijk rond de toepassing van de ELO‟s. De deelnemende scholen hebben  

voor het aanleveren van deze gegevens een kleine financiële vergoeding, maar het grootste 

rendement zit uiteraard in het verbeteren van het inzicht in de eigen situatie (in vergelijking met 

andere scholen), wat de basis kan vormen voor verbetering van de wijze waarop ELO‟s worden 

ingezet in de onderwijspraktijk en verhoging van het leerrendement. 

 

Inzichten uit onderzoek maken duidelijk dat ICT-toepassingen een nuttige en noodzakelijke bijdrage 

kunnen leveren aan de cognitieve, sociale en affectieve ontwikkeling van studenten. Bepaalde 

leervormen zijn niet goed denkbaar zonder de toepassing van ICT. Bovendien sluit het gebruik van 

ICT in het onderwijs goed aan bij de leefwereld van studenten buiten het onderwijs, waarbij ict-

gebruik een normaal onderdeel is geworden van de levenstijl van veel studenten. Gebruik van 

bepaalde ICT-tools zijn ook gewoon geworden in het werk- en vrijetijdsrepertoire van de docent. 

In de schoolomgeving zijn er echter ook veel situaties waarin de aangeduide positieve effecten 

achterwege blijven. Dat kan velerlei oorzaken hebben. Case studies zijn uitermate geschikt om de 

daarbij aan de orde zijnde „‟wat‟‟, „‟hoe‟‟ en „‟waarom‟‟ vragen te beantwoorden. Case studies 

kunnen inzicht geven in de vraag wanneer de inzet van ELO‟s wel en niet efficiënt en effectief is, 

wat eventuele belemmeringen zijn om tot een optimale inzet van ELO‟s in het MBO te komen (i.e., 

faalfactoren) en aan welke condities voldaan moet worden om tot een optimale inzet te komen 

(succesfactoren). Case studies kunnen inzicht geven in de vraag wanneer en op welke wijze de inzet 

van ELO‟s tot positieve resultaten kan leiden en wanneer contactonderwijs (al dan niet in 

combinatie met het gebruik van ELO‟s) de voorkeur verdient.  

 

Case studies, als vorm van kwalitatief onderzoek, zijn minder geschikt om gemeten opbrengsten van 

ELO‟s in het MBO te bepalen. Voor het verkrijgen van gemeten opbrengsten zou gekozen moeten 

worden voor een vorm van kwantitatief onderzoek. Het is echter de vraag of in dit stadium van 

toepassing van ELO‟s in het MBO daadwerkelijk sprake kan zijn van „gemeten opbrengsten‟. Immers, 

de vraag is of er volledig identieke situaties zijn te creëren, waarbij als enige verschil het al dan 

niet gebruik van ELO‟s (of bepaalde functies van ELO‟s) aan de orde is.  

Het accent bij het onderzoek is daarom gelegd op de gepercipieerde opbrengsten van bedoelde en 

onbedoelde effecten van toepassing van ELO‟s. Case studies zijn uitermate geschikt om deze

gepercipieerde opbrengsten in kaart te brengen.
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4. SELECTIE VAN DE ONDERZOEKSEENHEDEN  

4.1 Inleiding 

De case selectie vond plaats van juli tot oktober 2008 en bestond uit vier stappen: vaststellen van 

de selectie criteria (4.2.), benaderen en selecteren van scholen (4.3) en definitieve case selectie 

(4.4) en selectie van de respondenten per case (4.5). In de bijlage is van elke case een beknopte 

profielschets opgenomen. 

4.2. Vaststellen van de selectie criteria (juni / juli 2008) 

 

De selectiecriteria die in de voortgangsrapportage van juli 2008 staan vermeld, werden als basis 

gebruikt om de ROC‟s en AOC‟s te beoordelen op hun geschiktheid voor het onderzoek. Deze criteria 

werden als volgt uitgewerkt: 

 

1. Variatie in het gebruik: de gebruiksscenario‟s van de ELO zoals Droste et al. (2004) waren een 

leidraad om tot een goede spreiding van gebruik en functionaliteiten te komen. Er werd voor 

gekozen om 2 cases te selecteren in het laagste gebruikersscenario, 1 in het Online 

zelfstudiescenario, 1 in het online samenwerkingsscenario en 2 in het online+ scenario (zie tabel 

4.1). 

 

Tabel 4.1: Spreiding van gebruikersscenario's 

 

Scenario’s Droste et al. (2004) 

Contact + Online zelfstudie Online samenwerking Online + 

2 cases 1 case 1 case 2 cases 

 

2. Sectorniveau: de cases worden uit een grote sector gekozen en een kleine sector. De keuze werd 

gemaakt om drie AOC‟s te selecteren en de Zorg en Welzijn clusters van drie ROC‟s. 

 

3. Vergelijkbaar niveau: om het perspectief van de student op de ELO onderling goed te kunnen 

vergelijken is de keuze gemaakt om, waar mogelijk, een onderwijseenheid (cursus, competentie), 

te selecteren waar voornamelijk niveau 3 en 4 studenten bij betrokken zijn.  
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4. Ervaring met het gebruik van de ELO: de te selecteren sectoren moeten het liefst minstens een 

jaar ervaring hebben met het gebruik van de ELO. 

 

5. Merkneutraliteit: spreiding van het merk van de ELO was geen selectiecriterium. 

 

6. Visie: bij voorkeur hebben de scholen een visie op het onderwijs, welke te grondslag ligt aan het 

onderwijsprogramma. 

 

7. Bereidheid: de scholen moeten bereid zijn om mee te werken aan het onderzoek en daarvoor een 

overeenkomst te tekenen en gebruikersgegevens aan te leveren.  

 

Naast de selectiecriteria werd een case gedefinieerd als een afgebakende cursuseenheid (van 

ongeveer 3 maanden). De keuze werd gemaakt om per school van één cursuseenheid twee docenten 

en hun studenten te interviewen. 

4.3 Benaderen en selecteren van scholen (juli – september 2008) 

De bovenstaande selectiecriteria werden uitgewerkt in een korte enquête, die werd gebruikt om de 

scholen te informeren over het onderzoek en een voorselectie te maken. De enquête is in bijlage 

4.1 gevoegd.  

 

De ICT coördinatoren of sectorverantwoordelijken van 27 scholen werden benaderd. Hiervan 

reageerden 14 scholen, waarvan 10 positief. Deze scholen werden vervolgens kort geïnterviewd. Op 

basis van deze antwoorden werden 6 scholen geselecteerd die voldeden aan de criteria. Tabel 4.2 

geeft een overzicht van de scholen en hun gebruiksscenario.  

 

Tabel 4.2: Overzicht geselecteerde cases 

 
Scenario‟s Droste et al. (2004) 

Contact + Online zelfstudie Online samenwerking Online + 

ROC E 

 

ROC G 

 

AOC F 

 

 

AOC H ROC C 

 

AOC B 

 

De geselecteerde scholen kregen vervolgens een e-mail met verdere details van het onderzoek: 

interviews, gebruikersgegevens en observatie, contactpersoon en contract. Daarnaast werden de 

contactpersonen van de geselecteerde scholen telefonisch op de hoogte gebracht.  
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4.4 Definitieve case selectie (oktober – november 2008) 

Zowel bij de ROC‟s als bij de AOC‟s viel er een case af.  

 

Bij ROC G vond er na de voorselectie verandering van contactpersoon plaats.  

De nieuwe contactpersoon kreeg wel draagvlak voor het onderzoek bij het management van de Zorg 

& Welzijn cluster, maar niet bij de docenten. Aangezien het perspectief van de docenten, en hun 

studenten, cruciaal is moest er gezocht worden naar een alternatieve case. 

 

AOC H viel ook af. De contactpersoon die initieel groen licht gaf voor het onderzoek, kwam in 

overleg met het management terug op de beslissing om mee te doen. De redenen die werden 

aangeven waren: geen bereidheid om docenten bij het onderzoek te betrekken, grote variatie in 

ELO gebruik tussen opleidingen en een zeer drukke agenda.  

Parallel aan het voorbereiden van de vier andere cases werd er begin oktober gezocht naar twee 

nieuwe cases. AOC D kwam al snel naar voren als een vervanger voor het AOC H. Ter vervanging van 

ROC G werden twee ROC‟s die eerst niet of negatief gereageerd hadden, opnieuw benaderd. Eind 

oktober bleek ROC A bereid te zijn om mee te werken aan het onderzoek.  

 

Tabel 4.3 laat zien hoe de uiteindelijke selectie van cases er uit ziet.  

 

Tabel 4.3: de uiteindelijke selectie van de cases 

 
Scenario‟s Droste et al. (2004) 

Contact + Online zelfstudie Online samenwerking Online + 

ROC E 

 

ROC A 

 

AOC F 

 

 

AOC D ROC C 

 

AOC B 

4.5 Selectie van de respondenten 

Aan de contactpersonen, die initieel antwoord heeft gegeven op de vragen t.b.v. de selectie van de 

cases (zie bijlage 4.2 voor korte profielschetsen), is gevraagd namen te selecteren en afspraken 

voor interviews te maken met medewerkers die de volgende onderscheiden rollen vervullen in de 

scholen: 

1. Afdelingsmanager of afdelingsdirecteur of coördinator opleidingen 

2. ICT-manager 

3. Twee docenten, die bij voorkeur hetzelfde vak doceren, of anders aan elkaar verwante vakken 

voor dezelfde groep van studenten 
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Aan beide docenten hebben wij vervolgens gevraagd om ieder een groepje studenten te selecteren 

(4-6 studenten) voor een groepsinterview met de studenten. 
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5. ONDERZOEKSINSTRUMENTEN 

5.1 Onderzoeksvragen en -methode 

Het onderzoek is gericht op het beantwoorden van de volgende vijf onderzoeksvragen: 

  

1) In welke mate zijn op de betreffende scholen de randvoorwaarden uit Vier in Balans 

gerealiseerd? 

2) Hoe worden ELO‟s in het MBO gebruikt? 

3) Welke effecten qua effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit en tevredenheid nemen docenten in het 

MBO waar dankzij de inzet van de ELO in het onderwijs? 

4) Is er een relatie3 tussen de mate waarin de randvoorwaarden zijn gerealiseerd en de wijze 

waarop een ELO wordt gebruikt? 

5) Is er een relatie2 tussen de wijze waarop een ELO wordt gebruikt en de waargenomen effecten? 

 

De onderzoeksvragen 1 (randvoorwaarden) en 3 (waargenomen opbrengsten) zijn onderzocht door 

het afnemen van interviews bij de opleidingsdirecteur, de ICT manager, twee docenten en twee 

groepen studenten van deze docenten.  

Voor het beantwoorden van onderzoeksvraag 2, naar het feitelijk gebruik van ELO‟s, zijn 

interviewvragen gesteld aan dezelfde doelgroepen en is het gebruik van de verschillende 

functionaliteiten van de Elo‟s samen met de ondervraagde docenten nagegaan aan de hand van een 

observatielijst.  

De onderzoeksvragen 4 en 5 zijn beantwoord door een analyse van de relaties tussen gegevens t.a.v. 

onderzoeksvraag 1, 2 en 3 uit de interviews en observaties (zie 7.5 e.v.). 

5.2 Onderzoeksinstrumenten 

Interviews 

 

De topics voor de interviews zijn gekoppeld aan de eerste drie onderzoeksvragen, en daarmee aan 

de drie „blokken‟ uit het theoretisch model. 
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Onderzoeksvragen: 

1. In welke mate zijn op de betreffende scholen de randvoorwaarden uit Vier in Balans 

gerealiseerd?  

2. Hoe worden ELO‟s in het MBO gebruikt?:  

3. Welke opbrengsten qua efficiency en effectiviteit nemen docenten in het MBO waar dankzij de 

inzet van de ELO in het onderwijs? 

 

Fig. 5.1: Schematisch overzicht van de drie hoofdvariabelen in het onderzoek. 

 

Aan de oorspronkelijke vier randvoorwaarden uit Vier in Balans zijn de factoren toegevoegd die in 

Vier in Balans Plus daarnaast ook van belang bleken: leiderschap en samenwerking. Of de schoolvisie 

te bestempelen was als behavioristisch, cognitivistisch, constructivistisch of een mengvorm werd 

achteraf afgeleid uit de elementen die de respondenten aandroegen bij de beschrijving van de 

onderwijsvisie van hun school. 

Ook de vier gebruiksscenario‟s werden niet direct bevraagd, maar afgeleid uit de gebruikte 

functionaliteiten van de ELO. Daarbij is uitgegaan van de indeling van Gennip en Eerkens (zie tabel 

5.1), met uitzondering van de functionaliteit Mentoraat. 

Bij de vragen naar de opbrengsten ging het steeds om waargenomen opbrengsten, gekoppeld aan 

het gebruik van de Elo‟s. 

 

Tabel 5.1: Functionaliteiten ELO’s (Gennip & Eerkens, 2008) 

a. Informatie verstrekken over het onderwijsprogramma 

b. Aanbieden van leermateriaal /lesstof  

c. Aanbieden / gebruik van materialen / opdrachten voor zelfstudie  

d. Aanbieden / gebruik van toetsvragen/proefwerken  

e. Communicatie met en tussen leerlingen  

f. Stimuleren van samenwerking  

g. Volgen en begeleiden van het leerproces 

h. Informatie verstrekken over studievorderingen 

i. Mentoraat: informeren, voorlichten, keuzebegeleiding  

 

Voor de hoofdvariabele Gebruik zijn deze functionaliteiten opgenomen in de interviewtopics en 

daarnaast in de observatielijst. De interviewtopics over Gebruik zijn aangevuld met een aantal 

andere gebruiksgegevens, zoals frequentie, gebruiksafspraken en waardering.  

                                                                                                                                                         
3 In de zin van „overeenkomsten‟ tussen de verschillende componenten in de door ons bestudeerde 

cases. 

1) Randvoorwaarden 
 visie 

 docenten 

 ELO 

 infrastructuur 

2) Gebruiksscenario‟s 
 contact-plus 

 zelfstudie 

 samenwerking 

 online-plus 

 

3) Waargenomen 

effecten 
 effectiviteit 

 efficiëntie 

 kwaliteit 

 tevredenheid 
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Voor elk van de drie hoofdvariabelen zijn de topics die in het theoretisch kader onderscheiden zijn, 

opgenomen in een voorlopig topic overzicht. In dit overzicht is tevens aangegeven welke topics bij 

welke respondenten bevraagd zouden worden.  

Na een eerste feedbackronde bij de onderzoekspartners werd het topicoverzicht bijgesteld. Het was 

duidelijk dat het aantal te bevragen onderwerpen voor alle respondentgroepen, behalve voor de 

studenten, te groot zou zijn voor de hoeveelheid tijd die voor de interviews was ingeschat 

(maximaal 1,5 uur). Méér tijd vragen aan druk bezette onderwijsgevenden en onderwijsmanagers 

was niet realistisch. Daarom werd besloten vooraf een aantal vragen schriftelijk voor te leggen.  

In het topicoverzicht werd aangegeven welke onderwerpen via een vragenlijst zouden worden 

onderzocht (x), en welke via een interview (v). Na een tweede feedbackronde werd het definitieve 

topicoverzicht vastgesteld (tabel 5.2). 
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Tabel 5.2: Topicoverzicht voor de interviews bij alle respondentgroepen 

 

Topics Subtopics Specifieke vragen Directeur ICT-

manager 

Docent Student/ leerling Observatie 

gr. 

i‟view 

vragenlijst 

P  10 Didactische 

kennis/achtergrond 

 X 

(eventueel) 

    

A: 

Randvoorwaarden 

        

A1. Visie  1. Visie ROC X  X    

  2. Eigen onderwijsvisie   X    

  3. Visie ICT gebruik X X     

  4. Plaats Elo in visie ICT 

gebruik 

X X     

  5. Plaats Elo in onderwijsvisie X      

  6. Kennis/toepassing 

docenten onderwijsvisie 

X      

A2: Docenten (lln)  Inschatting k/v docenten tav:       

  1. Meerwaarde ICT  V V    

  2. Organisatie ICT lessen  X X    

  3. Gebruik educatieve 

programmatuur 

X V V X X  

  4. Beoordelen bruikbaarheid   V V    

  5. Gebruik Elo X V X X   

  6. Vaardigheden lln met Elo   X X   

  7. Gebruik ll volgsysteem  V V    

A3. Elo en content Keuzeproces 1. Keuze Elo (wie?) X X     

  2. Keuze content (wie?) X X     

 Reden gebruik 3. Reden (doel) Elo X X X    

  4. Reden deze Elo X X     

 Implementatie 5. Wijze implementatie: X      
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richting 

  6. Info over implementatie X  X X   

  7. (omgaan met) weerstand 

docenten 

X X X    

  8. Training docenten  V V    

  9. Aanpassingen technische 

ondersteuning 

X X     

 Evaluatie 10. Prijs Elo: kosten/baten 

evenwicht 

X X     

  11. Evaluatie onderwijs X      

  12. Nut Elo (ook per niveau)  X X X X  

  13. Gebruiksgemak Elo  X X X X  

  14.        

  15. Volledigheid Elo  X X X   

  16. Aanpassingen nodig  X X    

 Inhoud 17. Beschikbaarheid materiaal  X X X   

  18. Ontwikkelen, uitwisselen, 

hergebruiken materiaal 

X X X    

 Veiligheid 19. Mate van 

openheid/kwetsbaarheid 

 X X X   

  20.        

  21. Toegankelijkheid eigen 

producten 

 X X X   

 Toekomst 22. Plannen Elo gebruik X X     

  23. Plannen ICT gebruik X X     

A4. Infrastructuur Hardware en 

organisatie 

1. Hoeveelheid beschikbare 

pc‟s 

 V V X X  

  2. Zijn de aanwezige pc‟s snel 

genoeg? 

 V     

  3. Smartboards  V     

  4. Kwaliteit technische  X X    
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ondersteuning 

  5. Computerfaciliteiten 

docenten 

X V V    

  6. Ruimtes/roosterproblemen? X V V    

 (didactische) 

ondersteuning 

7. Bijscholing, intervisie, 

peercoaching, 

samenwerking , best 

practices ed 

X X X    

  8. Ondersteuning vanuit het 

management? Bijv extra 

uren? 

X  X    

  9. Helpdeskondersteuning 

acuut en adequaat?  

 X X    

  10. Instappen bij leervraag?  X X    

  11. Op dezelfde golflengte?  X X    

A5. Drijvende 

kracht/leiderschap 

 1. Drijvende kracht 

(technology push/ 

educational push 

X X X    

  2. Vrijheid docent les/gebruik 

Elo naar eigen inzicht 

X X X    

  3. Rol docent   V X  x 

A6. Samenwerking  1. Docenten teams X  V    

         

B. Gebruik         

B1. Wijze van 

gebruik 

 1. Schoolbreed X V V    

  2. Waar X X X X   

  3.        

  4. Frequentie gebruik    X X   

  5. Gebruiksafspraken op 

klassikaal/opleidingsniveau 

 X X X   
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  6. Pesten via Elo en 

represaillemaatregelen bij 

wangedrag 

 X X X   

B2. 

Functionaliteiten 

 1. A. Info verstrekken  V V   x 

  2. B. Aanbieden leermateriaal  V V X  X 

  C. Opdr. voor zelfstudie  V V X  X 

  D. Toetsing  V V X  X 

  E. Communicatie  V V X  X 

  F. Samenwerking  V V X X X 

  G.Volgen & beg. Leerproces  V V X  X 

  H. Info over studievorderingen   V X  X 

  9.F2f instructie opdrachten?   X X  ? 

  10. Grote groepen lln/ 

verschillende docenten? 

  X   x 

  11. Groepsgrootte  

subgroepen 
  V   X 

  12. Taakgerichtheid   X X  x 

  13. Helpen lln elkaar?   X X  X 

  14. Combinatie sterke/zwakke 

punten Elo 

  X   x 

  15. Verhouding in tijdbesteding 
f2f/on line per functionaliteit 

 V V    

  16. Elo complementair of 
supplementair 

 X X    

B3. Gebruik en 

waardering 

docenten 1. Ingeschat percentage gebruik X X     

  2. Houding docenten  

tegenover gebruik 

X      

  3. Onverwachte effecten? X X     

 leerlingen 4. Ingeschat percentage gebruik X X     

  5.  Lln tevreden? X  X  X  
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C. Opbrengsten         

C1. Efficiency  1. Qua tijd voor lln/docenten  X X X   

  2. Mogelijkheid individuele 

aandacht 

 X X X   

  3. Verzuim en uitval X  X    

  4. Efficiëntie ELO-gebruik      X  

C2. Kwaliteit 

leerproces 

 1. Motivatie lln   X    

  2. Zelfvertrouwen lln   X X   

  3. Reflectieve vaardigheden   X X   

  4. Samenwerking 

(vaardigheden. Frequentie) 

  X X   

  5. Toegankelijkheid docent   X X   

  6. Nuttige feedback    X X  

C3. Effectiviteit  1. Vroegtijdig schoolverlaten X  X    

  2. Studieduur X  X    

  3. Rendement X      

  4. Tevredenheid  

werkgevers/ stageverleners 

X   X   

  5. Kwaliteit producten   X X   

  6. Toetsresultaten X  X X   

C4. Tevredenheid  1. Plezier lesgeven  X X    

  2. Plezier in leren  X X X   

  3. Grotere betrokkenheid   X X   

 

V= te bevragen via vragenlijst vooraf 
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De interviewvragen en, indien van toepassing, schriftelijk gestelde vragen vooraf voor de 

verschillende respondentgroepen, zijn opgenomen in bijlage 5.2 t/m 5.6. 

Voor het afnemen van de interviews is een protocol opgesteld, dat is opgenomen in bijlage 5.1. 

 

Observatievragenlijst 

In de observatielijst voor het vaststellen van het gebruik van de ELO‟s (onderzoeksvraag 2) zijn de 

door Gennip en Eerkens (2008) onderscheiden functionaliteiten nader ingevuld, onder andere aan de 

hand van de door hen gegeven concrete voorbeelden (zie tabel 5.3).  

 

Tabel 5.3: Observatielijst functionaliteiten ELO’s 

 

Observatielijst functionaliteiten ELO’s 

 

Gebruikte ELO: 

Blackboard, WebCT, N@tSchool, Fronter, Sakai, First Class, Teletop, anders… 

 

Functionaliteit: 

 

A. Informatieverstrekken over het onderwijsprogramma 

 Bieden van informatie over roosters, namen en adressen, studiewijzer. 

 Plaatsen van actuele informatie: wijzigingen, ziekte. 

 Informatie bieden waar welke info te vinden is op de ELO 

 Mogelijkheden voor digitaal inschrijven voor onderdeel onderwijs 

 Plaatsen van foto‟s van bijzondere gebeurtenissen zoals sportdag, diploma-uitreiking, 

excursies, etc 

 

B. Aanbieden van lesmateriaal/lesstof 

 Plaatsen van opdrachten voor studenten  

 Plaatsen van behandeld materiaal de les (powerpoints, sheets) 

 Plaatsen van studiehandleidingen 

 Plaatsen van literatuur, internetlinken en studietips. 

 Aanbieden van verdiepingsstof 

 Bieden van portfolio 

 Verslagen en opdrachten online zetten 

 Digitaal aanbieden van videomateriaal 

 Digitaal groepsarchief 

 Aanbieden van simulaties 
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C. Aanbieden/ gebruik van materialen/ opdrachten voor zelfstudie 

 Bieden van oefentoetsen 

 Aanbieden van zelfcorrigerende (oefen)programma‟s  

 Aanbieden van digitaalonderwijs/lessen 

 Plagiaat checker voor schriftelijke teksten 

 

D. Aanbieden/ gebruik van toetsvragen/ proefwerken 

 Bieden van (online) toetsen 

 

 

E. Communicatie met en tussen studenten 

 Vragen voorleggen aan docent 

 Vragen voorleggen aan expert 

 Inleveren van opdrachten bij docent 

 Virtuele groepsruimte (met o.a discussieforum digitaal groepsarchief, e-mail, chatruimte) 

 

F. Stimuleren samenwerking: gezamenlijk opdrachten (laten) maken 

 Online discussie voeren  

 Online samenwerken aan gezamenlijk product  

 (Online) bespreken van elkaars producten (geven van feedback) 

 

G. Volgen en begeleiden van het leerproces 

 Volgen van het groepsproces en groepsproduct in de virtuele groepsruimte 

door docent/begeleider  

 

H. Informatieverstrekken over studievordering 

 Bieden van informatie over cijfers 

 Bieden van informatie over studievoortgang
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6. DATAVERWERKING EN –ANALYSE 

6.1. Betrouwbaarheid 

Onder betrouwbaarheid verstaan we vooral de vraag naar herhaalbaarheid van de analyses en de 

resultaten over tijd en over onderzoekers. Een belangrijk punt om deze herhaalbaarheid te 

garanderen is het hanteren van een transparante en consequente procedure. In dit onderzoek is 

daarom grotendeels de methode voor kwalitatieve cross-case analyse van Miles & Huberman (1994) 

gevolgd. De gevolgde procedure richt zich, zoals aanbevolen door Miles & Huberman, zowel op 

analyse binnen de cases als op analyses tussen de cases en werkt van een ongeordende data-matrix 

iteratief toe naar een meer geordende en ingedikte meta-matrix. Zoals aangegeven door Miles & 

Huberman, is het hierbij van essentieel belang om de analyse te beginnen met een goed inzicht en 

begrip van de afzonderlijke cases (een rol die bij ons is weggelegd voor de zogenaamde case-

eigenaren) en een volledig overzicht van de data (in ons geval de zogenaamde topicoverzichten).  

 

Daarna wordt deze „ongeordende‟ matrix in verschillende iteraties ingedikt. Dit gebeurt zowel door 

de beschrijvingen samen te vatten tot kortere beschrijvingen per cel, als door verschillende cellen 

samen te voegen. In essentie is hierbij het desaggreratieproces van onderzoeksvragen naar 

interviewvragen (zie H. 5) doorlopen in omgekeerde richting en zijn interviewtopics weer 

geaggregeerd naar subcategorieën. Zoals ook aangegeven door Miles & Huberman, is dit geen 

ééndimensionaal proces geweest richting indikking, maar zijn waar nodig steeds de originele 

topicoverzichten weer geraadpleegd om oog te houden voor de complexiteit van de verschillende 

cases. Tenslotte zijn de verschillende cases onder elkaar gezet in een zogenaamde geordende meta-

matrix voor een meer systematische vergelijking tussen de cases, waarbij de focus binnen een case 

(case-oriented) is verschoven naar een focus op de relaties tussen variabelen (variable-oriented) 

over de verschillende cases heen. 

 

Vanwege de kwalitatieve aard van het onderzoek, waarbij de analyse en indikking van de gegevens 

een belangrijk subjectief element bevat, bestaat echter toch het gevaar om bewust of onbewust 

toe te werken naar een bepaalde conclusie, bijvoorbeeld in lijn met de vooraf verwachte relaties. 

Om de analyses hiervoor toch zo objectief mogelijk te houden, is ervoor gekozen de drie 

hoofdcomponenten randvoorwaarden, gebruik en gepercipieerde opbrengsten apart te laten 

verwerken door verschillende partijen. Pas daarna zijn we, uitgaande van deze losse analyses, gaan 

kijken of er relaties te vinden waren tussen deze componenten. Ook bij de analyses binnen de drie 
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hoofdcomponenten is geprobeerd een objectieve verwerking van de data zoveel mogelijk te 

garanderen. Aan de basis van deze analyses stonden de topicoverzichten met de antwoorden van 

alle verschillende geïnterviewden op alle verschillende vragen, gecreëerd door de verschillende 

case-eigenaren die de betreffende interviews hadden uitgevoerd. Voor de indikking van deze 

overzichten is een nieuwe werkverdeling gemaakt, waarbij de verschillende stadia van indikking 

steeds door de oorspronkelijke case-eigenaren zijn gecheckt. Om het analyseproces tenslotte 

transparant en navolgbaar te houden, zijn de ruwe data in de vorm van de topicoverzichten als 

bijlage toegevoegd en zijn er verschillende indikkingsstadia opgenomen in het rapport. 

6.2. Validiteit 

Onder validiteit verstaan we de interne validiteit, oftewel de vraag of je ook daadwerkelijk datgene 

meet dat je ook wilt meten en de externe validiteit, oftewel de vraag naar de generaliseerbaarheid 

van de gevonden resultaten buiten de onderzochte cases. 

 

Interne validiteit 

Het vertalen van de probleemstelling met betrekking tot de faal- en succesfactoren voor het 

benutten van ELO‟s in het MBO via onderzoeksvragen naar specifieke interviewtopics is grotendeels 

gebaseerd op bestaand onderzoek en zou daarmee een goede dekking moeten geven van de 

relevante aspecten. Toch is het, vanwege de gestructureerde aard van de interviews, mogelijk dat 

niet alle relevante aspecten zijn gemeten of dat niet altijd precies datgene werd gemeten zoals 

beoogd. Een tweetal voorbeelden hiervan zijn naar boven gekomen tijdens de uitvoering van het 

onderzoek: verschillen in antwoorden tussen niveaus (student-docent-directie) en de sociale 

wenselijkheid van antwoorden bij bepaalde vragen.  

 

Allereerst was er een tendens te zien van verschillen tussen de antwoorden van respondenten op de 

verschillende niveaus. Vooral van directie naar docenten, maar ook van docenten naar studenten 

werden (vooral bij de grotere ROC‟s) respondenten vaak steeds iets minder „rooskleurig‟ over het 

gebruik van de ELO. Deze constatering sluit aan bij onderzoek van Kirschner & Prins (2008) naar de 

beleving van vernieuwingen in het voortgezet onderwijs, waar ook een verschil in beleving blijkt te 

zijn tussen schoolleiders en docenten en waarbij de schoolleiders over het algemeen een positiever 

beeld laten zien dan de docenten. We hebben geprobeerd zo goed mogelijk met deze 

complicerende factor om te gaan door bij de verschillende analyses steeds goed de gerapporteerde 

„mogelijke‟ opbrengsten te onderscheiden van op dat moment daadwerkelijk gerealiseerde 

opbrengsten.  

 

Daarnaast leken een aantal interviewvragen in verschillende cases een bepaalde mate van sociale 

wenselijkheid op te roepen. Het ging hierbij specifiek om de vragen naar opbrengsten voor de 

kwaliteit van het leerproces, die een range van mogelijke opbrengsten besloegen die echter over 
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het algemeen weinig gerealiseerd werden. Dit betekende dat respondenten op een aantal 

opeenvolgende vragen „nee‟ moesten antwoorden, waarvoor zij zich soms bezwaard voelden 

vanwege het idee „als een inhoudelijk expert ernaar vraagt dan zal er vast ook een opbrengst 

moeten zijn‟. Ook hiermee is rekening gehouden bij het interpreteren van de data. 

 

Externe validiteit 

Omdat het in dit onderzoek gaat om een relatief klein aantal cases (n=6) die bovendien niet random 

zijn geselecteerd, kan niet zonder meer worden uitgegaan van een goede representativiteit voor 

het gehele veld „ELO-gebruik in het MBO‟. Daarom is ervoor gekozen om op de verschillende niveaus 

van ROC‟s, afdelingen en respondenten informatie over verschillende belangrijke kenmerken vast te 

leggen waarop achteraf een vergelijking kan worden gemaakt met andere cases in het veld. In 

paragraaf 4.2 is meer informatie te vinden over deze variabelen en over het doorlopen 

selectieproces. In de resultatensectie (H. 7) is verder te zien dat er geen systematische verschillen 

zijn gevonden tussen cases uit de in dit onderzoek onderzochte domeinen Zorg & welzijn en 

Landbouw, wat er vooralsnog op wijst dat er in het algemeen géén verschillen bestaan tussen 

sectoren als het gaat om de relatie tussen randvoorwaarden, gebruik en ervaren opbrengsten en 

zouden de gevonden resultaten in principe dus ook op overige sectoren Techniek en Economie van 

toepassing moeten zijn. Om hier hardere uitspraken over te doen is echter meer grootschalig 

onderzoek nodig. 

6.3 Referenties 

Kirschner, P. A., & Prins, F. J. (2008). De Beleving van de Vernieuwingen in het Voortgezet  

 Onderwijs: de Stem van Schoolleiders, Docenten, Ouders/Verzorgers en 

Scholieren. Sdu Uitgevers, ‟s-Gravenhage.  

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA:  

 Sage Publications.
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7. DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK  

 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk rapporteren we de resultaten van het onderzoek. Allereerst komen de resultaten 

met betrekking tot de drie hoofdvariabelen aan bod: de randvoorwaarden voor het gebruik van de 

ELO (7.2), het gebruik van de ELO (7.3) en de waargenomen opbrengsten van de ELO (7.4). Daarna 

volgen de resultaten die betrekking hebben de relaties tussen randvoorwaarden en ELO-gebruik 

(7.5) en het ELO-gebruik en de waargenomen opbrengsten (7.6). Elke paragraaf wordt afgesloten 

met een samenvattende conclusie.  

7.2 In welke mate zijn de randvoorwaarden gerealiseerd? 

De bouwstenen uit Vier in Balans zijn: visie (1), kennis (2), programmatuur (3) en hardware (4). 

Voor een effectieve en efficiënte inzet van een ELO moeten deze bouwstenen in onderlinge 

afstemming worden ontwikkeld en gecombineerd. Naast deze bouwstenen zijn samenwerking en 

leiderschap doorslaggevend voor een succesvolle benutting van de ELO (Vier in Balans Plus). 

De genoemde bouwstenen vormen, inclusief samenwerking en leiderschap, de rode draad in de 

volgende paragrafen.  

 

7.2.1 Visie 

De scholen dragen bij monde van de directeur en docenten een visie op leren uit die in de meeste 

gevallen het midden houdt tussen een cognitivistisch en constructivistisch standpunt. Van  

uitgesproken visies in coherente betogen is meestal geen sprake; de sterk gelijkende visies worden 

vaak in steekwoorden weergeven, bijv. actief en zelfstandig leren, maatwerk, differentiatie, 

zelfsturing, architect van eigen leren, competentiegericht, e.d.. Tussen de visie van de school en 

die van de respondenten zelf hebben we geen noemenswaardige verschillen kunnen aanwijzen. 
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Tabel 7.2.1: Visie op leren en ICT in relatie tot het ELO-gebruik 

Randvoorwaarden: visie (A1) 

 

ROC Visie  

(directie, 

doc) 

Eigen visie 

(doc) 

ICT visie 

(dir, man) 

Plaats elo in visie ICT gebruik  

(dir, man) 

ROC A 4 2 (maatwerk) instrumentalistisch Kennismanagement/delen 

AOC B 3-4 4 Instrumentalistisch: cgo Realisatie gewenst onderwijs 

ROC C 3 3-4 (met 

bedenkingen) 

Instrumentalistisch; cgo, 

administratief 

Passend, hoewel structuur niet 

aansluit bij cgo 

AOC D 4 4 Instrumentalistisch; 

toegankelijk maken kennis 

Goed instrument cgo 

ROC E 2 2 Instrumentalistisch; 

communicatie 

Afstandsonderwijs mogelijk 

(stage) 

AOC F 3-4 4 Instrumentalistisch; inzicht 

in eigen leerprocessen 

Kennisdelen; digitaal aanbieden 

leerstof; differentiatie 

Legenda: 1 overwegend behavioristisch; 2 overwegend cognitivistisch; 3 verwegend constructivistisch; 4 mengvorm 

  

Naast de visie op leren is ook gevraagd naar de visie op ICT. Hoewel uiteraard verschillend 

verwoord, blijken de visies zonder uitzondering een instrumentalistisch karakter te hebben, d.w.z. 

dat ICT wordt gezien als een instrument voor het realiseren van een vernieuwing en niet als een 

katalysator die in zichzelf leidt tot nieuwe, ongekende vormen van onderwijs. Conform deze visie is 

de ELO volgens de respondenten een passend middel om competentiegericht onderwijs, 

kennismanagement of afstandonderwijs te realiseren.  

 

7.2.2 Kennis en vaardigheden docenten 

Een belangrijke voorwaarde voor een succesvol gebruik van ICT-toepassingen c.q. een ELO is 

uiteraard het kennis- en vaardigheidsniveau van de docenten op de genoemde gebruiksterreinen. 

We hebben het kennis- en vaardigheidsniveau bevraagd met betrekking tot 

- het inzetten van ICT 

- het organiseren van lessen rond de inzet van ICT 

- het gebruik van educatieve programmatuur 

- het beoordelen van educatieve programmatuur 

- het gebruik van de ELO 

- het gebruik van het leerlingvolgsysteem. 

De uitkomsten staan in twee deeltabellen: tabel 7.2.2a en 7.2.2b. 
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Tabel 7.2.2a: ICT-kennis en -vaardigheden docenten (1) 

 Inzet met meerwaarde Organisatie Beoordelen educatieve programmatuur 

ROC A 4 (docent) 4 (docenten) 3/4 (ict/docent) 

AOC B 3/4 (ict/docenten) Gebrekkige 

randvoorwaarden 

(docenten) 

3 (ict) 

2/4 (docenten) 

ROC C 2 (ict) 

2/4 (docenten) 

2 (ict) 

2/4 (docenten 

2 (ict) 

2/3 (docenten) 

AOC D 2/3 (docenten) 1/3 (docenten) 3 (ict) 

3/4 (docenten) 

ROC E 2/3 (docenten) 2-3 (ict) 

2/4 docenten 

2/3 (docenten) 

AOC F 3 (ict) 

3/4 (docenten) 

4 (docenten) 2/3 (docenten) 

Legenda: 1 = laag; 5 = hoog 

 

Door de bank genomen schatten de docenten hun mogelijkheden om ICT zodanig in te zetten dat 

het meerwaarde heeft voor hun onderwijs, als „matig‟ in (zie tabel 7.2.2a). Hetzelfde geldt voor het 

gebruik van het leerlingvolgsysteem (zie tabel 7.2.2b). 

Als het gaat om het organiseren van lessen rond de inzet van ICT laat de beoordeling van de 

docentvaardigheden per school een wisselend beeld zien (zie tabel 7.2a). We constateren deze 

variatie in beoordelingen ook t.a.v. de andere onderdelen, in het bijzonder het gebruik van de ELO 

(zie tabel 7.2.2b). Zowel tussen als binnen scholen is het zelfoordeel van docenten wisselend, 

variërend van „slecht „ tot „goed‟ in het gebruik van de ELO. Daarbij lijkt er geen of weinig verband 

met het type ELO; in het gebruik van dezelfde ELO‟s (bijv. Blackboard en Livelink) slaan sommige 

docenten zichzelf hoog aan en andere docenten laag. In het algemeen geldt dat de directie, het 

ICT-managemant en de studenten de kennis en vaardigheden van docenten lager inschatten dan de 

docenten zelf. 

 

Tabel 7.2.2b: ICT-kennis en –vaardigheden van docenten (2) 

 Gebruik educatieve 

programmatuur 

Gebruik ELO Vaardigheden 

studenten met Elo 

Gebruik leerling-

volgsysteem 

ROC A 3 (ict) 2-3 (ict) 

4/5 (docenten) 

2/4 (studenten) 

3/4 studenten) 3 (ict, doc) 

AOC B 3/4  3 (dir) 

4/5 (docenten) 

3/4 studenten 

3-4 (docenten, 

studenten) 

3/4 (ict, docenten) 

ROC C 1 (dir, studenten) 

2/5 docenten 

 1-2 (allen) 3/4 (docenten, 

studenten) 

1 (ict) 

2/3 (docenten) 
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AOC D 2/3 (allen, beh. directie) 2/5 (docenten) 

3 (overig) 

2/4 (docenten) 

2/4 (studenten) 

2 (ict) 

3 (docent) 

ROC E 3 (dir)  

2/3 (docenten) 

1-3 (dir) 

3/4 (docenten en student) 

2/4 (docenten) 

3-4 (studenten) 

3/4 (docenten) 

AOC F 4 (dir, gemengd beeld) 

2/3 (docenten) 

3/5 (studenten) 

Livelink: 1 en 3/4 

(docenten) 

Fronter 1/3 (docenten); 

dir: weinig 

3-5 (studenten) 

 

4/5 (docenten) 

3/5 (studenten) 

3 (ict) 

1/3 (docenten) 

Legenda: 1 = laag; 5 = hoog 

 

Training en bijscholing 

Op alle scholen is er een trainingsaanbod om de kennis en vaardigheden van docenten in het gebruik 

van de ELO op peil te brengen. De vorm is meestal een (online-) beginnerscursus in „knoppenkunde‟. 

Een enkele school biedt verdiepende workshops aan over onderwijskundige toepassingen (o.a. ROC 

A). Een andere vormen van scholing op enige schaal  is collegiale ondersteuning  (AOC B en ROC A).   

 

Tabel 7.2.3: Professionalisering ICT  

ROC Training docenten 

 

Andere vormen van scholing 

(directie, ict manager, docs) 

ROC A Basis en gevorderden collegiale ondersteuning. 

AOC B Online cursus; meeste via collega‟s Via collegiale  ondersteuning 

ROC C Training Fronter Geen bijscholing, wel gewenst door 

docenten 

AOC D Beginnerscursus Livelink (ict) Onvoldoende 

ROC E Zelfstudie en workshop (allen behalve dir) Scholing is nog voornamelijk technisch 

AOC F Ja (ict) 

Nee (docenten) 

Geen scholing, maar zou kunnen via de 

ict-manager 

 

Technische ondersteuning 

Scholen hebben sinds de invoering van de ELO een of meerdere systeembeheerders/ict-

coördinatoren aangesteld die aanspreekpunt zijn voor docenten bij het ELO-gebruik 

(helpdeskfunctie). Op ROC A en ROC E wordt de kwaliteit hiervan hoog gewaardeerd. AOC D is 

ronduit negatief/zuinig over de kwaliteit van de ondersteuning, terwijl de verschillende 

respondenten van de overige scholen een wisselend oordeel hebben van negatief tot positief. 

 

Een indicator voor de kwaliteit van de technische ondersteuning is de mate waarin de helpdesk 

aansluit bij de leervraag en op dezelfde golflengte communiceert als de docenten. Een 

positief/negatief oordeel over de aansluiting volgt dan logischerwijs op een positief/negatief 

oordeel over de kwaliteit van de technische ondersteuning. Tabel 7.2.4 bevestigt dit grotendeels.  
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Tabel 7.2.4: Beoordeelde kwaliteit technische ondersteuning 

ROC/AOC 
Helpdeskondersteuni

ng (ict, docs) 

Aansluiten bij leervr. (ict, 

docs) 

Zelfde golflengte? 

(ict, docs) 

ROC A 
- 5 (zeer tevreden) 

 

- 4 (sluiten aan bij vraag) 

 

- 4 (spreken meestal taal vd 

docent) 

AOC B 
- 3 (docs)-5 (ict) 

 

- ja, luistert naar behoefte 

 

- ja 

ROC C 

- 3-5 (stud. 

ontevreden) 

 

- nee, veel docenten ervaren 

dit niet (ict); ja/nee (docs) 

 

- nee, zitten op een andere 

golflengte (ict, doc); ja (doc) 

AOC D 

- 2-3 (ontoereikend) 

 

- nee, draait voornamelijk 

om technische problemen 

 

- nee 

ROC E 

- 4-5 

 

- ja (docs: vraaggericht, ict: 

vraag en aanbod) 

 

- ja, redelijk tot goed 

AOC F 

- 3 (ict); 2 / 5 (docs) 

 

- ja (vanuit leervraag) 

 

- ja (ict ondersteuner heeft 

zelf een 

onderwijsachtergrond) 

 

 

7.2.3 Programmatuur en content 

 

Keuze ELO 

De ELO‟s waarvan op de verschillende scholen gebruik gemaakt wordt, zijn Blackboard (2 scholen), 

Livelink (2 scholen) en Fronter (3 scholen). Op een onderzochte school (AOC F) zijn twee ELO‟s in 

gebruik: Livelink en Fronter.  

De keuze voor de ELO is meestal van bovenaf gemaakt (ministerie/Livelink of directie), al dan niet 

na consultatie van het ICT-management en al dan niet in samenspraak met de docenten. De 

argumenten voor de gekozen ELO zijn  

- inhoudelijk/onderwijskundig , bijv. individualisering, differentiatie, aansluiting bij cgo  

- technisch, bijv. stabiel, gemakkelijk aan te passen 

- door markt/prijs bepaald, bijv. marktleider, betrouwbare leverancier, goedkoop. 
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Tabel 7.2.5: Keuze Elo: door wie, met welke argumenten en tegen welke prijs? 

Randvoorwaarden: keuze Elo (wie) en redenen 

ROC Wie? 

(dir en ict) 

Redenen 

(dir, ict, docenten) 

Prijs; evaluatie  

(dir en ict) 

ROC A  

(Blackboard) 

Stuurgroep  Alternatief voor klassikaal 

onderwijs 

Uitbaten afstandsonderwijs, 

online cursussen 

Marktleider: stabiel 

Dir: - 

Prijs? 

Geen evaluaties 

AOC B  

(Livelink) 

Ministerie  

 

Kennisdelen, individualisering  

Geen vrije keuze, wel goed 

Gratis, straks 20 per ll (ict) 

Evaluatie nog niet openbaar 

ROC C (Fronter) Strategisch: directie 

en Fronter 

Tactisch: IT 

stuurgroep (ict) 

Operationeel: key 

users (ict) 

Goedkoop 

Sluit aan bij cgo 

Betrouwbare leverancier 

(begeleiding) 

Verantwoord, goedkoop 

Geen evaluatie 

AOC D (Livelink) LNV/AOC-centraal 

In overleg met 

betrokkenen (ict) 

Via overheid (dir) 

Middel tot differentiatie (ict, 

docent) 

Goedkoop, 20 per ll (ict) 

Ad hoc evaluatie, geen rapport 

ROC E 

(Blackboard) 

Door automatisering 

ICT initiatief 

Techn push (ict) 

Betrouwbaar, groot 

marktaandeel 

Verantwoorde investering (dir) 

Evaluaties? (dir) 

AOC F (Fronter 

en Livelink) 

Directie (beide 

systemen) 

Na advies ICT 

manager (ict) 

Bijblijven 

Aansluiting bij wensen online 

werken (docent) 

Prijs, leverancier, flexibel aan te 

passen (ict) 

Verantwoorde investering 

Geen evaluaties elo (onderwijs 

wel) 

 

Een evaluatie van het ELO-gebruik op de scholen is òf nog niet uitgevoerd, òf de resultaten ervan 

waren nog niet beschikbaar op het moment dat het onderzoek werd uitgevoerd (AOC B). Hoewel de 

meeste respondenten geen weet hebben van exacte prijzen (m.u.v. Livelink), wordt de aanschaf 

van de ELO in het algemeen gezien als een verantwoorde investering.  

 

Kwaliteiten ELO  

Op 3 van de 6 scholen zijn de docenten onverdeeld positief tot zeer positief over het nut van de 

ELO; op de andere scholen zijn de stemmen onder de docenten verdeeld, van matig tot positief. 
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Studenten zijn in de meeste gevallen wat sceptischer over het nut van de ELO dan docenten. Het 

ICT-management is in de regel het meest positief. 

Het gebruiksgemak wordt wisselend beoordeeld. De score varieert van 3 tot 5, met een enkele 

uitschieter naar beneden (AOC D en AOC F). Het lijkt erop dat de AOC-gebruikers van Livelink het 

meest negatief zijn, o.a. vanwege de navigatie. 

 

Tabel 7.2.8: Nut, gebruiksgemak en volledigheid van de ELO 

ROC/AOC 

Nut van de ELO 

(ict manager, docs en 

studenten) 

Gebruiksgemak 

(ict manager, docs en 

studenten) 

Volledigheid (wat er 

ontbreekt) 

(ict manager, docs en studenten) 

ROC A  

(Blackboard) 

4-5; studenten  

sceptischer: 2-3 

4/5 (docs) 

stud. minder positief (3) 

- sociale functionaliteiten (1 

doc)  

AOC B  

(Livelink) 

5;  3; lastige onderdelen, mn 

navigatie 

- Planningsmodule (ict);  

- makkelijke communicatie 

(docs en studs) 

ROC C 

(Fronter) 

3; voor en tegens; ict 

manager afwijkend 

positief standpunt (5) 

4-5; docenten minder (2-3) - sociale, persoonlijke aspect 

(docs en studs)  

AOC D 

(Livelink) 

5;  1-4; meningen lopen sterk 

uiteen 

- chat en een eenvoudige 

zoekfunctie (studs) 

- sociale software (1 doc) 

ROC E 

(Blackboard) 

3-4; afhankelijk van 

gebruik 

3-4; stud. groepje negatief  - niet benutte functies (studs), 

maar eerder teveel 

AOC F 

(Fronter en 

Livelink) 

3-5; uiteenlopende 

opvattingen; studs 

sceptischer 

4; één docent negatief - in principe volledig (ict) 

 

Legenda 

 

Van “helemaal niet 

nuttig (1) naar zeer 

nuttig (5) 

  

  

Bij de vraag naar de volledigheid van de ELO, geven de meeste respondenten aan welke 

functionaliteiten onbenut blijven, met name de communicatieve/sociale. Ontbrekende 

functionaliteiten die vermeld worden, zijn een planningsmodule en een eenvoudige zoekfunctie 

(Livelink). 

Het spreekt voor zich dat het ict-management en de docenten aanpassingen wensen op zaken die in 

de ELO zouden ontbreken. Opmerkelijk is de wens – zo blijkt uit tabel 7.2.9 - van extra software 

voor planning en ontwikkeling buiten de ELO om (ROC A en AOC B).  
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Tabel 7.2.9: Gewenste aanpassingen ELO en toekomstplannen 

ROC/AOC 
Aanpassingen  

(ict manager, docs) 

Toekomst  

(directeur, ict manager) 

ROC A  

(Blackboard) 

- sign-in tool (ict)  

- een virtual classroom (ict) 

- extra software buiten BB (o.a. 

Toolbook) 

- oriëntatie op web 2.0-toepassingen (ict) 

AOC B  

(Livelink) 

- planningsmodule;  

- extra software buiten Live-link, (ict) 

- verdere intro arrangeertool en keuzemodules 

(dir);  

- competentiegroei meten en zichtbaar maken in 

elo (ict) 

ROC C 

(Fronter) 

- overbodige functionaliteiten uitzetten 

(ict) 

- POP via Fronter, 

- toegang leerbedrijven tot Fronter (dir) 

- alle studenten een laptop; meer digitale 

leermiddelen (bv. gaming) 

AOC D 

(Livelink) 

- ter beoordeling aan AOC B(ict) - gebruik in 2008 naar 50% (ict) 

- POP, toegang voor bedrijven; 360 graden 

feedback (ict) 

- exploratie nieuwe ict-toepassingen groensector 

(dir) 

ROC E 

(Blackboard) 

- sign up list,  

- advanced Group management e.d. 

(ict);  

- aangepaste blokkenstructuur (1 doc) 

- (nog) geen concrete plannen (dir)   

- video  (dir) 

- sharepoint en contentontwikkeling (ict) 

AOC F 

(Fronter en 

Livelink) 

- niet nodig - interactieve media binnen de elo (ict) 

- leerlingvolgsysteem aanwezigheidsregistratie; 

(dir): onderwijsmagazijn opzetten met alle 

schoolcontent en uitwisseling faciliteren (ict) 

 

De uiteenlopende toekomstplannen hebben voornamelijk betrekking op uitbreiding van het aantal 

beschikbare ELO-functionaliteiten; een enkeling is de ELO voorbij met bespiegelingen over web 2.0 

toepassingen.  

 

Content en veiligheid 

Over de toegankelijkheid van de content voor de studenten (in het bijzonder hogere niveaus en 

leerjaren) zijn het ict management en de docenten – soms onder voorwaarden (ingeperkte 

omgeving, na instructie) - unaniem positief.  

De uitwisseling van content tussen docenten (van powerpoints tot instructiefilmpjes) is beperkt en 

soms te verwaarlozen, met uitzondering van AOC B waar ook tussen docenten van verschillende 

locaties content wordt uitgewisseld. Content wordt overigens in de meeste gevallen ingekocht dan 

wel ontwikkeld door aparte schrijfgroepen, vaak met hulp van tools die losstaan van de ELO.  

Afgezien van enkele slechte ervaringen (met Blackboard) en privacybedreigingen voor studenten, 
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wordt de veiligheid van het ELO-gebruik niet of nauwelijks in twijfel getrokken. Bij een ELO als 

Livelink is de beveiliging volgens de docenten zelfs een beetje doorgeschoten (“Hij vraagt bij 

herhaling om je wachtwoord”). 

 

Tabel 7.2.10: Content en veiligheid  

ROC/AOC Beschikbaarheid 

content voor lln  

(ict manager, docs) 

Uitwisselen/ontwikkelen  

(ict manager, docs, dir) 

Veiligheid 

 (ict manager, docs en studenten) 

ROC A  

(Blackboard) 

- goed, mits goed 

weggezet 

 

- content delen in 

contentinopel, 

ontwikkelen (toolbook) 

en hergebruiken in bb 

3 (ict): slechte ervaringen met 

hackers;  

4 (docenten):  

AOC B  

(Livelink) 

- goed, mits gebruik 

wordt gemaakt van de 

projectomgeving 

(arrangeertool) 

 

- uitwisselen via 

backoffice (livelink niet 

als ontwikkeltool) 

- content ingekocht via 

Ontwikkelcentrum (OC) 

5 (allen);  

ROC C 

(Fronter) 

- geen probleem (vooral 

lln in hogere klassen) 

 

- content wordt 

ingekocht (ict en 

directie);  

- aparte schrijfgroepen 

voor ontwikkelen van 

digi-materiaal (?) (docs) 

5 (allen), studenten geven wel 

aan dat docenten meekijken 

en dat er af en toe incidenten 

zijn 

AOC D 

(Livelink) 

- meestal wel; wel vaak 

lastig voor BBL (docs). 

 

- content ingekocht 

(Ontwikkelcentrum) (dir);  

- ontwikkelteams werken 

met arrangeertool 

(buiten LL);(ict); 

niet/nauwelijks (doc). 

3-5: het is wel veilig, maar de 

privacy voor de studenten is 

beperkt 

ROC E 

(Blackboard) 

- goed, mits 

overzichtelijke 

structuur 

 

- hergebruik van 

cursussen (ict),  

- nee (docs)  

- BB is wel kwetsbaar, je moet 

er aan denken dat je je 

afmeldt, hacken is niet gelukt 

AOC F 

(Fronter en 

Livelink) 

- goed beschikbaar (wel 

na instructie aldus 

docent2) 

  

- uitwisselen ppts 

(Fronter is geen 

ontwikkeltool (directie 

en ict);  

- ingekochte pakketten 

(ICT trainer; docs) 

5 (docenten); volgens ict  

afhankelijk van de gebruiker, 

lln weten niet of er mee 

gekeken wordt 

 



 

 54 

 

7.2.4 Infrastructuur 

 

Hardware 

De 3 AOC‟s blijken ruim bedeeld te zijn met computers/laptops. Op AOC B kan zelfs iedereen over 

een laptop beschikken.  

Op de ROC‟s beoordelen de respondenten het aantal beschikbare computers verschillend. Wat de 

een voldoende vindt, beoordeelt de ander als onvoldoende. ROC E constateert wel bijna unaniem 

een tekort aan computers. 

Als er een gebrek is aan computers, betreft dit overigens uitsluitend de studenten. De docenten zijn 

voldoende tot goed voorzien, alleen de docenten van ROC A komen er naar eigen zeggen wat 

bekaaid van af.  

De beschikbare computers zijn naar het oordeel van de respondenten snel (genoeg). Trage/niet 

snelle computers treffen we alleen op ROC F en ROC A. De helft van de scholen beschikt naast 

computers over ten minste 1 smartboard.  

 

Tabel 7.2.11: Beschikbaarheid van snelle computers  

ROC/AOC Hoeveelheid computers  

(ict manager, docs) 

 Beschikbaarheid computers 

voor docs  

 (directie, ict manager, docs) 

Snelheid computers  

(ict manager) 

ROC A - 3 (ict, docs); studenten: 

verschillen van mening 

 

- 3 (geen eigen computer) 

 

- zowel snelle als trage 

computers 

 

AOC B - 5 (iedereen heeft een 

laptop) 

 

- 4 

 

- snel genoeg 

 

ROC C - 1 (docs), 3 (studs), 5 (ict) 

 

- 5 (docenten hebben eigen 

laptop) 

 

- snel genoeg 

 

AOC D - 4-5 (veel hebben een 

eigen laptop) 

 

- 5 (eigen laptop voor 

docenten) 

 

- snel 

 

ROC E - 2 (onvoldoende, oplossing: 

eigen laptop) 

 

- 4-5 (voldoende faciliteiten, 

docs hebben eigen laptop) 

 

- snel 

 

AOC F - 5 (1 docent zegt 2) 

 

- 4-5: eigen werkplek(dir)  en 

laptop 

 

- niet snel 

 

 

Computerruimtes en roosters 
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Op de meeste scholen (behalve AOC B en AOC D) zijn studenten voor het computergebruik (nog) 

gebonden aan specifiek hiervoor ingerichte ruimtes waarvan de bezetting door middel van roosters 

moet worden gereguleerd. De meningen per school over de kwaliteit van de 

computerruimtes/roosters lopen nogal uiteen, van negatief (4/5 = geeft veel problemen) tot 

positief (1/2 = geeft weinig problemen). Docenten, ict management en directie zitten in hun 

oordeel bovendien vaak niet op één lijn (m.n. AOC D, AOC F). Bijna unaniem positief is ROC E. 

Overwegend negatief over de kwaliteit van de ruimtes/roosters zijn de docenten van ROC C en AOC 

B. In het laatste geval gaat het om het gebruik van laptops waarmee in principe in elk lokaal 

gewerkt moet kunnen worden. Door uitgeputte batterijen moeten de laptops op het stopcontact 

worden aangesloten. In de meeste lokalen ontbreken niet alleen de benodigde stopcontacten, maar 

ook de kabelgoten waardoor vaak in klassesituaties een wirwar van electriciteitssnoeren ontstaat. 

 

Tabel 7.2.12: Kwaliteit van computerruimtes en rooster 

ROC A 3-4 (docs) 

AOC B 2 (ict); 4-5 (directie en docs) 

ROC C 3 (ict); 4/5 (docs):  

AOC D volgens ict vaak problemen; volgens directie geen problemen; docs:2 

ROC E 2 (weinig problemen), 1 docent geeft wel problemen aan (5) 

AOC F van 1 (geen problemen) tot 4 

Legenda: zelden = 1; vaak = 5 

 

7.2.4 Samenwerking en leiderschap 

 

Samenwerking 

Docenten werken op alle onderzochte scholen in groepen van verschillende samenstelling met 

uiteenlopende taken met elkaar samen. Tabel 7.2.13 maakt niet duidelijk in hoeverre deze 

samenwerking ook wordt ingezet voor de optimalisering van het ELO-gebruik. Eerder is wel 

geconstateerd dat er in een aantal gevallen sprake is van collegiale ondersteuning bij het ELO-

gebruik en/of het gezamenlijk ontwikkelen van (digitale) content. 

 

Tabel 7.2.13: Samenwerking tussen docenten 

ROC A Ja (docs) 

AOC B Ja (o.a. in het kader van leergroepen en ontwikkelen van arrangementen) 

ROC C Ja 

AOC D Ja (hechte docententeams) 

ROC E Ja (binnen verschillende teams) 

AOC F Ja 

 

 

Leiderschap 
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Strategie, drijvende kracht en weerstand 

De aanschaf van de ELO was in hoofdzaak van bovenaf. De implementatie daarentegen is in de 

meeste gevallen – schoolbreed dan wel in eerste instantie beperkt tot bepaalde opleidingen - een 

mengvorm (geweest) van een topdown en bottom up aanpak. Soms heeft de  topdown aanpak  de 

overhand (ROC C, AOC B), dan weer de bottom up benadering (ROC A, ROC E). Onduidelijk blijft in 

hoeverre het gebruik van de ELO bij docenten ook daadwerkelijk wordt afgedwongen door krachtig 

leiderschap. Op ROC A ontbreekt naar eigen zeggen een centrale regie bij het doorvoeren van de 

ELO; aan de eis van krachtig leiderschap wordt op deze school dus (nog) niet voldaan. Op de overige 

scholen wordt van de docenten van hogerhand ten minste verwacht dat ze gebruik maken van de 

ELO. Alleen op ROC E is het gebruik van de ELO nadrukkelijk niet verplicht.  

Verplicht of niet, de praktijk is vaak wel dat docenten niet om de ELO heen kunnen, omdat de ELO 

het enige platform is dat gebruikt wordt om mededelingen te verspreiden, vergaderstukken te 

downloaden, onderling te communiceren etc. Niettemin blijken er op bijna alle scholen wel 

docenten te zijn die zich aan het ELO-gebruik onttrekken of het gebruik tot een minimum weten te 

beperken. Kennelijk laat het gebruik zich moeilijk bij alle docenten afdwingen, tenzij wellicht het 

management de zaak op de spits wenst te drijven door in functionerings- en beoordelingsgesprekken 

met sancties te dreigen. Voor zover ons bekend worden er geen sancties toegepast.  

Als drijvende kracht bij de implementatie wordt in de meeste gevallen het ICT-management 

aangewezen, waardoor vaak (in het begin) een dominante rol is weggelegd voor de techniek. AOC B 

meldt bij monde van de directeur/teamleider van meet af aan een evenwicht tussen een technische 

en educatieve pull/push. Bij de overige scholen moet die balans in de loop van de tijd tot stand 

komen. 

   

Op de meeste scholen bestond er zeker bij aanvang onder docenten meer of minder weerstand of 

scepsis t.a.v. de ELO, maar gaandeweg is deze weerstand volgens de respondenten aan het 

afnemen. Uitzondering is ROC C waar de weerstand tegen de ELO (Fronter)– mogelijk mede als 

gevolg van de als rigide ervaren topdown aanpak - het meest hardnekkig lijkt. 

 

Tabel 7.2.14: Strategie, drijvende kracht en weerstand bij implementatie ELO 

ROC Strategie 

 

Drijvende kracht Weerstand 

 

ROC A Vnl. bottom up, weinig 

centrale regie 

Enthousiaste docenten als 

trekkers (docenten) 

Beleidsvacuüm, van onder 

af 

Weinig (door bottom up) 

Wel soms 

scepsis/koudwatervrees (ict, 

docenten) 

AOC B Topdown, met 

betrokkenheid docenten 

(dir) 

Evenwicht educ en tech 

(dir), van bovenaf 

Beperkt, wel scepsis (dir) 

Wel weerstand en veel 

discussie(ict) 

Weerstand bij docenten die er 

niet mee om kunnen gaan 



 

 57 

(docenten) 

ROC C Topdown,  

Docenten niet bij 

beslissing betrokken 

Techn Veel door top down aanpak 

Nog steeds non-gebruikers 

AOC D Topdown, pilots (dir) Innovatiemanager Wel weerstand, neemt af 

AOC E Twee richtingen; 

Demonstraties 

mogelijkheden, gebruik 

opgelegd (dir) 

Meer tech, vooral begin 

(speeltje afdeling techniek) 

(dir, ict) 

Weerstand neemt af 

(sommige docenten anti ICT) 

AOC F Directie topdown, ict 

bottom up (dir) 

Geen info over 

implementatie 

Ict manager/coördinator Geen (dir) 

Scepsis bij sommigen (docent) 

 

In de helft van de gevallen biedt het management structureel ondersteuning door aan alle docenten 

uren voor deskundigheidsbevordering ICT ter beschikking te stellen. In andere gevallen zijn de extra 

uren bestemd voor een select aantal docenten met specifieke (ontwikkel-)taken. 

 

Tabel 7.2.15: Ondersteuning van het management 

ROC Ondersteuning management (directie, docs) 

ROC A Zeer beperkt; extra uren voor docenten die fungeren als aanspreekpunt (docs) 

AOC B uren voor deskundigheidsbevordering (1 dagdeel per week): ontwikkeling en 

coaching.  

Doc verschillen van mening 

ROC C extra uren beschikbaar via het trainingsaanbod (107 uur voor scholing)(dir); 

beperkt (docs) 

AOC D Ondersteuning (?) maar niet in de vorm van extra uren. 

ROC E Via ict-contactpersonen en helpdesk (directie); volgens docenten niets. 

AOC F Ondersteuning (?), maar extra uren alleen voor ontwikkeling. 

 

 

7.2.5 Conclusie 

 

Visie 

Alle scholen hebben een visie op leren waarin standpunten zijn verwoord die te herleiden zijn tot 

het gedachtegoed van het cognitivisme en/of het constructivisme. Die vaak gemengde visies lijken 

onderling veel op elkaar, zeker in de algemene terminologie die de respondenten bij het formuleren 

van hun visie hanteren. Uniformiteit in deze wordt wellicht ook in de hand gewerkt door de actuele 

vernieuwing waarvoor het middelbaar beroepsonderwijs per 1 augustus 2010 gesteld staat: het 

competentiegericht leren. Bij het formuleren van een visie wordt vaak aan deze vernieuwing 

gerefereerd.  
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Belangrijk is uiteraard dat er onder de directie en zeker onder de docenten draagvlak is voor de 

visie die de school uitdraagt. In het onderzoek hebben we niet kunnen vaststellen dat respondenten 

in hun persoonlijke visie afwijken van die van de school; van opvallende discrepanties is in ieder 

geval geen sprake. 

De visie op ICT is instrumentalistisch. ICT is naar de opvatting van de scholen dus niet een 

katalysator van vernieuwingen maar niet meer of minder dan een middel om een vernieuwing zoals 

competentiegericht leren (cgl). Venezky et al. (2002)4 kwamen in een OECD-studie destijds al tot 

dezelfde bevinding. Wat geldt voor ICT in het algemeen, geldt voor de aangeschafte ELO in het 

bijzonder: een instrument om bijv. competentiegericht leren te realiseren.  

 

ICT-kennis en vaardigheden 

Scholen kunnen nog zulke fraaie visies op leren uitdragen, maar deze kunnen alleen met hulp van 

ICT i.c. een ELO in de praktijk worden gebracht als docenten over de benodigde ICT-kennis en -

vaardigheden beschikken. We hebben weliswaar docenten gesproken die goed thuis waren in het 

ELO gebruik, maar in het algemeen gesproken is hun kennis- en vaardigheidsniveau op dit terrein 

nog niet om over naar huis te schrijven. Over hun kennisniveau zijn de docenten overigens zelf vaak 

positiever dan de directie, het ict-management en de studenten.  

Voor docenten die een nog beperkte ict-kennis en –vaardigheden hebben, moet een ruim en 

gevarieerd scholingsaanbod beschikbaar zijn dat zowel inspeelt op de techniek van het gebruik als 

op onderwijskundige vragen/digitale didactiek. Op veel scholen echter is het scholingsaanbod nogal 

schraal, toegespitst op „knoppenkunde‟ met hooguit beperkte aandacht voor onderwijskundige 

toepassingen. Op enkele scholen wordt dit aanbod wel aangevuld met verschillende vormen van 

collegiale consultatie, bijv. ervaren ELO-gebruikers die ook formeel zijn aangewezen als 

aanspreekpunt voor beginnende docenten. 

Zeker zolang de ICT-kennis en –vaardigheden beperkt zijn, zullen veel docenten bij hun gebruik van 

de ELO dringend behoefte hebben aan een helpdesk die de „zorgen‟ van docenten begrijpt. Een 

slecht functionerende helpdesk ondermijnt ongetwijfeld het ELO-gebruik.  

Alle scholen beschikken over een helpdesk, maar de waardering voor deze faciliteit is - op enkele 

scholen na - nogal wisselend. Docenten willen uiteraard graag onmiddellijk op afroep worden 

geholpen, niet lastig gevallen worden met allerlei technische verhandelingen, eenvoudige 

oplossingen om stagnatie tijdens een les op te heffen, etc. Helpdesks die vaak bezet zijn door 

„techneuten‟,  kunnen kennelijk niet altijd aan deze hoge verwachtingen voldoen. 

 

Programmatuur en content     

De ELO‟s van de zes onderzochte scholen zijn Blackboard en Fronter (ROC‟s) en Livelink (AOC‟s).     

De keuze voor de ELO is op de ROC‟s voornamelijk van bovenaf gemaakt; voor de AOC‟s werd zelfs 

gekozen door het ministerie van LN&V. De argumenten voor een bepaalde ELO blijken maar deels 

                                                 
4 Venezky, R.L.C. Davis (2002). Qua vademus? The transformation of schooling in a networked 
world. Paris: OECD-CERI. 
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inhoudelijk/onderwijskundig te zijn; technische en economische argumenten waren zeker zo 

belangrijk. Ook de kwaliteiten van de aanbieder heeft in enkele gevallen meegespeeld. 

De ELO wordt achteraf gezien als een verantwoorde investering (directie), en de meeste 

respondenten zijn (gematigd) positief tot zeer positief over het nut. Studenten zijn in de meeste 

gevallen wat sceptischer over het nut van de ELO dan docenten. Het ICT-management dat op ROC‟s 

vaak nauw betrokken was bij de keuze van de ELO, is in de regel het meest positief. 

Het gebruiksgemak wordt wisselend beoordeeld. Livelink lijkt als documentsysteem in dat opzicht 

nog het meest een buitenbeentje. Hoewel we in het onderzoek niet uit zijn op een vergelijking 

tussen de ELO‟s, bestaat wel de indruk dat Livelink relatief lastig is in het gebruik, m.n. wat betreft 

de navigatie. Om het gemak te dienen heeft AOC F gekozen voor Fronter als tweede ELO naast 

Livelink. 

De ELO‟s worden allesbehalve volledig benut, met name de communicatieve en sociale functies 

binnen de ELO worden niet of nauwelijks gebruikt. De online communicatie verloopt buiten de ELO 

om, via hotmail e.d., terwijl online samenwerken niet wordt toegepast. De praktijk is dat het ELO-

gebruik (nog) vooral neerkomt op het online presenteren van content en het verstrekken van 

informatie en feedback (zie verder 7.3). Ontwikkelen en arrangeren van content gebeurt vaak met 

afzonderlijke tools.     

 

Gebruik van de ELO is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van kwalitatief goede content. 

Content wordt ingekocht en/of door docententeams binnen de scholen ontwikkeld. Gebrek aan 

content wordt niet genoemd als excuus om de ELO niet te gebruiken. Voor zover nog niet 

gedigitaliseerd, blijven docenten van de meeste scholen overigens – als het zo uitkomt - leerboeken 

naast de ELO gebruiken. 

 

Infrastructuur 

Op een enkele school na, is er geen gebrek aan (snelle) computers. Het aantal beschikbare 

computers voor docenten en studenten lijkt het gebruik van de ELO op de meeste scholen dus niet 

in de weg te kunnen staan.  

Wat wel een bedreiging kan zijn voor het ELO-gebruik zijn de beschikbare computerruimtes en 

roosters waarover de meningen per school nogal uiteen lopen; van twee scholen is het oordeel van 

de docenten zelfs overwegend negatief.  

 

Samenwerking en leiderschap 

Op scholen is samenwerken tussen docenten een vanzelfsprekendheid (geworden). Dat is een 

gunstige voorwaarde voor een ontwikkelend gebruik van de ELO. Op enkele scholen is de 

samenwerking ook structureel op het gebruik van de ELO toegespitst, bijvoorbeeld in de vorm van 

collegiale consultatie. 

Leiderschap moet zich vooral doen gelden bij de aanschaf en de implementatie van de ELO. Op 

geen enkele school is bij de implementatie sprake van een rigide topdown-aanpak waarbij het 

gebruik van de ELO met sancties wordt afgedwongen. Op een enkele school ontbreekt de centrale 
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regie, maar meestal lijkt er sprake van leiderschap, met vaak het ict-management als drijvende 

kracht, dat probeert om tegenstribbelende docenten van de voordelen van het ELO-gebruiken te 

overtuigen. Docenten krijgen relatief veel tijd om aan het ELO-gebruik te wennen. Daarnaast 

faciliteert de directie het ELO-gebruik door tijd beschikbaar te stellen voor 

deskundigheidsbevordering en andere vormen van ondersteuning. De strategie lijkt erop gericht dat 

na verloop van tijd de ELO een dusdanig exclusieve rol krijgt toebedeeld, dat een docent die zich 

dan nog aan het gebruik onttrekt, zichzelf buiten spel plaatst.  

7.3 Hoe worden ELO’s gebruikt? 

7.3.1 Inleiding 

Voor de overzichtelijkheid is de beschrijving van het ELO-gebruik in de verschillende cases 

geclusterd tot combinaties van verschillende subcategorieën zoals die bij de operationalisatie van 

het gebruik zijn onderscheiden. Daarbij worden de volgende clusters onderscheiden: 

a. Wijze van gebruik 

b. Gebruikte functionaliteiten 

c. Toepassing  

d. Waardering  

e. Overige aspecten  

 

Het beschreven gebruik wordt in 7.3.6 in zijn geheel geanalyseerd en tenslotte samengevat in 7.3.7. 

 

7.3.2 Wijze van invoering en gebruik 

In tabel 7.3.1. staat een samenvatting van antwoorden op de vragen naar: 

- de wijze waarop de ELO is ingevoerd (wel/niet schoolbreed?),  

- de wijze (vanuit thuis of vanuit school?) en frequentie van gebruik,  

- afspraken over het gebruik en het percentage gebruikers (wordt, naar inschatting van de 

geïnterviewde docenten, de ELO door alle docenten en studenten van de school gebruikt?). 

 

Als we kijken naar de wijze van gebruik zien we onder andere dat de ELO meestal zowel op school 

als thuis wordt gebruikt, met echter verschillende voorkeuren (soms wordt het gebruik op school en 

soms juist het thuisgebruik tot een minimum beperkt). Wat opvalt, is dat er behalve afspraken over 

het wel of niet toestaan van gebruik voor privé-doeleinden, er vaak geen of weinig centrale 

afspraken bestaan over het didactische gebruik van de ELO.  

De mate van gebruik varieert en de enige cases waar er school- of clusterbreed 100% gebruik wordt 

gemaakt van de ELO zijn cases B en C.
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Tabel 7.3.1: Schoolbreed/ locatie/ frequentie, afspraken en percentage van gebruik 

Case  

ROC A 

(Blackboard) 

- Schoolbreed doorgevoerd. Gebruik zowel op school als thuis, maar de 

gebruiksfrequentie is zeer wisselend; relatief veel docenten beperken het gebruik in 

hun lessen (nog) tot een minimum.  

- Alleen centrale afspraken voor docenten over waar wat moet staan en voor llen 

geen privé-gebruik. 

- Schoolbreed percentage onbekend, maar in ieder geval < 100%. 

AOC B 

(Kiss +  

Livelink) 

- Schoolbreed doorgevoerd. Gebruik zowel op school als thuis. Thuisgebruik vooral 

bij de docenten. De studenten zorgen er naar eigen zeggen voor dat ze het 

thuisgebruik tot een minimum kunnen beperken.   

- Geen officiële afspraken (wel wat informele over het gebruik van het „magazijn‟, 

zakelijk versus privé e.d) en opdrachten mogen per locatie variëren, vanwege 

regionaal bepaalde inhoud. Een docent (maar de andere niet) vindt dat er voor 

niveau 2 meer structuur noodzakelijk is. 

- Percentage 100% (docenten + studenten)  

ROC C 

(Fronter)  

- Niet schoolbreed doorgevoerd, maar wel in het hele cluster Welzijn. Zowel 

studenten als docenten (dankzij laptop) gebruiken ELO dagelijks en bij alle vakken.  

- Geen afspraken op opleidingsniveau. Wel tussen docent en student over wat wel 

en niet mag achter de ELO die door studenten als vanzelfsprekend worden gezien, 

maar die zich er toch niet altijd aan houden  

- Percentage 100% (docenten + studenten)  

AOC D 

(Livelink)  

- Niet schoolbreed doorgevoerd. Gebruik door docenten zowel thuis als op school, 

maar door studenten vaak maar op 1 van de 2.   

- Geen centrale afspraken. Die worden onderling tussen docent en studenten 

gemaakt en verschillen sterk tussen docenten. 

- Percentage docenten 35% vestiging Zwolle en 100% vestiging Hardenberg. 

Percentage studenten iets lager (omdat ze soms zelf mogen kiezen om Livelink te 

gebruiken of niet). 

ROC E 

(Blackboard 

+ FCLive) 

 

- Schoolbreed doorgevoerd (schoolbreed voor gekozen en alle cursussen aangemaakt 

in BB). Gebruik studenten varieert van 1x per 2 weken tot 1x per dag, vooral vanuit 

thuis. Gebruik onderzochte docenten 2-4 (5 punts), ongeveer 3x per week. 

- Geen centrale afspraken.  

- Schatting percentage docenten FC-breed: 30-50%. De onderzochte opleiding loopt 

hier wat op achter. 

AOC F 

(Livelink + 

Fronter) 

- Docenten gebruiken vooral Livelink en minder Fronter, overwegend op school. 

Studenten gebruiken ELO niet veel, alleen voor de specifieke vakken uit deze 

studie. Studenten maken thuis (vooral als opdrachten niet af zijn) en op school 

gebruik van de ELO.  

- Geen opleidingsbrede afspraken. Docenten bepalen zelf de regels. 

- Percentage 30 tot 40% AOC F-breed. Binnen de AOC percentage docenten 12,5% 

(exclusief applicaties als Trajectplanner), percentage studenten 20%. 
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7.3.3 Functionaliteiten 

Tabel 7.3.2 bevat een samenvatting van de gebruikte functionaliteiten van de ELO, onderverdeeld 

in de functionaliteiten voor communicatie (mail), informatie verstrekken (zoals rooster en 

studiehandleidingen), aanbieden van leermateriaal (inhoudelijk, zoals een reader), opdrachten voor 

zelfstudie (dit zijn ook toetsen voor zelfstudie), informatie bieden over studievorderingen, online 

toetsen (voor het vak), volgen en begeleiden van het leerproces en online samenwerking 

(discussiefora, online samenwerking in bijv. groepsruimten of het geven van peer feedback). De 

precieze uitwerking van de verschillende functionaliteiten is terug te vinden in paragraaf 5.2. 

 

Wat opvalt aan dit overzicht, is dat de ELO overal wordt gebruikt voor het aanbieden van 

leermateriaal (dit zijn niet alleen leerstof en opdrachten maar ook vaak studiehandleidingen, die 

onder dit punt zijn geschaard). Daarnaast wordt er vaak gewerkt met al bestaande systemen naast 

de ELO (bijv. ECC en Connect, met opdrachten en oefentoetsen). Uit de interviews blijkt dat deze 

systemen vaak al vóór de invoering van de ELO werden gebruikt. Uit de interviews blijkt verder dat 

het primaat in alle cases bij het f2f-onderwijs ligt: het is niet de bedoeling om de contactmomenten 

te vervangen door „online onderwijs‟. De rol van de ELO is daarbij vooral supplementair: het levert 

niet zozeer nieuwe mogelijkheden die er eerder niet waren, maar het maakt het bestaande 

onderwijs vooral handiger of makkelijker. 
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Tabel 7.3.2: Gebruikte functionaliteiten van de ELO 

* Bij deze case is de externe tool ECC („Educatieve Content Catalogus‟) wel meegenomen in de rapportage van 

de opbrengsten, dus hier ook als + weergegeven. 

 

 

7.3.4 Toepassing 

In tabel 7.3.3 vindt u een samenvatting van de vragen over de verhouding van wat docenten f2f 

doen en online, de grootte van de groepen waarin wordt gewerkt, de taakgerichtheid van de 

samenwerking en of cursisten elkaar onderling helpen. 

 

Wat opviel tijdens het onderzoek was dat er, hoewel niet online, wel veel in groepen werd gewerkt. 

Vaak werken cursisten in groepjes achter een of meerdere pc‟s. Ook valt op dat bijna overal off-

task activiteiten plaatsvinden tijdens de samenwerking, terwijl docenten vaak denken dat te 

voorkomen. Het lijkt erop dat de Hyves en msn (zog. „social software‟) standaard aangaan als de pc 

aangaat, omdat ze dat gewend zijn. Er zijn weinig aanwijzingen om te veronderstellen dat dit 

gebruik (direct) bijdraagt aan het leerproces aangezien het door docenten en cursisten zelf als „off-

task‟ wordt omschreven. Daarnaast hebben Veerman & Kirschner (2008) geconstateerd dat het idee 

van „multitasken‟; dat jongeren tegenwoordig alles tegelijk kunnen, een misverstand is.

  

 

 

 

case 

Communi-

catie 

Info 

verstrekk

en 

Aanbiede

n leerma-

teriaal 

Opdr. 

voor 

zelfstudie 

Info over 

studievor-

deringen 

Toetsen Volgen & 

beg. 

leerproce

s 

Online 

samenwer

-king 

ROC A - [mail] + + +- + 

 

 

- +- 

 

- 

AOC B 

 

- [mail] - [Ciao] + + + - - - 

ROC C +- [+ 

mail] 

+ + + + 

 

 

+ - - 

AOC D +- [+ 

mail] 

+  + - [ECC] +- - [ECC] +- 

 

+-  

ROC E +- [+ 

mail] 

+- + -

[Connect] 

 

- - - - 

AOC F +- [+ 

mail] 

+  + + [ECC]* - - - - 
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Tabel 7.3.3: Verhouding online f2f, groepen, taakgerichtheid en hulp bij gebruik 

  

 

7.3.5 Waardering 

In tabel 7.3.4 ziet u een samenvatting van de waardering van de ELO door zowel docenten als 

studenten. 

Wat opvalt is dat praktische zaken (zoals werking van techniek en overzichtelijkheid van de 

omgeving) vaak het enthousiasme van de studenten bepalen, waarbij de overzichtelijkheid in 

belangrijke mate bepaald wordt door hoe de docent de ELO inricht. Ook verschillen studenten 

onderling vaak in waardering.  

Daarnaast is er over het algemeen waardering voor de toegenomen structuur en duidelijkheid, 

efficiëntie en beheersmatigheid, alsmede voor de toegenomen toegankelijkheid van de docent (voor

de studenten) en van het materiaal (voor de docent, bijv. ook vanuit huis).

Case  

ROC A Door de bank genomen voert f2f-onderwijs nog de boventoon met gebruik van een zeer 

beperkt aantal functionaliteiten van BB: 70-30%. Bij sommige docenten is het 50-50%, 

mede afhankelijk van de beschikbaarheid van goed digitaal/schriftelijk lesmateriaal. 

Groepen van 15 tot 25 studenten (voor coachgroepen: 15). Studenten helpen elkaar wel, 

maar docent is 1e aanspreekpunt. 

AOC B 

 

Ongeveer 30% online en opdrachten kort f2f ingeleid. Studenten verdeeld over subgroepen 

(bij coaching max 12, bij expertlessen 25) die redelijk taakgericht, zelfstandig en 

gedisciplineerd f2f werken en elkaar helpen.  

ROC C Grote groepen studenten tegelijk achter de PC, die aangeven toch wel meer dan de helft 

van de les bezig te zijn met andere dingen. Docenten hebben ook als zorg dat ze weinig 

controle hebben over wat studenten aan het doen zijn. 

AOC D Ongeveer 40% online. ELO wordt gebruikt om wat zelfstandiger (en gedifferentieerder) te 

laten werken. Subgroepen van 10-16. Taakgerichtheid is wisselend (volgens docenten meer 

dan volgens studenten en bij technische problemen stijgt off task-gedrag drastisch). 

Studenten helpen elkaar, maar meer uit noodzaak.  

ROC E Er wordt veel gewerkt in groepen (meestal offline samenwerking, achter één of meerdere 

pc‟s, in studielandschap-achtige ruimtes), wat ook al door de hele opleiding verweven zit. 

Bij dit groepswerk ook meestal off-task communicatie via hyves/ msn (ook al denkt docent 

van niet). Cursisten helpen elkaar regelmatig, maar dan vooral op technisch vlak. 

AOC F De instructie wordt altijd face to face gegeven, en in sommige gevallen is er ook een 

instructie aanwezig in de ELO. Studenten geven aan –ondanks pogingen van docenten om 

dit in te perken- veel off-task te kletsen tijdens het gebruik van de computer (variërend 

van 1/3 tot meer dan 1/2 van de tijd). Studenten helpen elkaar. 
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Tabel 7.3.4: Waardering ELO-gebruik door docenten en studenten 

Case  

ROC A - Onderzochte docenten waarderen het gebruik van BB zeer, maar schoolbreed is er nog 

veel scepsis, weerstand en koudwatervrees, mede door hardnekkige vooroordelen en 

gebrek aan ICT-vaardigheden. Vooralsnog drijft de implementatie op een aantal 

enthousiaste docenten. 

- 1 groep studenten vind het zonde dat BB zo beperkt wordt gebruikt (er is meer uit te 

halen), maar niet alle studenten zijn enthousiast over BB. Ook zijn er nog wat 

praktische onvolkomenheden (het inschrijven voor cursussen loopt nog niet helemaal 

goed en het printen van sommige bestanden) 

AOC B 

 

- Volgens de teamleider staan de docenten welwillend tot enthousiast t.o.v. het gebruik 

van Kiss. Enigszins onverwacht was dat de implementatie relatief veel tijd in beslag 

heeft genomen (ICT manager). Niet alle docenten gebruiken de ElO zoals bedoeld 

(sommige docenten printen bijvoorbeeld materiaal uit zodat studenten alsnog papier 

hebben om mee te sjouwen, waarmee ze niet gelukkig zijn). 

- Studenten vinden Kiss over het algemeen wel praktisch (weg met de zware boekentas), 

maar er zijn wel ergernissen door de nog gebrekkige randvoorwaarden, wat toch een 

belangrijk struikelblok vormt. 

ROC C - Aan de ene kant merken docenten sterke voordelen van de ELO (duidelijkere afspraken 

maken, handschrift, beoordelingen geven, referentiemiddel voor studenten), maar ze 

ervaren toch dat werken met de ELO erg in grijpt op hun dagelijkse werk (groepen 

achter een PC zijn bv. minder hanteerbaar), het gebruiksgemak van Fronter laag is en 

het te veel van de studenten vergt in verantwoordelijkheid. 

- Onder studenten verschilt de waardering sterk. Sommige studenten werken graag met 

de ELO (voordelen: duidelijkere afspraken maken met docenten, makkelijker thuis 

werken, minder kwijtraken meer overzicht). Mindere tevredenheid bestaat over de 

roosterwijzigingen (pas ‟s ochtends via de ELO verstuurd), de agendafunctie (die is 

namelijk open voor iedereen) en de beperkte communicatiemiddelen (geen mail of 

chatfunctie in de ELO). 

AOC D - Het nut vanuit docenten wordt algemeen positief ervaren: nakijken gaat makkelijker, 

studenten kunnen hun werk beter corrigeren, dyslectische studenten kunnen meer 

gebruik maken van spellingchecker, opdrachten worden beter leesbaar, beter 

differentiëren door middel van ELO en meer individuele aandacht mogelijk. Het 

gebruiksgemak (vooral door de veel verschillende stappen die genomen moeten 

worden) wordt echter als laag ervaren.  

- Er is een verschil tussen studenten in het ervaren nut. De meeste studenten vinden dat 

Livelink het leren gemakkelijker maakt, maar willen niet alleen met de computer les 

krijgen (blended leren is de beste oplossing). Het gebruiksgemak (vooral door de vele 

verschillende stappen die genomen moeten worden) wordt als laag ervaren. 
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7.3.6 Overige interviewtopics 

Topics die wel zijn meegenomen in de interviews maar die in de onderzochte praktijk weinig 

relevant bleken te zijn en dus ook geen spreiding lieten zien, waren de vragen of: 

- grote groepen bij online opdrachten (zoals discussies) worden verdeeld over meerdere docenten 

(vrijwel niet het geval),  

- de verschillende functionaliteiten van de ELO zo werden ingezet dat hun sterke punten werden 

gecombineerd en hun zwakke punten werden opgevangen (vrijwel nergens gerealiseerd) en

- er via de ELO werd gepest (gebeurde vrijwel niet).

 

7.3.7 Analyse van gebruik 

Bij elkaar levert de informatie over het gebruik het volgende overzicht van de gerealiseerde 

gebruiksscenario‟s per case (zie tabel 7.3.5). Case D en E zijn daarbij niet éénduidig in te delen 

omdat er in case D wel online discussie wordt gebruikt, maar erg weinig en bij case E de ene docent 

meer in Contact + scenario valt en de andere in Online zelfstudie. Opvallend is wel dat er bijna 

nergens volledig scenario „Online samenwerken‟ of „Online +‟ wordt gerealiseerd omdat er bijna 

nergens samenwerking via de ELO plaatsvindt, wat  volgens de beschrijving van Droste et al. (zie 

paragraaf 2.3) nodig is voor scenario‟s 3 en 4. In plaats daarvan, worden ELO‟s eigenlijk 

voornamelijk als LCMS‟en gebruikt voor het aanbieden van informatie, materiaal en opdrachten. 

 

ROC E - Vooral de communicatiemogelijkheden worden door docenten erg gewaardeerd. 

Belangrijk voor waardering van het ELO-gebruik is ook de korte lijn naar de (vooral 

technische) ondersteuning, die door docenten zeer wordt gewaardeerd.  

- De ELO wordt wisselend gewaardeerd (variërend van „slecht‟ tot „goed‟) onder 

studenten. Het gebeurt sommige cursisten bv. vaak dat ze iets dat op Blackboard zou 

moeten staan niet kunnen vinden (dit is gedeeltelijk een effect van de ELO zelf en 

gedeeltelijk van de gevolgde structuur door docenten). Ook worden er soms 

verwachtingen gewekt die niet worden gerealiseerd. Er kan bv. via Blackboard worden 

gemaild, maar het verschilt per docent hoe snel daarop wordt gereageerd. 

AOC F - Van de waardering van docenten zijn nog geen data, want daar is het nog te vroeg 

voor. 

- De studenten vonden de nuttigheid van de ELO een 3 op een schaal van 5. Er worden 

voor en nadelen van een ELO genoemd: overzichtelijk maar ook lastig om te lezen 

vanaf een scherm. Een aantal studenten werkt liever met pen en papier.  
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Tabel 7.3.5: Gerealiseerde scenario’s volgens Droste et al. 

 Contact + Online zelfstudie  Online 

samenwerken  

Online + 

ROC A     

AOC B     

ROC C     

AOC D  [online discussies nog maar weinig]  

ROC E [verschil 2 docenten]   

AOC F     

 

Omdat deze indeling van onze cases in de scenario‟s van Droste et al. minder spreiding laat zien dan 

oorspronkelijk gehoopt en dus ook een weinig onderscheidend analysekader biedt, kiezen we ervoor 

om bij het onderzoeken van de relaties tussen randvoorwaarden, gebruik en opbrengsten het meer 

gedetailleerde overzicht van de gebruikte functionaliteiten (zie tabel 7.3.6) te blijven gebruiken in 

plaats van de vervulde scenario‟s. Op die manier blijft de relevante en specifieke informatie 

bewaard en kan er een meer onderscheidend beeld gegeven worden van het gebruik.  

 

Tabel 7.3.6: Gebruikte functionaliteiten van de ELO (uit par. 7.3.2) 

* Bij deze case is ECC wel meegenomen in de rapportage van de opbrengsten, dus hier ook als + weergegeven. 

 

Wat we niet hadden voorzien, is het veelvuldig gebruik van verschillende systemen en tools buiten 

de ELO om. We hebben er echter voor gekozen om deze functionaliteiten niet mee te tellen voor 

het gebruik, omdat het onderzoek is gericht op de randvoorwaarden, gebruik en de opbrengsten van 

 

case 

Communi-

catie 

Info 

verstrekke

n 

Aanbieden 

leerma-

teriaal 

Opdr. 

voor 

zelfstudie 

Info over 

studievor-

deringen 

Toetsen Volgen & 

beg. 

leerproces 

Online 

samenwer

-king 

ROC A - [mail] + + +- + 

 

 

- +- 

 

- 

AOC B 

 

- [mail] - [Ciao] + + + - - - 

ROCC +- [+ mail] + + + + 

 

 

+ - - 

AOC D +- [+ mail] +  + - [ECC] +- - [ECC] +- 

 

+-  

ROC E +- [+ mail] +- + -[Connect] 

 

- - - - 

AOC F +- [+ mail] +  + + [ECC]* - - - - 
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ELO‟s. Daarnaast kan het gebruik van verschillende systemen naast elkaar ook negatieve effecten 

hebben (zoals verlies van overzicht, of het dubbel inloggen). Omdat het uiteraard belangrijk is om 

te weten of er bepaalde functionaliteiten worden vervuld d.m.v. externe tools, zijn deze wel 

(tussen vierkante haken) in het functionaliteitenoverzicht genoteerd. 

 

Op zich geeft bovenstaande tabel aan dat er weinig verband is tussen het gebruik van ELO-

functionaliteiten in de zin van „als functionaliteit A wordt gebruikt, dan wordt functionaliteit B 

(waarschijnlijk) ook gebruikt. Als we die externe tools in het overzicht echter wel weergeven als 

„vervulde functionaliteit‟ (zie tabel 7.3.7), geeft dat wel een interessant extra inzicht. Het lijkt er 

dan namelijk op dat als een bepaalde functionaliteit wordt gebruikt, de functionaliteiten links ervan 

over het algemeen ook zijn gerealiseerd (hetzij in de ELO, hetzij in een externe tool). Het overzicht 

lijkt dus „vol te lopen‟ van links naar rechts. Als dat geen toeval is maar een indicatie van een 

bredere trend (daar kunnen we vanuit dit onderzoek niets over zeggen), zou dat kunnen betekenen 

dat de functionaliteiten in de linkerkant in de praktijk fungeren als een soort „voorwaarde‟ voor de 

functionaliteiten aan de rechterkant, of dat het de volgorde is waarin scholen de verschillende 

functionaliteiten geleidelijk verder implementeren. Dit idee sluit aan bij onderzoek naar 

„technology appropriation‟ van Overdijk & Van Diggelen (2008), waaruit blijkt dat het gebruiken van 

technologie in het onderwijs niet alleen een kwestie is van „leren hoe het werkt‟, maar meer een 

geleidelijk proces is van het „eigen maken van‟ en „betekenis geven aan‟ die technologie.  

 

Tabel 7.3.7:  Gebruikte functionaliteiten van zowel ELO als externe tools 

 Communi-

catie 

Info 

verstrekken 

Aanbieden 

leerma-

teriaal 

Opdr. voor 

zelfstudie 

Info over 

studievor-

deringen 

Toetsen Volgen & 

beg. 

leerproces 

Online 

samenwer-

king 

ROC A + [mail] + + + + - +- - 

AOC B 

 

+ [mail] + [Ciao] + + + - - - 

ROCC + [+ mail] + + + + + - - 

AOC D + [+ mail] +  + + [ECC] +- + [ECC] +- +-  

ROC E + [+ mail] +- + - - - - - 

+[Connect] 

ROC A + [+ mail] + [Livelink] + + [ECC] - - - - 
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7.3.7 Samenvatting 

 

Samenvattend kunnen een aantal algemene opmerkingen worden gemaakt over het gebruik: 

 Er wordt vaak gewerkt met externe tools naast de ELO (4 van de 6 cases gebruiken bijvoorbeeld 

Livelink). Deze werden vaak al gebruikt vóór de invoering van de ELO worden over het algemeen 

al succesvol gebruikt. 

 In alle cases heeft „Contact‟ het primaat en in alle gevallen is het ELO-gebruik supplementair 

(het zou ook f2f gedaan kunnen worden, ELO maakt het alleen handiger/makkelijker).  

 ELO‟s worden vooral gebruikt voor het aanbieden van informatie en materiaal voor zelfstudie 

(dus voornamelijk als LCMS). 

 Het heeft er alle schijn van dat de functionaliteiten van de ELO zoals opgesomd in tabel 7.3.7 

een implementatievolgorde weerspiegelt: eerst communicatie/mail, vervolgens info 

verstrekken, leermateriaal aanbieden, etc. Het gebruik van voorafgaande functionaliteiten lijkt 

dan ook een voorwaarde te zijn voor het gebruik van een volgende, nieuwe functionaliteit in de 

reeks. 

 Er wordt wel veel in groepen gewerkt, maar dit gebeurt bijna altijd f2f en bijna nooit online 

(geen scenario‟s „online samenwerken‟ en „online plus‟). 

 Bijna overal wordt er tijdens samenwerking door studenten ook „off-task‟ gewerkt.  

 Praktische zaken bepalen vaak het enthousiasme van studenten, waarbij de overzichtelijkheid 

in belangrijke mate bepaald wordt door hoe de docent de ELO inricht. 

 Studenten verschillen onderling vaak in waardering voor het ELO-gebruik. Invoering van een ELO 

wekt ook bepaalde verwachtingen op bij studenten, die niet altijd worden waargemaakt. 

 Door docenten worden korte lijnen naar de (technische) ondersteuning zeer gewaardeerd. 

 Waardering bestaat in het algemeen voor toegenomen structuur en duidelijkheid, efficiëntie, 

beheersmatigheid en toegankelijkheid van docent en materiaal. 

 

7.3.8 Referenties 

 

Overdijk, M., & van Diggelen, W. (2008). Appropriation of a shared workspace: Organizing principles  

 and their application. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning,  

 3, 165-192.  

Veerman, A., & Kirschner, P. A. (2008). Het misverstand multitasking. Retrieved March 3, 2009,  

 from http://www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=1733030 
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7.4 Welke opbrengsten van het gebruik van ELO’s worden waargenomen? 

Deze paragraaf presenteert de opbrengsten van het gebruik van de ELO‟s die door de respondenten 

werden waargenomen. De waargenomen opbrengsten zijn verdeeld over de volgende clusters: 

- Efficiëntie van het leerproces  

- Kwaliteit van het leerproces  

- Effectiviteit van het leerproces  

- Tevredenheid over het leerproces  

- Overige opbrengsten 

 

Per cluster worden de resultaten van de cases gepresenteerd in een overzichtstabel en vervolgens 

besproken. Aan het eind van de paragraaf worden conclusies getrokken over de waargenomen 

opbrengsten van Elektronische Leeromgevingen (ELO‟s).  

 

7.4.1 Efficiëntie van het leerproces 

Een mogelijke opbrengst van het gebruik van een ELO voor het verhogen van de efficiëntie van het 

leerproces is tijdwinst voor zowel studenten als docenten. Tabel 7.4.1 toont de resultaten van het 

door de respondenten waargenomen effect van de ELO op deze variabele.  

 

Tabel 7.4.1: Effect op efficiëntie van het leerproces in termen van tijdwinst 

ROC Tijdwinst docenten Tijdwinst studenten 

ROC A Ja/Nee 

Ontwikkeling van lesstof duurt langer, 

maar eenmaal in de ELO is er tijdwinst 

(bijvoorbeeld door  zoekfunctie).  

Nee 

Nog geen tijdwinst voor studenten 

 

AOC B Ja/Nee 

Studenten zelfstandig laten werken kost 

meer tijd  

Nee 

Niet efficiënter, wel meer overzicht dus 

effectiever. 

 

ROC C Nee 

Tijdwinst is het doel, maar is nog niet 

aanwezig. 

 

Ja/Nee 

Studenten verschillen in mening. Aanwezige 

tijdwinst zit in efficiënter huiswerk maken 

(knippen / plakken en Wikipedia). 

AOC D Nee 

Tijdwinst is het doel, maar is nog niet 

aanwezig. 

 

Ja/Nee 

Eerste jaar studenten zien geen tijdwinst / 

tweede jaar studenten wel. Minder papier 

geeft tijdwinst, slechte gebruiksvriendelijkheid 
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kost tijd.  

ROC E Ja 

Minder uitleg vanuit docent nodig door 

ELO als digitale referentie.  

Ja 

Tijdwinst door digitaal werken en als je als 

student ziek bent geweest. 

AOC F Ja 

Duidelijkheid over afspraken tussen 

docent en student geeft tijdwinst. 

Nee 

Tijdwinst is het doel, maar is nog niet 

aanwezig. 

 

Er wordt slechts door één ROC expliciet tijdwinst voor studenten waargenomen door het gebruiken 

van een ELO, terwijl de helft geen tijdwinst waarneemt en de overige twee ROC‟s verschillende 

uitkomsten laten zien. Bij docenten wordt meer tijdwinst waargenomen, vooral door het duidelijker 

maken van afspraken en het na kunnen slaan van uitleg van de docent. Interessant is dat er bij twee 

ROC‟s wordt gewezen op het feit dat de ELO ook tijd kost, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van 

lesstof of het zelfstandig laten werken van studenten. Tijdwinst die door de docenten geboekt 

wordt op het ene onderdeel, gaat dan ook gemakkelijk teniet door een ander onderdeel dat extra 

tijd vergt (zie ROC A en AOC B). 

 

Naast tijdwinst, is er ook gekeken naar efficiency van het leerproces in termen van mogelijkheden 

om door een ELO meer individuele aandacht aan studenten te geven, en de effecten van ELO‟s op 

lesverzuim / uitval. Tabel 7.4.2  presenteert de uitkomsten van deze variabelen. 

 

Tabel 7.4.2: Effect op efficiëntie van het leerproces in termen van individuele aandacht en 

lesverzuim/ uitval 

ROC Meer ruimte voor individuele aandacht 

studenten 

Effect op lesverzuim / uitval 

ROC A Nee 

Is het doel van de ELO, maar wordt nog 

niet gerealiseerd. 

 

Geen effect 

 

AOC B Ja/nee 

Meer mogelijkheden om studenten 

individueel te monitoren, maar 

groepsgrootte mag niet te groot zijn. 

Geen effect 

ROC C Nee 

Groepen zijn te groot om meer individuele 

aandacht te geven. Contacturen blijven 

belangrijk.  

-  

Mogelijk negatief effect doordat technische 

ongemakken studenten frustreren.  

AOC D Ja/nee 

ELO heeft het potentieel en er zijn al een 

- 

Mogelijk negatief effect, doordat studenten 
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aantal goede voorbeelden. Effect is sterk 

afhankelijk van de inzet van docenten. 

meer thuis werken.  

 

ROC E Nee 

Is het doel van de ELO, maar wordt nog 

niet gerealiseerd. 

Geen effect 

AOC F Nee 

Tijdwinst door digitalisering gaat ten koste 

van de individuele aandacht.   

Geen effect 

Misschien indirecte verbanden via plezier in 

leren, maar niet direct.  

 

Bijna alle ROC‟s zijn overwegend negatief in hun beoordeling van de vraag of het gebruik van de 

ELO meer ruimte biedt voor het geven van individuele aandacht aan studenten. Er wordt 

aangegeven dat, hoewel er technische mogelijkheden zijn om studenten individueel te monitoren, 

het aantal studenten nog steeds bepalend is voor de ruimte voor individuele aandacht. Een AOC 

waar neutraal wordt geantwoord op deze vraag geeft aan dat het effect ook sterk afhankelijk is van 

individuele docenten (AOC D). Twee ROC‟s geven aan individuele aandacht als doel te zien voor het 

gebruik van de ELO, maar stellen tegelijkertijd dat dit doel nog niet is gerealiseerd (ROC A en ROC 

E).  

 

Er worden geen effecten gerapporteerd van het gebruik van een ELO op lesverzuim / uitval. Twee 

ROC‟s melden zelfs mogelijke negatieve effecten doordat studenten meer thuis werken, of 

gefrustreerd raken door technische ongemakken (ROC C en AOC D).  

 

7.4.2 Kwaliteit van het leerproces 

Belangrijke indicatoren voor het effect van de ELO op het leerproces zijn de toename van de 

motivatie en het zelfvertrouwen van de studenten. De door de respondenten waargenomen 

opbrengsten in termen van deze twee variabelen worden gepresenteerd in tabel 7.4.3. 

 

Tabel 7.4.3: Effect op motivatie en zelfvertrouwen 

ROC Effect op motivatie Effect op zelfvertrouwen 

ROC A + / - 

Meer structuur motiveert, maar technische 

problemen demotiveren.  

+ 

Eigenwaarde stijgt zichtbaar bij zij-

instromers  

AOC B + 

Heldere organisatie van opdrachten 

motiveert studenten 

+ / - 

Lagere niveaus (1 en 2) wel, hogere niveaus 

(3 en 4) niet.  

ROC C + / - 

ELO is onderwijsmedium van deze tijd, 

maar technische problemen frustreren 

studenten 

+ / - 

Persoonlijke afgeschermde feedback geeft 

zelfvertrouwen, maar technische 

problemen frustreren studenten.  
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AOC D + / - 

Mits de opdracht goed is, heeft ELO positief 

effect op motivatie. Mogelijkheden van 

multimedia motiveert ook. Technische 

problemen demotiveren.  

+ / - 

Studenten kunnen beter de eigen voortgang 

monitoren wat zelfvertrouwen geeft. 

Technische problemen frustreren 

studenten.  

ROC E + 

Directe feedback en communicatie via ELO 

over opdrachten motiveert.  

+ / - 

Sterk studentafhankelijk. 

 

AOC F + / - 

Studenten zijn meer gemotiveerd dan leren 

met boek, maar hebben minder sociale 

interactie wat weer demotiveert.  

Geen effect 

Docent maakt het verschil op het gebied 

van zelfvertrouwen, niet de ELO zelf.  

 

  

Uit de tabel blijkt dat het effect van de ELO op de motivatie van studenten als neutraal tot positief 

wordt waargenomen door de respondenten. Motiverende factoren die in dit verband worden gemeld 

zijn meer structuur, heldere organisatie, aansluiting bij deze tijd, multimediamogelijkheden en 

directe feedback en communicatie. Opvallend is dat technische problemen vaak worden genoemd 

als demotiverende factor. Ook wordt door een ROC een vermindering van sociale interactie als 

demotiverende factor opgemerkt (AOC F).  

 

Eén AOC neemt geen effect waar van het ELO-gebruik op het zelfvertrouwen. Niet de ELO maar de 

docent maakt het gebied het verschil, aldus AOC F. Volgens de respondenten van de overige scholen 

is het mogelijke effect afhankelijk van diverse factoren. Zo zien zij een positief effect op het 

zelfvertrouwen bij niveau 1 en 2 (AOC B) of bij zij-instromers (ROC A). De ELO zou ook effectief zijn 

voor het zelfvertrouwen vanwege de persoonlijke, afgeschermde feedback en de mogelijkheid voor 

studenten om de eigen vorderingen te monitoren (ROC C). Technische problemen kunnen het 

zelfvertrouwen overigens weer ondermijnen (ROC C, AOC D). 

 

Voor wat betreft de kwaliteit van het leerproces is onderzocht of er sprake is van een toename van 

de vaardigheden van de studenten in inhoudelijke reflectie, inhoudelijk argumenteren en het beter 

kunnen relateren en structureren. Daarnaast is er gekeken naar de toename van de frequentie van 

online samenwerken en, als maat voor de kwaliteit van de samenwerking, de vraag of de 

vaardigheden van de studenten rond samenwerken zijn verbeterd. Tabel 7.4.4 geeft een overzicht 

van de waargenomen effecten van de ELO op deze vaardigheden van de studenten.  

 

Tabel 7.4.4: Effect op vaardigheden van studenten 

ROC Inhoudelijke 

reflectie 

Inhoudelijk 

argumenteren 

Relateren en 

structureren 

Samenwerken  

ROC Geen effect  Geen effect  + Frequentie: - 
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A   Kwaliteit: geen 

effect 

 

AOC B + / - 

ELO nodigt studenten 

uit voor inhoudelijke 

reflectie (resultaten 

monitoren, portfolio, 

criteria vaststellen, 

etc). Negatief effect 

is het veranderlijke 

karakter van digitale 

documenten.  

Geen effect 

 

 

 

+ / - 

Werkt wel, maar zelf 

structuren door 

studenten is erg 

moeilijk. Daarom 

docent afhankelijk.  

Nvt: er wordt niet 

via ELO 

samengewerkt.  

ROC 

C 

+ / - 

Sterk per student 

afhankelijk.  

 

+ / - 

Sterk afhankelijk van 

student.  

 

+ / - 

Meer structuur in 

lesstof, maar niet in 

plannen (agenda).  

Frequentie: - 

Kwaliteit: geen 

effect 

AOC 

D 

+ 

Logboeken van de 

ELO helpen 

studenten om te 

reflecteren. 

 

 

+ 

Studenten kunnen 

zich beter 

concentreren door 

ELO. 

+  

Studenten kunnen 

makkelijker vooruit 

werken door meer 

overzicht.  

Frequentie: - 

(meer individuele 

opdrachten) 

Kwaliteit: + / - 

ROC E Geen effect 

 

Geen effect Geen effect 

Wel potentieel effect 

door meer overzicht.  

Frequentie: - 

(meer individuele 

opdrachten) 

Kwaliteit: geen 

effect 

AOC F + / - 

Positief effect door 

vastleggen van 

resultaten / 

feedback. Negatief 

effect door 

afschermen van 

persoonlijke 

feedback onder 

studenten en het 

Geen effect 

 

+ / -  

Positief effect door 

meer overzicht, maar 

wel afhankelijk van 

gebruik docent.  

Frequentie: + / - 

Kwaliteit: geen 

effect 
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makkelijk kunnen 

corrigeren op PC. 

 

Voor twee scholen is het effect op het inhoudelijk reflecteren nihil. De vier overige scholen 

(waaronder alle AOC‟s) melden een positief effect van het ELO gebruik, naast eventuele negatieve 

effecten. De scholen schrijven het positieve effect toe aan de mogelijkheden die de ELO biedt om 

resultaten te monitoren en digitaal vast te leggen (AOC B, AOC F) maar ook aan de in de ELO 

opgenomen logboeken (AOC D). Negatief is echter dat de student zich minder kan vergelijken met 

medestudenten door afscherming van feedback (AOC F). Ook het veranderlijke karakter van digitale 

documenten werd gerapporteerd als een negatieve factor in relatie tot het inhoudelijk reflecteren 

op eigen werk door studenten (AOC B). 

 

Over het algemeen wordt er nauwelijks een effect van de ELO op inhoudelijk argumenteren door 

studenten gesignaleerd. Als er al een positief effect werd waargenomen, dan zou dit sterk 

afhankelijk zijn van de student (ROC C) of eerder betrekking hebben op het concentratievermogen 

van de student (AOC D). 

 

De ELO zou volgens de meeste scholen wel een overwegend positief effect hebben op het 

structureren en relateren van de lesstof. Onduidelijk is echter hoe de respondenten de begrippen 

„structureren‟ en „relateren‟ precies hebben opgevat. Het lijkt erop dat ten minste een deel van 

hen „stuctureren‟ heeft begrepen als het gestructureerd aanbieden van leerstof en niet zozeer de 

leeractiviteit van studenten om zelf structuur en relaties in de leerstof aan te brengen. In dat geval 

betekent de uitkomst dat het gebruik van de ELO – al dan niet aangevuld met instructies van de 

docent – de mogelijkheden vergroot om het onderwijs voor de student gestructureerd en 

overzichtelijk aan te bieden (zie verder 7.4.5). Ook voor de docent is daarbij volgens een aantal 

respondenten een belangrijke rol weggelegd (AOC B en AOC F).  

 

Er wordt opvallend weinig online samengewerkt in de ELO omgeving, waardoor er ook geen effecten 

kunnen worden gerapporteerd. Twee ROC‟s geven aan meer individuele opdrachten te geven, wat 

de frequentie van het (fysiek) samenwerken ook vermindert.  

 

Tot slot is gekeken of de docenten beter bereikbaar zijn voor de studenten en of de feedback die ze 

geven aan de studenten (bijvoorbeeld op gemaakte werkstukken) kwalitatief is verbeterd. 

 

Tabel 7.4.5: Effect op feedback en bereikbaarheid docent 

ROC Feedback op opdrachten Bereikbaarheid docent 

ROC A N.v.t. 

Feedback gaat niet via ELO. 

Geen effect 

Mail heeft meer effect op bereikbaarheid.  

AOC B + + 

Docenten beter bereikbaar via mail en ELO, 
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ook tijdens stage.  

ROC C + / - 

Werk van studenten en feedback zijn beter 

te lezen, maar geen mogelijkheid tot 

discussie. 

- 

Email functie in ELO gaat nog niet goed. 

Geen goede contact info via ELO.  

AOC D N.v.t. 

Feedback gaat niet via ELO. 

Geen effect 

Mail heeft meer effect op bereikbaarheid. 

ROC E Geen effect 

 

+ 

Docenten reageren snel via ELO. Handig bij 

ziekmeldingen.  

AOC F + / - 

Meer privacy van beoordelingen en duide-

lijker, maar minder discussie mogelijk.  

+ / - 

Negatief voor bereikbaarheid in les, positief 

daar buiten.  

 

Vier ROC‟s geven aan via de ELO feedback te geven op werkstukken van de studenten, terwijl twee 

ROC‟s dit niet doen (ROC A en AOC D). De waargenomen effecten van het feedback geven via de 

ELO zijn niet eenduidig. Zo rapporteert één ROC geen effect, nemen twee ROC‟s neutrale effecten 

waar, terwijl slechts één ROC echt positieve effecten ziet van het geven van feedback via de ELO 

op de kwaliteit van de terugkoppeling (AOC B). 

 

Ook de waarneming rond de bereikbaarheid van de docenten is niet eenduidig. Twee ROC‟s 

rapporteren geen effect (ROC A en AOC D), één is negatief (ROC C), twee zijn neutraal (ROC C en 

AOC F) en één is positief (AOC B). Positieve effecten zijn dat docenten via de ELO beter in contact 

staan met studenten, bijvoorbeeld tijdens stages. Email wordt door verschillende ROC‟s als een 

beter middel gezien om de bereikbaarheid van de docenten te vergroten, en is in sommige gevallen 

nog niet goed geïntegreerd in de ELO. 

 

7.4.3 Effectiviteit van het leerproces 

Tabel 7.4.6 gaat in op de waargenomen opbrengsten van het gebruik van een ELO op de effectiviteit 

van het leerproces in termen van vroegtijdig schoolverlaten, het verkorten van de studieduur en de 

tevredenheid rond het leerproces van stageverleners. 

 

Tabel 7.4.6: Effect op vroegtijdig schoolverlaten, studieduur en stageverleners.  

ROC Vroegtijdig schoolverlaten Studieduur Stageverleners 

ROC A Geen effect + 

Positief door differentiatie. 

+ 

Studenten kunnen beter hun 

stageverlener laten zien 

waar ze mee bezig zijn.  

AOC B + / Geen effect  + N.v.t. 
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Over het algemeen wordt 

geen verband gezien, 

behalve indirect via hogere 

betrokkenheid van 

studenten.  

Positief door terugkoppeling 

naar ouders en beter 

overzicht studeren.  

Stageverleners hebben geen 

toegang tot ELO. 

ROC C Geen effect 

Wel het doel, maar nog 

geen effect.  

Geen effect 

Wel het doel, maar nog 

geen effect. 

N.v.t. 

Stageverleners hebben geen 

toegang tot ELO. 

AOC D Geen effect 

Potentieel negatief door 

technische problemen.  

+ / -  

Differentiatie heeft een 

positief effect. 

Ja 

Info voorziening richting 

stageverleners. 

ROC E Geen effect Geen effect Ja 

Info voorziening richting 

stageverleners. 

AOC F Geen effect  Geen effect N.v.t. 

Stageverleners hebben geen 

toegang tot ELO. 

 

 

Uit tabel 7.4.6 blijft dat geen effecten worden gerapporteerd van het gebruik van een ELO op 

vroegtijdig schoolverlaten van studenten.  

 

Wat betreft de studieduur rapporteert de helft van de ROC‟s geen enkel effect van het ELO-gebruik 

(ROC C, AOC D, ROC E, AOC F). Twee ROC‟s maken melding van positieve effecten door 

differentiatie (ROC A, AOC D). Ook wordt door een ROC genoemd dat de ELO de terugkoppeling naar 

ouders en het overzicht van de studie verbetert, wat positieve gevolgen kan hebben voor de 

studieduur.  

 

De helft van de ROC‟s geeft (nog) geen toegang tot de ELO aan stageverleners. De ROC‟s waar dit 

wel het geval was, melden positieve opbrengsten, vooral in termen van informatievoorziening 

richting de stageverleners en de mogelijkheid van studenten om aan stageverleners te laten zien 

waar ze mee bezig zijn. 

 

Tabel 7.4.7 presenteert de waargenomen opbrengsten van het gebruik van een ELO op de 

effectiviteit van het leerproces in termen van verbetering van de kwaliteit van producten (zoals 

werkstukken) en van de toetsresultaten.  
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Tabel 7.4.7: Effect op kwaliteit van producten & toetsresultaten  

Opbrengsten: effectiviteit van het leerproces (C3) 

ROC Kwaliteit van producten Toetsresultaten 

ROC A Geen effect +? 

Misschien betere toetsresultaten door 

monitoring.  

AOC B + / - 

Positief door continue correcties op werk, 

Negatief door kopieerwerk.  

+ / Geen effect 

Geen consensus. Misschien een positief 

effect door transparantie (bijv. door 

portfolio) 

ROC C + / - 

Kwaliteit uiterlijke vormgeving gaat 

omhoog, maar inhoud niet per se.  

Geen effect 

Wel het doel, maar nog geen effect.  

AOC D + / - 

Meer transparantie in kwaliteit, maar meer 

kopieerwerk.  

Geen effect 

ROC E + / - 

Geen consensus. Thuis werken heeft 

positieve invloed op kwaliteit.  

+ 

Online oefentoetsen via ELO heeft positief 

effect.  

AOC F + / - 

Kwaliteit uiterlijke vormgeving gaat 

omhoog, maar inhoud niet per se. 

Geen effect 

 

Zoals tabel 7.4.7 aangeeft worden zowel positieve als negatieve opbrengsten vermeld. In uiterlijke 

vormen, continue correcties en transparantie worden verbeteringen gemeld, terwijl kopieerwerk 

door studenten op twee ROC‟s als negatief punt wordt gemeld (AOC B en AOC D). Ook melden twee 

ROC‟s dat de uiterlijke verbeteringen niet per se leiden tot inhoudelijke verbetering (ROC C en AOC 

F). Slechts één ROC ziet geen enkele kwaliteitsverbetering als rechtstreeks gevolg van het ELO-

gebruik (ROC A). 

 

Bij de helft van de ROC‟s worden geen effecten gemeld van ELO‟s op de toetsresultaten van 

studenten. Slechts één ROC is ondubbelzinnig positief (ROC E). De overige scholen zijn aarzelend 

positief. Het positieve effect van het ELO-gebruik op de toetresultaten wordt toegeschreven aan 

factoren als transparantie, monitoring en het aanbieden van online oefentoetsen (AOC A, AOC B en 

ROC E).  

 

7.4.4 Tevredenheid over het leerproces 

De tevredenheid over het leerproces is een belangrijk maar soms onderbelicht aspect van leren. 

Tabel 7.4.8 presenteert de door de respondenten waargenomen effecten van het gebruik van een 
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ELO op de tevredenheid over het leerproces in termen van plezier in lesgeven en leren, en de 

betrokkenheid van studenten. 

 

Tabel 7.4.8: Effect op plezier in lesgeven, leren en betrokkenheid met de school. 

Opbrengsten: tevredenheid over het leerproces (C4) 

ROC Plezier in lesgeven Plezier in leren Betrokkenheid studenten 

ROC A + 

Vooral jonge docenten 

hebben plezier aan ELO.  

Geen effect 

Eerder gebruik van multimedia 

verhoogt plezier in leren.  

Geen effect 

Niet de ELO, maar 

schoolorganisatie heeft 

invloed op betrokkenheid.  

AOC B + 

ELO is onmisbaar bij 

lesgeven / coachen, vooral 

door het gemak.  

+ / Geen effect 

Met de PC leren is leuker dan 

uit een boek, maar effect van 

ELO is de vraag. 

Geen effect 

ROC C + / - 

In ontwikkeling en nu nog 

sterk docent afhankelijk.  

+ / - 

Verschilt sterk per student  

+ 

Studenten zijn thuis meer 

betrokken door de ELO.  

AOC D + / - 

Verschilt sterk onder 

docenten. Technische 

problemen spelen een rol. 

+ /-  

Verschilt sterk per student, 

technische problemen en hoe 

info wordt aangeboden op 

ELO.  

Geen effect 

Niet de ELO, maar 

docenten hebben invloed 

op betrokkenheid.  

ROC E + / -  

Sterk docent afhankelijk.  

Geen effect 

Vooral aanbod, docent, 

groepsproces en type student 

spelen een rol.  

Geen effect 

AOC F Geen effect 

Docenten die plezier 

hebben met ELO, hadden 

vaak al plezier in lesgeven.  

Geen effect 

Niet de ELO, maar docent, 

goede opdrachten en 

multimedia verhogen plezier.  

+ / Geen effect 

Geen consensus. Studenten 

kunnen thuiswerken en de 

familie kan meekijken 

worden genoemd als 

positieve factoren.  

 

De bijdrage van het gebruik van een ELO aan het plezier van docenten lijkt in grote mate 

afhankelijk te zijn van de docent. Over het algemeen wordt er licht positief gedacht over de rol van 

een ELO in het plezier in lesgeven. Technische problemen en het feit dat de ELO nog in ontwikkeling 

is worden ook genoemd als negatief contribuerende factoren.  

 

Wat betreft het effect van het gebruik van een ELO op het plezier in leren, geven 4 ROC‟s aan geen 

effect te zien (ROC A, AOC B, ROC E en AOC F). Er worden door deze ROC‟s veel andere factoren 
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aangedragen die een veel grotere invloed hebben op het plezier in leren, zoals de docent, het 

groepsproces of de inzet van multimedia. De twee ROC‟s die wel effecten zien, geven aan dat het 

sterk student afhankelijk is (ROC C, AOC D.).  

Er worden, op één ROC na, geen effecten gerapporteerd van het gebruik van een ELO op de 

betrokkenheid van studenten bij het ROC. Het ROC dat wel positieve effecten waarneemt (ROC C), 

geeft aan dat studenten door het gebruik van een ELO thuis meer betrokken zijn bij school.  

 

7.4.5 Overige opbrengsten 

Tabel 7.4.9 geeft een overzicht van de opbrengsten van de ELO per ROC, die niet direct onder de 

vorige clusters vielen.  
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Tabel 7.4.9: Overige opbrengsten van ELO’s 

 

ROC Andere opbrengsten 

ROC A Studenten leren veiliger om te gaan met wachtwoorden. 

 

ELO geeft duidelijkheid in de standaard ICT hulpmiddelen die docenten gebruiken. Zo 

gaat het de chaos van initiatieven en illegale software tegen. 

 

AOC B ELO geeft docent meer mogelijkheden dan de traditionele lesmaterialen, bijvoorbeeld 

multimedia. 

 

ELO helpt bij het ontwikkelen van een proeve van bekwaamheid. 

 

ELO ook van belang voor docenten, in het kader van kennisdelen en 

deskundigheidsbevordering. 

ROC C Geen andere opbrengsten. Nadruk op structuur en overzicht als opbrengsten.  

AOC D Positief effect op autistische studenten (door structuur van ELO) en dyslectische 

studenten (door spellingchecker).  

 

ELO maakt het makkelijker om informatie te zoeken. 

 

Kennisuitwisseling 

 

ELO is ook een archief.  

ROC E Geen andere opbrengsten. Nadruk op vastleggen afspraken.  

AOC F ELO heeft een positief effect op het kennisdelen tussen locaties, scholen en docenten. 

 

ELO als kapstok voor innovatie in leermiddelen.  

 

Verder nadruk op: multimedia en duidelijke afspraken. 

 
Wat uit bovenstaande tabel vooral blijkt is dat de structurerende werking van de ELO in combinatie 

met de transparantie van het vastleggen van procedures, gestandaardiseerde hulpmiddelen, en 

afspraken als positieve opbrengst wordt ervaren. De effecten hiervan zijn meervoudig, bijvoorbeeld 

de gestructureerde omgeving van de ELO kan positief werken voor autistische studenten, terwijl de 

uitwisseling van digitaal leermateriaal tussen docenten en studenten ook verbetert. Ook in de 

voorgaande clusters van effecten werd de structuur en transparantie van de ELO veelvuldig 

genoemd als belangrijke positieve factoren. Kennisdeling, het archiveren en zoeken van informatie 

worden vaak genoemd als positieve opbrengsten. Ook wordt genoemd dat de ELO‟s het gebruik van 

multimedia stimuleren.  

 

7.4.6 Conclusies 

Hieronder volgt een samenvattend overzicht van de waargenomen opbrengsten van het gebruik van 

ELO‟s door ROC‟s.  
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Efficiëntie van het leerproces 

ROC‟s melden in meerderheid geen effect van het ELO-gebruik op tijdwinst voor studenten; over de 

tijdwinst voor docenten zijn enkele scholen wat positiever. Ook worden door de meeste scholen  

geen effect waargenomen van het gebruik van de ELO op het geven van meer individuele aandacht 

aan studenten en evenmin op lesverzuim / uitval.  

 

Kwaliteit van het leerproces 

De meeste scholen schrijven aan het gebruik van de ELO neutrale tot positieve effecten toe op de 

motivatie van studenten, terwijl voor het zelfvertrouwen relatief neutrale effecten worden 

gerapporteerd. Er worden weinig positieve opbrengsten geconstateerd voor de vaardigheden van 

studenten, mede doordat sommige vaardigheden (zoals samenwerken) nog niet in de ELO worden 

toegepast. Waargenomen effecten op de kwaliteit van feedback op opdrachten en bereikbaarheid 

van docenten zijn zowel positief als negatief. 

 

Effectiviteit van het leerproces 

Voor de meeste variabelen worden geen effecten gerapporteerd, ook weer mede doordat sommige 

functionaliteiten niet worden aangeboden (bijvoorbeeld toegang tot de ELO voor stageverleners). 

Wel wordt door twee ROC‟s aangegeven dat differentiatie door het gebruik van de ELO een positief 

effect heeft op de studieduur. Ook worden er positieve opbrengsten vermeld voor de kwaliteit van 

de producten van studenten, maar dan vooral in uiterlijke vormgeving.  

 

Tevredenheid over het leerproces 

Het gebruik van een ELO kan leiden tot meer plezier in lesgeven en leren, maar dat lijkt in hoge 

mate afhankelijk van de docent en in mindere mate van de individuele student. Het plezier in leren 

wordt vooral toegeschreven aan andere factoren zoals de docent. Er worden praktisch geen 

effecten waargenomen van het gebruik van de ELO op de betrokkenheid van studenten.  

  

Overige opbrengsten 

Hier wordt vooral gewezen op positieve opbrengsten door de structurerende werking, de 

transparantie en de mogelijkheden tot kennisdeling van de ELO.  

7.5 De relatie tussen randvoorwaarden en gebruik 

Een eerste analyse per case naar de relaties tussen randvoorwaarden en gebruik van de ELO‟s gaf 

aanleiding een aantal mogelijke relaties nader te bekijken over de cases heen.  

Om cross-case relaties te kunnen bepalen moeten cases tenminste differentiëren op onderwerpen. 

De volgende gebruikstopics differentieerden voldoende tussen cases om in aanmerking te komen 

voor een analyse naar relaties: 
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- frequentie van gebruik, gecombineerd met de vraag of het systeem al dan niet schoolbreed 

gebruikt wordt; 

- functionaliteiten: het gebruik van communicatie, volgen en begeleiden van het leerproces en 

informatie over studievorderingen 

- de waardering van docenten en studenten. 

Hoewel er slechts in één case (beperkt) sprake was van on line samenwerking is ook dit topic voor 

de volledigheid in de analyse meegenomen, onder functionaliteiten. 

Daarnaast is nog nagegaan of het verschil maakt of scholen één pakket gebruiken voor alle 

functionaliteiten, of meerdere. Bij de helft van de scholen was dit laatste het geval; de indruk 

bestond dat dit een gebruiksdrempel zou kunnen vormen voor een volledige benutting van de ELO. 

In de tabellen waarin de relaties tussen de randvoorwaarden en verschillende vormen van gebruik 

zijn aangegeven, is per case de invulling van de randvoorwaarden die zich „conform de verwachting‟ 

gedragen met vet aangeven. De invulling van randvoorwaarden die juist tegen de verwachting in 

gaat is cursief weergegeven.  

In tabel 7.4. 1 staat een voorbeeld ter verduidelijking. De cases waarin de frequentie van gebruik 

100% is, staan aan de rechterkant van de tabel en zijn gearceerd weergegeven. Op ROC E is de 

frequentie van gebruik wisselend, dus geen 100%. De beschikbare hardware is er onvoldoende 

volgens de respondenten. Er van uitgaande dat er een relatie is tussen de beschikbare hardware en 

de frequentie van gebruik, ligt het gegeven dat er op ROC E te weinig pc‟s zijn in de lijn der 

verwachting en is daarom vet weergegeven. Dat er bij AOC D, ook een „negatieve‟ case als het gaat 

om frequentie van gebruik, wèl voldoende computers zijn gaat daarentegen tegen de verwachting in 

en is daarom cursief weergegeven. Gegevens waarvan de richting niet duidelijk is, of waarbij veel 

verschil van mening bestaat binnen een case, zijn niet geaccentueerd in de tabel. 

 

Tabel 7.4.1: Frequentie en breedte van gebruik in relatie tot kwaliteit en beschikbaarheid van 

hardware. 

 

 ROC A AOC D ROC E AOC F AOC B ROC C 

Frequentie en 

breedte van 

gebruik 

Niet 100%, 

schoolbreed 

Docenten: 

Doc 1: veel, 

maar vooral 

voor 

inschrijving.  

Doc 2: blended 

learning: 50/50 

(opgevat als 

gebruik in de 

les dus) 

Niet 

schoolbreed 

Lln: wisselend 

Docs: afh van 

locatie 

Schoolbreed, 

lln vooral 

vanuit thuis, 

frequentie 

wisselend, 

niet 100% 

Ll meer dan 

Fronter 

AOC breed: 

40% 

Locatie: 12% 

 

Doc: vooral 

op school; lln 

beide 

100%, 

schoolbreed 

Niet 

schoolbreed; 

wel in cluster 

welzijn; 100% 

Verhouding 

f2f/on line 

70/30 60/40 - 33-50% on line 70/30 - 

Hardware Niet optimaal  goed Onvoldoende Goed (volgens 

1 doc niet); 

Max: 

iedereen 

Doc en stud: 

niet goed. 
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 ROC A AOC D ROC E AOC F AOC B ROC C 

Pc’s niet snel eigen laptop, 

ook doc 

Snel 

Ict: goed. 

Snel, docs 

eigen laptops 

 

 

1. Frequentie en breedte van gebruik (schoolbreed of niet) 

 

Er valt een tweedeling in de cases te maken wanneer frequentie en breedte van gebruik worden 

gecombineerd (zie tabel 7.4.1). Bij AOC B wordt de ELO schoolbreed, voor 100% gebruikt. De 

bevraagde docenten en studenten zijn vaak op de ELO te vinden. Datzelfde geldt voor ROC C, maar 

het brede gebruik geldt hier alleen voor het cluster Welzijn. Voor de overige cases geldt dat het 

gebruik niet schoolbreed is, dan wel dat het ingeschatte gebruik niet op 100% ligt. 

Frequentie van gebruik hangt niet direct samen met de inschatting van docenten t.a.v. de 

verhouding f2f-online in hun lessen. Weliswaar wordt door de respondenten van ROC C aangegeven 

dat men veel on line is en is de ingeschatte verhouding voor AOC B 30/70, maar diezelfde 

verhouding wordt ook bij ROC A aangegeven en docenten van AOC D geven zelfs aan zo‟n 40% van 

hun onderwijstijd on line te zijn. Frequentie en bandbreedte lijken een duidelijker beeld op te 

leveren van de mate van gebruik dan de verhouding f2f - on line.  

 

Een grote range aan topics kwam in aanmerking voor een analyse naar de relatie met de frequentie 

van gebruik. Slechts bij één topic was een – vrij zwak – verband te vinden: de ondersteuning door 

het management, uit de hoofdcategorie Infrastructuur. We vermelden bij de bespreking voor de 

volledigheid toch ook die topics binnen de randvoorwaarden, waarbij een relatie met frequentie van 

gebruik in de lijn der verwachting lag. 

 

Infrastructuur: ondersteuning door het management 
 

Tabel 7.4.2: Ondersteuning van het management in relatie tot frequentie van gebruik 

 

 ROC A AOC D ROC E AOC F AOC B ROC C 

Ondersteuning 

management 

beperkt Wel, maar geen 

extra uren 

Doc: nee 

Dir: ja  

ontwikkeluren ja Dir: ja, bijscholing 

Docs: beperkt 

 

 

Bij drie van de vier „negatieve‟ cases (cases met een beperkte gebruiksfrequentie) wordt de 

ondersteuning door het management als onvoldoende (beperkt tot niet bestaand) bestempeld. 

Opvallend is dat de directie van ROC E zelf wel vindt dat er sprake is van ondersteuning, terwijl de 

docenten vinden van niet. In mindere mate geldt dit ook voor de „positieve‟ case, ROC C. Docenten 

vinden de ondersteuning hier beperkt, terwijl de directie de bijscholing die docenten krijgen wel 

degelijk als ondersteuning ziet. Docenten zijn wellicht eerder geneigd ondersteuning van het 

management te vertalen in „extra uren‟. Die worden op AOC B wel verstrekt, maar wel met de 

bedoeling om ze in te zetten voor professionalisering. Op AOC F is echt sprake van ontwikkeluren. 
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Visie 

 

Tabel 7.4.3: Visie in relatie tot frequentie van gebruik 

 

 ROC A AOC D ROC E AOC F AOC B ROC C 

Visie Mengvorm (niet 

schoolbreed) 

mengvorm Cognitivistisch  Mengvorm mengvorm constructivistisch 

 
Er is geen duidelijke relatie gevonden met de visie van de onderzochte scholen. Dat zal vooral ook 

te maken hebben met het feit dat de visies zelf niet erg duidelijk te categoriseren waren. In vier 

van de zes gevallen werd de visie gekwalificeerd als „mengvorm‟. De visie op ROC E werd als 

cognitivistisch gekarakteriseerd, die van ROC C als constructivistisch. Waar het constructivisme 

uitgaat van het creëren van eigen kennis zou een relatie met ELO gebruik niet onaannemelijk zijn, 

als het er tenminste om gaat dat studenten door een ELO (makkelijker) in staat gesteld worden hun 

eigen leermateriaal samen te stellen. Dit nu was precies wat er volgens de ICT manager van AOC B 

met de ELO beoogd werd. De visie van AOC B is weliswaar als mengvorm gekarakteriseerd, maar 

wellicht zou in het licht van ELO gebruik het constructivistische aspect van de visie meer benadrukt 

moeten worden. Overigens blijkt uit de interviews met docenten van AOC B niet onmiddellijk of 

studenten ook daadwerkelijk hun eigen leermateriaal samenstellen. 

 

Kwaliteit van docenten en studenten 

 

Tabel 7.4.4: ICT-kennis en vaardigheden van docenten en ELO vaardigheden van studenten in 

relatie tot frequentie van gebruik.  

 

 ROC A AOC D ROC E AOC F AOC B ROC C 

K en v 

docenten 

Alleen gebruik 

en beoordelen 

educ 

programmatuur 

rel laag 

Ict: laag 

Wisselend, 

maar aan 

de lage 

kant, 

gebruik 

ELO: 2/5 

Aan de lage 

kant (1-3), 

behalve 

gebruik 

ELO: 3/4 

Organisatie: 

goed 

Rest aan de 

lage kant 

Gemiddeld 

3/4 

Bij bijna alles: 

lage 

inschatting ict, 

1 doc ook, 

andere niet 

Gebruik ELO: 

laag 

Vaardigheden 

lln ELO 

3/4 2/4 Stud: 3/4 

Doc: 2/4 

Stud: 3/5 

Doc: 4/5 

Gemiddeld 

3/4 

3/4 

 

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de frequentie van gebruik minder zal zijn wanneer de 

docenten onvoldoende ICT kennis en vaardigheden in huis hebben, maar dat bleek niet het geval te 

zijn. Weliswaar worden de kennis en vaardigheden van docenten op ICT gebied laag ingeschat bij 

drie van de vier cases met een lage gebruiksfrequentie, maar datzelfde geldt voor de docenten van 

ROC C.  

De vaardigheden in het gebruik van de ELO van studenten op AOC B en ROC C worden door alle 

respondenten als redelijk tot goed ingeschat. Bij drie van de vier overige cases is het beeld 

wisselender. Zo wordt op AOC D zowel de kwalificatie „matig‟ als „goed‟ gegeven. Een van beide 
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groepen studenten van ROC E kwalificeert zichzelf als „redelijk‟, terwijl hun docent hun 

vaardigheden als „matig‟ inschat. De inschatting bij de vierde case, ROC A, ligt op hetzelfde niveau 

als bij AOC B en ROC C. 

 

Kwaliteit van de ELO 

 

Tabel 7.4.5: Nut en gemak van de ELO in relatie tot frequentie van gebruik 

 

 ROC A AOC D ROC E AOC F AOC B ROC C 

Nut 2-5  (studenten 

sceptischer) 

5 3-4 3-5, studenten 

sceptischer 

Hoog (5) Ict: 5 

Docs: 3 

Gemak 3-5 1-4  3-4 (1 groep stud neg) 4 (1 doc neg) Matig Doc: 2/3 

Stud/ict: 4/5 

 
Er bleek geen relatie te bestaan met het ervaren nut en gemak van de ELO. Weliswaar werd het nut 

op zowel AOC B als ROC C hoog ingeschat, maar in het laatste geval was het alleen de ICT manager 

die er zo over dacht. Docenten kwamen niet verder dan „redelijk‟. Op twee van de vier „negatieve‟ 

scholen was men zeker ook te spreken over het nut; op de overige scholen waren de meningen meer 

verdeeld. Hier waren met name de studenten wat sceptischer. Ook de mening over het 

gebruiksgemak geeft een wisselend beeld, met veel verschillen van mening. Het gebruiksgemak 

krijgt op AOC B het predikaat „matig‟, terwijl de studenten en de ict-manager van ROC C daar nu 

juist weer wel over te spreken zijn. De docenten zijn het daar echter niet mee eens.  

 

Infrastructuur 

 

Tabel 7.4.6:  Beschikbaarheid en kwaliteit van de hardware en van roosters en ruimten, in relatie 

tot frequentie van gebruik 

 

 ROC A AOC D ROC E AOC F AOC B ROC C 

Hardware Niet 

optimaal 

goed Onvoldoende  Goed 

(volgens 1 

doc niet); 

Pc’s niet snel 

Max: iedereen 

eigen laptop, ook 

doc 

Snel 

Doc en stud: 

 niet goed. 

Ict: goed. 

Snel, docs 

eigen laptops 

Problemen met 

roosters/ 

ruimten ed 

(1=weinig, 5 = 

veel) 

Matig/  

veel 

Ict: vaak 

problemen 

Doc/dir: geen 

/nauwelijks 

problemen 

Weinig 

problemen 

 (1 doc: wel) 

Weinig/veel Gebrekkig( veel 

storingen, weinig 

stopcontacten ed) 

Ict: weinig 

Ict: matig 

Docs: veel 

 

Er is geen relatie gevonden tussen de frequentie van gebruik en de beschikbaarheid en kwaliteit van 

de hardware. Bij drie van de vier „negatieve‟ cases laten de voorzieningen te wensen over: ze zijn 

niet optimaal (ROC A), onvoldoende (ROC E), of niet snel genoeg (AOC F). In het laatste geval is er 

bovendien verschil van mening tussen docenten over de beschikbaarheid. Slechts in één geval 

waarbij sprake is van een beperkt gebruik van de ELO voldoet de hardware wel ( AOC D).  
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Op AOC B staan voldoende snelle computers tot de beschikking van docenten en studenten. 

Docenten en studenten hebben hun eigen laptop. Bij de andere „positieve‟ case, ROC C,  oordelen 

studenten en docenten echter ook in negatieve zin over de beschikbaarheid van pc‟s. Alleen de ict-

manager is hier van mening dat er voldoende voorzieningen zijn. Wat er is, is wel snel genoeg. 

 

Wat de kwaliteit van roosters en ruimtes betreft: op AOC B, een van de twee ‟positieve‟ cases, 

vormden gebrekkige voorzieningen (storingen, weinig stopcontacten, hinderlijke snoeren e.d.) juist 

een probleem voor docenten en studenten. Cases waar de frequentie van gebruik lager lag hadden 

over het algemeen nu juist weer minder technische problemen, of problemen met de beschikbare 

ruimtes. Wellicht zou een relatie hier juist omgekeerd moeten worden gezocht: naarmate de ELO 

intensiever wordt gebruikt, lopen de gebruikers eerder tegen technische tekortkomingen aan.  

Opvallend was wel dat er op dit punt bij alle cases nogal wat verschil van mening bestond tussen 

respondenten.  

 

Leiderschap 

 

Tabel 7.4.7:  Implementatiestrategie in relatie tot frequentie van gebruik 

 

 ROC A AOC D ROC E AOC F AOC B ROC C 

Implementatie strategie Bottum up  Top down 2 richtingen Dir topdown;  

ict bottum up 

Top down Top down 

 

 

Verondersteld zou kunnen worden dat een bottum-up implementatie tot een frequenter gebruik kan 

leiden dan een top down benadering. Anderzijds zou men ook kunnen beweren dat frequent gebruik 

sturing van bovenaf juist nodig heeft. Hoe het ook zij: in geen van beide richtingen bleek er sprake 

te zijn van een relatie. Bij beide „positieve‟ cases was sprake van een top-down strategie, waarbij 

in het ene geval sprake was van weinig weerstand, in het andere geval van veel. Bij de „negatieve‟ 

cases kwamen alle varianten voor, inclusief de combinatie van top-down en bottum-up.  

 

2. Functionaliteiten 

 

De scheidingslijn tussen cases loopt bij de gebruikte functionaliteiten anders dan bij de 

gebruiksfrequentie; daarbij verschilt die scheidingslijn per functionaliteit. Bij de meeste cases 

worden de functionaliteiten informatie verstrekken, aanbieden van leermateriaal en opdrachten 

voor zelfstudie gebruikt. Het aanbieden van toetsen via de ELO en het gebruik van on line 

samenwerking vindt slechts bij één ROC plaats, bij ROC C en AOC D. Wat meer verschillen tussen 

cases waren te vinden bij het gebruik van de functionaliteiten: 

- communicatie (mail, fora) 

- volgen en begeleiden van het leerproces 

- informatie over studievorderingen. 
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Bij geen van de functionaliteiten zijn echter relaties met randvoorwaarden gevonden. We 

bespreken hier niettemin de functionaliteiten communicatie en on line samenwerking. On line 

samenwerking, omdat een relatie met de visie van een school op het eerste gezicht in de lijn der 

verwachtingen lag; communicatie, omdat zich daar een merkwaardig gegeven voordeed als het om 

de waargenomen volledigheid van de ELO ging. 

 

On line samenwerking 

 

Tabel 7.4.8: Plaats van de ELO in de visie in relatie tot gebruik van de functionaliteit on line 

samenwerking 

 

 ROC A AOC B ROC E AOC F ROC C AOC D 

Samenwerking 

 

- - - - - ± 

Visie/plaats ELO 

in visie 

Niet in 

visie 

Niet in visie; 

realisatie cgo 

Niet in visie: 

cognitivistisch 

Niet in visie Niet in visie Niet in visie 

 

 

Alleen op AOC D was er in enige mate sprake van on line samenwerking. Zoals gezegd is er bij deze 

functionaliteit geen relatie met randvoorwaarden gevonden.  

Wel is vermeldenswaard dat door geen enkele respondent in het antwoord op de vraag naar de visie 

(van de school of de eigen visie) gerept werd van on line samenwerking. Studenten werken wel 

samen, maar niet via de computer. Uit hetzij een cognitivistische, hetzij een constructivistische 

visie (of een mengvorm) vloeit ook niet direct voort dat samenwerking per se via de computer zou 

moeten verlopen.  

Wellicht passen on line samenwerking en communicatie ook helemaal niet zo goed bij het 

middelbare beroepsonderwijs (althans bij de door ons onderzochte opleidingen, Groen en Zorg), 

waar f2f contact misschien belangrijker wordt gevonden dan bij andere schooltypen. 

 Studenten bleken over het algemeen wat negatiever in hun waardering van de ELO dan docenten. 

Studenten van AOC D wilden liever niet teveel tijd achter de pc doorbrengen; studenten van het 

AOC F gaven aan leren van het scherm lastig te vinden. Studenten van AOC B hadden daar nu juist 

weer minder moeite mee; voor hen waren de technische problemen vooral een struikelblok.  

 

Communicatie 

 

Tabel 7.4.9: Volledigheid van de ELO in relatie tot gebruik van de functionaliteit communicatie  

 

 ROC A AOC B ROC E AOC F ROC C AOC D 

Communicatie 

 

- - ± ± ± + 

Volledigheid Communicatie 

ontbreekt  

Tools voor planning, 

ontwikkeling. 

Eerder teveel goed Sociale, 

persoonlijke 

aspect 

Sociale 

software 
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Bij AOC C, D, E en F is in beperkte mate sprake van communicatie binnen de ELO (zie ook tabel 

7.3.6). Dat betekent niet dat er binnen de scholen niet gecommuniceerd wordt: dat wordt er zeker, 

maar dan via andere kanalen (de eigen mail bijvoorbeeld). Fora en chat (binnen de ELO) worden 

nergens gebruikt. 

Er is geen relatie gevonden met enige randvoorwaarde. Wel was het opvallend dat vier van de zes 

scholen, gevraagd naar wat ze in de ELO misten, tools in de communicatiesfeer noemden. Twee van 

deze scholen waren merkwaardig genoeg de scholen waar nu juist al sprake was van enige vorm van 

gebruik van communicatiemiddelen. 

 

 

3. Waardering van de ELO 

 

De volgende randvoorwaarden blijken samen te hangen met de waardering van de ELO: 

- waardering docenten:  

o kennis en vaardigheden in het gebruik van de ELO 

o technische ondersteuning en kwaliteit van de helpdesk 

- waardering studenten: de ELO zelf. 

 

Waardering docenten 

 

Tabel 7.4.10: Kennis en vaardigheden van docenten en technische ondersteuning in relatie tot 

waardering van de ELO door docenten. 

 

 ROC A AOC B ROC E AOC D ROC C AOC F 

Waardering 

docenten 

Pos pos, maar 

technische 

struikel-

blokken 

Pos; vooral 

com. Mogelijk-

heden en  

on line 

inleveren 

Ja en nee 

Ja: correctie 

docenten/ lln, 

spellingschecker, 

leesbare 

opdrachten, beter 

differentiëren, meer 

indiv. aandacht 

Nee: geen 

gebruiksgemak 

Voors en tegens,  

te weinig controle, 

niet makkelijk, 

teveel verant-

woordelijkheid lln 

 

Doc: nog te 

vroeg voor 

oordeel 

 

K en v gebruik 

ELO 

2-5 3-4 Dir: laag 

Doc/stud: 3/4 

matig laag Laag (wel 

menings-

verschillen) 

Technische 

ondersteuning 

goed Gem/goed 4/5 Ontoereikend 3/4; stud 

ontevreden 

3-5 

helpdesk 5 3/5 4/5 Ontoereikend 3-5; studenten 

ontevreden 

Ict: 3 

Docs: 2/5 

 

Overwegend positief waren de docenten van ROC A, AOC B en ROC E. De docenten van AOC F 

vonden het nog te vroeg voor een oordeel en de docenten van de overige twee scholen noemden 

zowel voors als tegens. Er blijkt verband te bestaan tussen de waardering van docenten en hun 

kennis en vaardigheden in het gebruik van de ELO. Deze werden als redelijk tot goed ingeschat door 
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docenten èn studenten van AOC B en ROC E; de range van de beoordelingen op ROC A was breder 

(van matig tot uitstekend). Overigens schatte de teamleider van ROC E de kennis en vaardigheden 

van de docenten op dit punt juist als laag in (evenals de teamleider van AOC F). 

Bij de overige drie cases kwam de kwalificatie „laag‟ meer voor.  

 

Daarnaast bleek er een verband te bestaan met de technische ondersteuning en de kwaliteit van de 

helpdesk. Bij alle drie de scholen waar de waardering van docenten positief was, was men ook goed 

te spreken over deze ondersteuning. Dat was minder het geval op de andere drie scholen. Bij AOC D 

werd deze ondersteuning zonder meer ontoereikend genoemd; bij ROC C en AOC F was er een 

wisselender beeld, maar was de kwalificatie „matig‟, naast positievere geluiden, toch ook steeds te 

horen.  

 

Waardering studenten 

 

Tabel 7.4.11: Waardering van de ELO van studenten in relatie tot hun vaardigheden in het gebruik 

ervan. 

 

 ROC A AOC B ROC E AOC D ROC C AOC F 

Waardering 

studenten 

Studenten 

minder 

pos, maar 

technische 

struikelblokken 

Wisselend; 

kunnen vaak 

iets niet vinden 

Wisselend: niet 

teveel achter pc 

Neg: gebruiks-

gemak 

Lln: praktische 

onvolkomen- 

heden 

pos en neg 

(van scherm 

leren lastig) 

Vaardigheden 

lln ELO 

3-4 3-4 3-4 (stud) 

2/4 doc 

2/4  3-4 Stud: 3/5 

Doc: goed 

 
De relatie tussen waardering voor de ELO met vaardigheden in het gebruik ervan die bij docenten 

bleek te bestaan, werd bij de studenten niet teruggevonden. De inschatting van vaardigheden van 

studenten t.a.v. ELO gebruik lag over het geheel genomen hoger dan die van docenten (niet 

verwonderlijk in deze tijd). Dit gold zowel voor de inschatting van de studenten zelf als van hun 

docenten, hoewel er op dit punt ook sprake was van meningsverschillen tussen docenten. De 

waardering van studenten voor de ELO lijkt meer met het systeem zelf te maken te hebben dan met 

hun vaardigheden op dit punt. Over de hele linie is hun waardering niet uitgesproken positief en 

heeft dat te maken met praktische onvolkomenheden, technische problemen of door het feit dat ze 

iets niet makkelijk kunnen terugvinden. 

 

4. Eén pakket versus meerdere pakketten 

 

Tabel 7.4.12: Gebruiksfrequentie, nut en gemak van de ELO en waardering docenten en studenten 

in relatie tot het gebruik van één of meer pakketten. 

 

 ROC E AOC F AOC B ROC A AOC D ROC C 

Een/meer 

pakketten 

Bb + FC 

Live 

LL en Fronter LL en Chiao (en 

voortgangsreg 

systeem) 

BB Ll Fronter 
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gebruik Niet 100 

% 

12 % 100 % Niet 100% wisselend 100% 

nut 3-4 3-5, 

studenten 

sceptischer 

5 2-5 5 5 ict, docs 3 

gemak 3-4 4 (1 doc neg) matig 3-5 1-4 Doc 2/3,  

stud 4/5 

Waardering 

docs 

pos Nog te vroeg Pos (techn. Struikel- 

blokken) 

pos Voors en 

tegens 

Voors en tegens 

Waardering 

stud 

wisselend Pos/neg Pos (techn. Struikel- 

blokken 

Studenten 

minder 

wisselend Praktische 

onvolkomen- 

heden 

 
Er blijkt geen relatie te zijn tussen het aantal pakketten dat een school gebruikt en een aantal voor 

de hand liggende randvoorwaarden: gebruiksfrequentie, nut, gemak en waardering door docenten 

en studenten. De veronderstelling dat het gebruik van meerdere pakketten een belemmering voor 

het gebruik van de ELO zou kunnen vormen wordt door de resultaten van dit onderzoek dus niet 

ondersteund. 

 

5. Conclusies 

 
De cases verschillen in de frequentie waarmee de ELO‟s gebruikt worden, de functionaliteiten die 

gebruikt worden en de waardering die docenten en studenten voor de ELO hebben. Er zijn echter 

alleen t.a.v. de waardering van de gebruikers duidelijke relaties met randvoorwaarden gevonden. 

Naarmate de kennis en vaardigheden van docenten t.a.v. het gebruik van de ELO minder zijn, is hun 

waardering van de ELO lager. Dat betekent echter niet dat de frequentie en breedte van gebruik 

ook lager zijn. Ook de technische ondersteuning en de ondersteuning door de helpdesk is van 

invloed op de waardering van docenten.  

Waar de waardering van docenten dus afhangt van hun eigen vaardigheden en van de technische 

ondersteuning die zij krijgen, hangt de waardering van studenten eerder samen met het systeem 

zelf. Over de hele linie is hun waardering niet uitgesproken positief en heeft dat te maken met 

praktische onvolkomenheden, technische problemen of door het feit dat ze iets niet makkelijk 

kunnen terugvinden. 

Voor de hand liggende relaties tussen de frequentie van gebruik en factoren die te maken hebben 

met de infrastructuur (zoals hoeveelheid pc‟s, kwaliteit van pc‟s en van roosters en ruimten) 

konden niet worden vastgesteld. Wel bleek er een (zwak) verband te bestaan met de ondersteuning 

door het management. Bij drie van de vier cases met een beperkte gebruiksfrequentie wordt de 

ondersteuning door het management als „onvoldoende‟ ervaren. Het lijkt er hierbij op dat docenten 

ondersteuning vooral vertalen in „extra uren‟ en niet alleen in bijscholing.  

Het gebruik van ELO‟s wordt niet (nadelig) beïnvloed door het gebruik van meerdere pakketten 

tegelijk. 
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7.6 De relatie tussen het gebruik en de waargenomen opbrengsten 

7.6.1  Procedure 

 

Om de mogelijke relaties tussen gebruik en opbrengsten inzichtelijk te maken hebben we een 

overzicht gemaakt dat het gebruik en de opbrengsten van de verschillende cases naast elkaar zet. 

De relatie tussen gebruik en opbrengsten kan zich dan bijvoorbeeld uiten in het feit dat cases met 

een laag gebruik ook lage opbrengsten rapporteren en andersom. Voor dit overzicht zijn door 

middel van een extra analyseslag de ingedikte verslagen van het gebruik (paragraaf 7.3) en de 

opbrengsten (paragraaf 7.4) verder geaggregeerd tot de verschillende subcategorieën van gebruik 

en opbrengsten. Hierbij zijn eerst de kwalitatieve gegevens gekwantificeerd door voor elke case de 

antwoorden op de verschillende topics per subcategorie een score toe te kennen op een 5 

puntsschaal. Vervolgens is hier het gemiddelde van genomen om te komen tot een score per 

subcategorie. Het resultaat hiervan is te zien in tabel 7.6.1, die laat zien dat de verschillende 

subcategorieën van gebruik en opbrengsten binnen de cases een redelijk homogeen beeld geven, 

wat één van de factoren is die erop duiden dat er een betrouwbaar meetinstrument is gebruikt.  

De aanpak bij de analyse naar relaties voor randvoorwaarden/gebruik was anders was dan die bij 

gebruik/opbrengsten. Dit had te maken met het feit dat het aantal subtopics bij „randvoorwaarden‟ 

doorgaans aanzienlijk groter was dan bij „gebruik‟. Optellen en middelen van subtopics zou dan voor 

informatieverlies geleid hebben. 

 

7.6.2 Relaties tussen gebruik en opbrengsten 

 
Allereerst kunnen we de aanwezigheid van positieve gerapporteerde opbrengsten op zich al 

opvatten als indicatie voor het bestaan van een relatie tussen het ELO-gebruik en de ervaren 

opbrengsten. In de interviews is bij de opbrengsten namelijk expliciet gevraagd naar ervaren 

opbrengsten dankzij het ELO-gebruik. Opvallend daarbij is dat de opbrengst „Overig‟ het meest 

positief scoort. Dit geeft aan dat het ELO gebruik in de onderzochte cases belangrijke opbrengsten 

genereert die vooraf niet in de interviewvragen verwerkt zaten. Deze opbrengsten worden vooral 

gezien in een verhoogde beheersbaarheid en hanteerbaarheid voor de docent, betere structurering 

van het materiaal en meer duidelijkheid over de afspraken tussen student en docent. Dit zijn 

opbrengsten die ook bij een minder uitgebreid gebruik van de ELO kunnen worden gegenereerd. 

 

Daarnaast kan een relatie tussen het gebruik en opbrengsten tot uiting komen in een overeenkomst 

tussen de scores op het gebruik en de gerapporteerde opbrengsten in de verschillende cases. De 

cases met een grotere spreiding op gebruik (ROC A en ROC C) laten ook meer spreiding zien bij de 

opbrengsten, wat een eerste indicatie is voor het bestaan van een relatie tussen het gebruik en de 

ervaren opbrengsten. Verder zien we dat AOC B, AOC D, ROC E en AOC F redelijk overeenkomen in 

hun relatie tussen gebruik en opbrengst: cases AOC D, ROC E en AOC F scoren gemiddeld op zowel 

gebruik als opbrengsten en AOC B scoort op beide wat hoger. ROC A en ROC C passen echter niet in 
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dit beeld en zitten qua opbrengsten wat onder het midden ondanks een redelijk uitgebreid gebruik. 

De grotere spreiding in deze cases wijst op het bestaan van externe factoren die het gebruik of de 

opbrengsten beïnvloeden en zo de relatie daartussen verstoren. We zullen nu eerst verder inzoomen 

op AOC B, AOC D, ROC E en AOC F, om daarna de eruit springende cases ROC A en ROC C apart te 

bekijken.  

 

Als we in de cases B, D, E en F de aandacht richten op de verschillende subcategorieën van gebruik 

en opbrengsten (zie tabel 7.6.2), dan blijkt de relatie tussen gebruik en opbrengsten nog wat 

sterker naar voren te komen. Zowel de subcategorieën „Functies‟ en „Effectiviteit‟ als „Toepassing‟ 

en „Overig‟ lopen hierbij gelijk op, wat suggereert dat de relatie tussen deze elementen van gebruik 

en opbrengsten het sterkst met elkaar samenhangen. 
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Tabel 7.6.1: Relatie gebruik – opbrengsten op geaggregeerd niveau van subcategorieën  

--  = bijna alleen maar negatieve antwoorden gescoord in de verschillende topics  

--+ = meer negatieve dan positieve antwoorden gescoord in de verschillende topics 

-+  = ongeveer evenveel negatieve positieve antwoorden gescoord in de verschillende topics 

++- = meer positieve dan negatieve antwoorden gescoord in de verschillende topics 

++  = bijna alleen maar positieve antwoorden gescoord in de verschillende topics 

 
Case 

Gebruik Opbrengsten 

-- --+ -+ -++ ++ -- --+ -+ -++ ++ 

 
ROC A 

 Gebruik 
 
 
 
 

 
Functies 
 
Waardering 

 
 
Toepassing 

 Efficiëntie  
 
Kwaliteit 

 
Effectiviteit 
 
 

 
 
 
Tevredenheid 

 
 
 
 
Overig 

 

 

 
AOC B 

  Gebruik 
Functies 
Toepassing 
Waardering 

 
 

  
 
 

Efficiëntie 
 
Kwaliteit 
 

 
Effectiviteit 
 
Tevredenheid  
Overig 

 
 
 
 

 

 
 
ROC C 

  
 
Toepassing 

 
 
 
Waardering 

Gebruik 
Functies 
 
 

 
 

Efficiëntie 
 
 

 
Effectiviteit 
Kwaliteit 
Tevredenheid  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Overig 

 

 
 
 
 

 
AOC D 

  
 
 
Waardering 

Gebruik 
Functies 
Toepassing 

 
 

 
 

 
 
 

Efficiëntie 
 
Kwaliteit 
Tevredenheid  

 
Effectiviteit 
 
 
Overig 

 
 
 
 
 

 

 
 
ROC E 

 Gebruik 
Functies 
 

 
 
Toepassing 
Waardering 

   
 
 

Efficiëntie 
Effectiviteit 
Kwaliteit 
 

 
 
 
Tevredenheid 
Overig 

 
 
 
 

 

 
AOC F 

 Gebruik 
 

 
Functies 
Toepassing 
Waardering 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
Kwaliteit 
Tevredenheid 

Efficiëntie 
Effectiviteit 
 
 
Overig 
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Tabel 7.6.2: Relatie gebruik – opbrengsten op geaggregeerd niveau van subcategorieën met een selectie van cases en categorieën 

--  = bijna alleen maar negatieve antwoorden gescoord in de verschillende topics  

--+ = meer negatieve dan positieve antwoorden gescoord in de verschillende topics 

-+  = ongeveer evenveel negatieve positieve antwoorden gescoord in de verschillende topics 

++- = meer positieve dan negatieve antwoorden gescoord in de verschillende topics 

++  = bijna alleen maar positieve antwoorden gescoord in de verschillende topics 

Case Gebruik Opbrengsten 

-- --+ -+ -++ ++ -- --+ -+ -++ ++ 

 
ROC A 

 Gebruik 
 
 
 
 

 

Functies 

 
Waardering 

 
 

Toepassing 

 Efficiëntie  
 
Kwaliteit 

 

Effectiviteit 

 
 

 
 
 
Tevredenheid 

 
 
 
 

Overig 

 

 
AOC B 

  Gebruik  

Functies  

Toepassing 

Waardering 

 
 

  
 
 

Efficiëntie 
 
Kwaliteit 
 

 

Effectiviteit 

 
Tevredenheid  

Overig 

 
 
 
 

 

 
 
ROC C 

  
 

Toepassing 

 
 
 
Waardering 

Gebruik 

Functies 

 
 

 
 

Efficiëntie 
 
 

 

Effectiviteit 

Kwaliteit 
Tevredenheid  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Overig 

 

 
AOC D 

  
 
 
Waardering 

Gebruik 

Functies  

Toepassing 

 
 

 
 

 
 
 

Efficiëntie 
 
Kwaliteit 
Tevredenheid  

 

Effectiviteit 

 

Overig 

 
 
 
 
 

 

 
 
ROC E 

 Gebruik 

Functies  

 

 
 

Toepassing 

Waardering 

   
 
 

Efficiëntie 

Effectiviteit 

Kwaliteit 
 

 
 
 
Tevredenheid 

Overig 

 
 
 
 

 

 
AOC F 

 Gebruik 
 

 

Functies  

Toepassing 

Waardering 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
Kwaliteit 
Tevredenheid 

Efficiëntie 

Effectiviteit 

 

Overig 
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Wat is nu een mogelijke reden voor het ontbreken van deze relatie in cases ROC A en ROC C? De 

opbrengst die in deze twee cases het bovenstaande beeld het meest verstoort, is efficiëntie (bij 

beide erg laag gescoord). Omdat efficiëntie bij uitstek iets is dat niet alleen van het gebruik, maar 

ook van de gerealiseerde randvoorwaarden af zou kunnen hangen (waarover al is gespeculeerd bij 

de onderzoeksvragen in paragraaf 3.1), hebben we nader onderzoek gedaan naar de vervulling 

hiervan voor de verschillende cases. Hieruit blijkt inderdaad dat er op ROC C, ondanks een erg 

vooruitstrevend gebruik van het aantal functionaliteiten, erg veel problemen bestaan met ICT-

vaardigheden docenten, top-down implementatie en technische problemen (zie kader), wat ook tot 

uiting komt in de lage score voor „Toepassing‟. Een goede Toepassing (die minstens even hoog 

scoort als de gebruikte Functionaliteiten) zou dus een noodzakelijke conditie kunnen zijn voor de 

relatie tussen „Functies‟ en „Effectiviteit‟.  

 

Kader: Mogelijke invloed van randvoorwaarden op gebruik en opbrengsten voor case C 

A2 Vaardigheden  

- De slechte computervaardigheden van docenten zijn een belemmering in het gebruik van de ELO door 

studenten en docenten.  

- De slechte computervaardigheden van docenten zorgen voor een lager ervaren nut van de ELO door studenten 

 

A3 ELO en content 

- Top down implementeren en niet informeren/ betrekken van docenten bij aanschaf van de ELO zorgt voor 

meer weerstand onder docenten.  

- Een laag gebruiksgemak van de ELO zorgt voor lager gebruik bij docenten 

 

A4 Infrastructuur 

- Slechte computervaardigheden heeft een negatieve invloed op effectiviteit ELO-training 

- Technische problemen met de ELO en computers demotiveert het gebruik van de ELO 

 

Voor ROC A gaat deze verklaring niet helemaal op aangezien de randvoorwaarden weliswaar te 

wensen over laten (te weinig hardware), maar docenten wel voldoende ICT-vaardigheden bezitten. 

Alleen het leiderschap lijkt wel grotendeels te ontbreken. Bij nadere analyse van de gegevens blijkt 

ook dat er bij deze case niet is gesproken met de opleidingsdirecteur, wat ook een gedeeltelijke 

verklaring zou kunnen zijn voor het feit dat er hier wat minder positieve opbrengsten zijn genoemd 

dan in de andere cases. Zoals vermeld in paragraaf 6.2, is in de meeste cases de opleidingsdirecteur 

in zijn of haar antwoorden over het algemeen het meest positief. 

 

7.6.3 Conclusies 

 

1) Er lijkt zich, ondanks twee uitzonderingsgevallen, een positieve relatie af te tekenen tussen 

gebruik en opbrengsten. Deze relatie manifesteert zich het sterkst tussen de gebruikte 

functionaliteiten en de gerapporteerde effectiviteit en tussen de toepassing van de ELO en de 

overige opbrengsten.  

 

Daarbij lijkt het, met verwijzing naar de uitzonderingspositie van ROC C, dat de randvoorwaarden 

wel voldoende moeten zijn gerealiseerd. Deze randvoorwaarden werken namelijk sterk door in de 
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score van de subcategorie „Toepassing‟, die minstens even goed lijkt te moeten zijn als de gebruikte 

functionaliteiten om ook daadwerkelijk de link met de ervaren opbrengsten tot stand te brengen 

(zie tabel 7.6.2). Deze kanttekening kan worden geformuleerd in een tweede, meer tentatieve, 

conclusie:  

2) De randvoorwaarden lijken een directe mediërende invloed te hebben op de relatie tussen 

gebruik en opbrengsten: als de randvoorwaarden niet voldoende zijn gerealiseerd kan ook een 

gevorderd gebruik geen goede opbrengsten creëren. Het aangepaste model met de verschillende 

relaties tussen randvoorwaarden, gebruik en opbrengsten zou er dan als volgt uit kunnen zien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.4 Discussie 

 
Een kanttekening die gemaakt kan worden bij de gepresenteerde relatie tussen het gebruik en de 

ervaren opbrengsten, is dat het gebruik in dit onderzoek vooral is beschreven door vragen zoals 

„wat‟, „waar‟, „hoe vaak‟ en „door wie‟. Het zou als aanvulling hierop ook interessant zijn om nog 

meer in te zoomen op de vraag hoe de beschreven functionaliteiten precies worden gebruikt. Dit 

heeft alles te maken met de meer praktische uitwerking en de gehanteerde didactiek. Door het 

meenemen van deze informatie is de (aard van) de relatie tussen gebruik en opbrengsten van ELO‟s 

wellicht nog beter en helderder vast te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik Randvoor-

waarden 

Opbrengsten 
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8. CONCLUSIES, PRAKTISCHE AANBEVELINGEN EN DISCUSSIE 

8.1 Conclusies 

Onderzoeksvragen  

 

1. In welke mate zijn op de betreffende scholen de randvoorwaarden uit Vier in Balans 

gerealiseerd? 

2. Hoe worden ELO‟s in het MBO gebruikt? 

3. Welke effecten qua effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit en tevredenheid nemen docenten in het 

MBO waar dankzij de inzet van de ELO in het onderwijs? 

4. Is er een relatie tussen de mate waarin de randvoorwaarden zijn gerealiseerd en de wijze 

waarop een ELO wordt gebruikt? 

5. Is er een relatie tussen de wijze waarop een ELO wordt gebruikt en de waargenomen effecten? 

 

De bespreking van de resultaten t.a.v. de onderzoeksvragen over relaties - onderzoeksvraag 4 en 5 - 

wordt direct gekoppeld aan de bespreking van de vragen over randvoorwaarden, gebruik en 

opbrengsten. 

 

Randvoorwaarden 

Bij de randvoorwaarden die in „Vier in Balans‟ worden genoemd horen de onderwijsvisie, de 

kwaliteit van docenten, de kwaliteit van de ELO en de infrastructuur. In het rapport „Vier in balans 

Plus‟ worden daar nog eens leiderschap en samenwerking aan toegevoegd.  

De onderwijsvisie speelde een rol bij de selectie van scholen voor het onderzoek: „bij voorkeur 

hebben de scholen een visie op het onderwijs, welke te grondslag ligt aan het 

onderwijsprogramma‟. Een onderwijsvisie hadden de deelnemende scholen zeker, maar deze visies 

bleken lastig onder te brengen in de verdeling die in het theoretisch kader gebruikt wordt: 

behavioristisch, cognitivistisch en constructivistisch. Doorgaans was er sprake van mengvormen. De 

visie was meegenomen in het onderzoek, omdat daarvan een invloed op het gebruik van de ELO (en 

direct of indirect ook op de opbrengsten) te verwachten was. Dit bleek niet het geval te zijn.  

Opvallend was dat de eigen visie van de docenten niet noemenswaard afweek van de „gangbare‟ 

schoolvisie. Tenzij er op dit punt sprake was van sociale wenselijkheid betekent dit dat de 

inrichting van het onderwijs op de deelnemende scholen die doorgaans cgo georiënteerd genoemd 

kan worden, op zich geen weerstand ondervond. Dat gold zowel voor de docenten die aan het 
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onderzoek deelnamen als voor het docentencorps in zijn geheel, althans naar de inschatting van de 

opleidingsdirecteuren.  

Wel enige weerstand ondervond het gebruik van de ELO hier en daar. Op verschillende instellingen 

waren er nog steeds docenten die de ELO niet, of niet zoals bedoeld gebruikten. „Leiderschap‟ op 

de onderzochte ROC‟s betekende niet dat er harde maatregelen getroffen werden als docenten zich 

aan het beleid onttrokken. Ook op een ROC waarbij de implementatie echt „top down‟ verliep en er 

eerder sprake was van een technology push dan van een educational pull waren er nog wel degelijk 

non-gebruikers. Verondersteld zou kunnen worden dat hier sprake is van een oorzakelijk verband, 

met andere woorden, dat op instellingen waarbij de implementatie meer van onder af plaats vond 

de mate van gebruik hoger zou liggen. Dit bleek niet het geval. Overigens gold voor vrijwel alle 

cases dat aanschaf van de ELO eerder te maken had met technologische motieven dan met 

educatieve. De visie op het gebruik van ICT in het algemeen was over het algemeen 

instrumentalistisch te noemen.  

De kennis en vaardigheden van docenten ten aanzien van ICT in het onderwijs in het algemeen en 

van het gebruik van de ELO in het bijzonder bleek matig. Het oordeel daarover was ook wisselend: 

docenten schatten zelf hun kennis en vaardigheden in de regel hoger in dan de andere respondenten 

(directeur, ict-manager, studenten). Tegen de verwachting in bleek de mate van gebruik van de ELO 

geen samenhang te vertonen met het expertiseniveau van docenten. Op scholen waar de ELO 

schoolbreed en voor 100% gebruikt werd, waren de kennis en vaardigheden van docenten niet hoger 

dan op scholen waar dat niet het geval was. Wel bleek het zo te zijn dat docenten de ELO hoger 

waardeerden, naarmate ze zelf vaardiger waren in het gebruik ervan.  

De scholing in het gebruik van de ELO was doorgaans vooral gericht op het gebruik van de 

„knoppen‟, en niet op de didactische inzet van de ELO. Gevraagd naar ondersteuning door het 

management bleek het management daar vooral de scholing onder te vatten, terwijl docenten 

managementondersteuning eerder interpreteerden als extra uren voor bijvoorbeeld ontwikkeling 

van materiaal. Ondersteuning door het management was de enige randvoorwaarde die positief bleek 

samen te hangen met de mate van gebruik.  

Hoewel docenten ook zelf materiaal ontwikkelden voor ELO-gebruik,  bleek content vooral te 

worden ingekocht. Voor zover er door docententeams zelf content werd ontwikkeld, gebeurde dat 

eerder buiten de ELO dan erbinnen. Op alle scholen werd er in teams samengewerkt; deze „Vier in 

balans Plus‟ factor differentieerde dus niet tussen scholen. 

De technische ondersteuning werd niet overal hoog ingeschat. Hierbij was vooral van belang dat de 

ondersteuning, bijvoorbeeld de helpdesk, op dezelfde golflengte zat als de docenten. Ook deze 

factor bleek van invloed op de waardering door docenten van de ELO. De waardering van studenten 

leek meer te maken te hebben met praktische overwegingen t.a.v. de ELO zelf. Zij stonden minder 

positief tegenover de ELO en noemden daarbij praktische onvolkomenheden, technische problemen 

of problemen bij het terugvinden van materiaal dat op de ELO was geplaatst. Over het geheel 

genomen was er wèl waardering voor de toegenomen structuur en duidelijkheid, efficiëntie en 

beheersmatigheid, alsmede voor de toegenomen toegankelijkheid van de docent (voor de 

studenten) en van het materiaal (voor de docent, bijv. ook vanuit thuis). 
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Over het nut van de ELO waren de ICT managers het meest positief, gevolgd door de docenten;  

studenten stonden hier wat sceptischer tegenover. Ook het gebruiksgemak werd vrij positief 

ingeschat, hoewel met name de navigatie in Livelink (ELO op de AOC‟s) als vrij lastig werd gezien. 

Bij de vraag of de ELO alle gewenste functionaliteiten bood, werd een aantal malen opgemerkt dat 

men behoefte had aan sociale en communicatieve functionaliteiten. Dit was opmerkelijk, omdat 

alle gebruikte ELO‟s die functionaliteiten wel degelijk bieden. Sociale functionaliteiten en met 

name fora werden echter niet als gebruiksvriendelijk ervaren.  

Wat de infrastructuur betreft was het opvallend dat de AOC‟s in dit onderzoek aanmerkelijk beter 

„bedeeld‟ bleken dan de ROC‟s als het ging om het aantal beschikbare pc‟s voor studenten en de 

kwaliteit ervan. Overigens bleek een door gebruikers waargenomen gebrek aan hardware geen 

aanwijsbare belemmering voor de mate van gebruik. Over de kwaliteit van ruimtes en roosters 

waren de meningen verdeeld. Op scholen waar alle studenten over een eigen laptop beschikten, 

schoten de praktische voorzieningen zoals stopcontacten tekort.  

 

Gebruik 

Over het geheel genomen was het (ingeschatte) gebruik niet 100%, in de zin dat het gebruik van de 

ELO over de hele linie ingeburgerd was. Niet overal was de ELO schoolbreed ingevoerd; soms was de 

ELO alleen ingevoerd bij het cluster waar de onderzochte school deel van uitmaakte. 

Er bleken weinig afspraken te bestaan over de manier waarop de ELO gebruikt diende te worden. 

Wel was het voor iedere student duidelijk dat de ELO niet bedoeld was voor privé activiteiten.  

Niet alle functionaliteiten van de ELO‟s bleken gebruikt te worden. Vrijwel iedere opleiding 

gebruikte de ELO om informatie te verstrekken en om leermateriaal en opdrachten aan te bieden. 

Communicatiefuncties binnen de ELO zoals forum en chat werden weinig gebruikt; voor mails 

gebruikten studenten doorgaans hun eigen communicatiemiddelen (bijvoorbeeld hotmail). Ook het 

volgen en begeleiden van het leerproces bleek nauwelijks via de ELO te verlopen. Feedback op 

opdrachten werd vaak buiten de ELO om, via de mail gegeven.  

De ELO bevat functionaliteiten voor communicatie (mail), informatie verstrekken (zoals rooster en 

studiehandleidingen), aanbieden van leermateriaal (inhoudelijk, zoals een reader), opdrachten voor 

zelfstudie (dit zijn ook toetsen voor zelfstudie), informatie bieden over studievorderingen, online 

toetsen (voor het vak), volgen en begeleiden van het leerproces en online samenwerking 

(discussiefora, online samenwerking in bijv. groepsruimten of het geven van peer feedback).  

Slechts in een enkel geval werd er via de ELO getoetst. Ook on line samenwerking was een 

uitzondering. Er werd zeker wel samengewerkt door studenten, maar dat gebeurde dan synchroon, 

samen achter de pc. Bij het werken aan digitaal aangeboden opdrachten in het algemeen vond veel 

off task gedrag plaats, waar de docent doorgaans weinig controle over had. 

Wanneer een overzicht wordt gemaakt van de gebruikte functionaliteiten lijkt daar op het eerste 

gezicht weinig „systeem‟ in te zitten. Dat beeld verandert wanneer activiteiten die wèl worden 

toegepast, maar niet via de ELO, ook in het overzicht worden meegenomen. Het gebruik van 

functionaliteiten blijkt dan van links naar rechts „vol te lopen‟. We komen daar bij de discussie (8.3)  

uitgebreid op terug. 
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Opbrengsten 

Bij de opbrengsten van de ELO werden vier soorten opbrengsten onderscheiden: efficiëntie, 

effectiviteit, kwaliteit van het leerproces en tevredenheid. Van belang is op te merken dat bij het 

bevragen van de opbrengsten steeds expliciet het verband werd gelegd met het gebruik van de ELO. 

In die zin zijn relaties met het gebruik in het topic „opbrengsten‟ op zich al aan de orde gekomen. 

Daarnaast is nog eens apart een analyse uitgevoerd naar de samenhang tussen de resultaten t.a.v. 

het gebruik en de gerapporteerde opbrengsten. Een belangrijke algemene conclusie in deze analyse 

was dat een grotere spreiding in gebruik samengaat met een grotere spreiding in opbrengsten, 

hetgeen betekent dat er zeker sprake is van een samenhang. 

ELO gebruik bleek in de perceptie van docenten geen effect te hebben op de efficiëntie van het 

onderwijsleerproces. Wat betreft de kwaliteit van het leerproces werden vooral opbrengsten 

gerapporteerd die te maken hadden met de structuur en het overzicht die een ELO biedt. De 

opbrengsten t.a.v. reflectie zijn weliswaar minder eenduidig, maar waar positieve effecten werden 

waargenomen, werden deze gekoppeld aan een beter overzicht. Negatieve effecten hebben te 

maken met het feit dat de feedback die gegeven wordt afgeschermd is voor derden (zie verder 8.3).  

De overwegend positieve effecten van de ELO op de motivatie van studenten werden door twee 

opleidingen gekoppeld aan de overzichtelijkheid van de leerstof en van de uit te voeren 

leeractiviteiten dankzij de ELO. Ook t.a.v. het zelfvertrouwen werden positieve effecten van de 

ELO waargenomen; deze werden echter niet zonder meer aan de geboden structuur toegeschreven. 

Motivatie en zelfvertrouwen werden negatief beïnvloed door de technische problemen die zich soms 

voordoen. 

Bij het subtopic effectiviteit kwam vooral de toegenomen kwaliteit van producten naar voren. Een 

aantal docenten constateerde dat de producten er door de bank genomen fraaier uitzagen, wat 

overigens niet betekende dat ook de inhoud er op vooruit was gegaan. Daarbij komt nog dat de 

producten vaker kopieerwerk bevatten. Verschillen van mening tussen de opleidingen waren er wat 

betreft de mogelijke effecten van de ELO op de studieduur en de toetsresultaten. Voor zover er 

effecten werden gezien op de studieduur, had dat vooral te maken met de mogelijkheden die een 

ELO biedt voor differentiatie en voor terugkoppeling naar de ouders. Een mogelijk effect op 

toetsresultaten zou kunnen lopen via de monitoring van het leerproces die via een ELO mogelijk is 

en de transparantie van het leerproces.  

Er werd geen effect waargenomen op vroegtijdig schoolverlaten. Deze factor is in het onderzoek 

opgenomen, omdat inmiddels bekend is dat er een relatie is met de mate waarin studenten zich 

betrokken voelen bij een opleiding. Een ELO zou deze betrokkenheid kunnen vergroten. Dat bleek 

echter niet het geval. Er werden doorgaans geen echte „klasse-omgevingen‟ ingericht, met 

bijvoorbeeld foto‟s van uitstapjes e.d.  

In de analyse naar relaties werd een samenhang gevonden tussen functionaliteiten en effectiviteit: 

naarmate er meer functionaliteiten werden benut, was de waargenomen effectiviteit van de ELO 

groter. 
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Bij de docenten die de ELO relatief frequent gebruikten, bleek het ELO-gebruik een overwegend 

positief effect te hebben op hun plezier in lesgeven. Dat effect werd niet waargenomen waar het 

om het plezier in leren ging.  

De grootste opbrengsten waren te vinden in de categorie „overig‟. Daarbij werden de mogelijkheden 

om kennis te delen, het overzicht en de structuur die een ELO te bieden heeft en de mogelijkheid 

om multimedia in te zetten meerdere malen genoemd. De categorie „overige opbrengsten‟ bleek 

samen te hangen met „toepassing‟ uit het topic „gebruik‟. Deze relatie is echter niet zo makkelijk te 

duiden, omdat er onder „toepassing‟ nogal verschillende zaken vallen: de verhouding f2f 

onderwijs/on line onderwijs, de grootte van de groepen, de taakgerichtheid van studenten en de 

bereidheid van studenten om elkaar te helpen. 

8.2 Praktische aanbevelingen 

- Wanneer het gebruik van de ELO aan de welwillendheid van docenten wordt overgelaten, is er 

een aanzienlijk risico dat het een aangelegenheid wordt van een selecte groep enthousiaste 

docenten. Verplicht docenten desnoods dat ze de ELO gebruiken, of –nog beter - richt het 

onderwijs zo in dat het ELO-gebruik voor alle docenten onontkoombaar is.  

 

- Uren die voor docenten beschikbaar zijn gesteld om zich in het ELO-gebruik te bekwamen, 

worden vaak besteed aan andere dringende kwesties. Zorg ervoor dat de beschikbaar gestelde 

uren ook daadwerkelijk aan professionalisering van ELO-gebruik worden besteed, laat docenten 

de besteding van deze uren verantwoorden en maak het ELO-gebruik vast agendapunt van 

functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

 

- Docenten beklagen zich over het feit dat ze te weinig tijd hebben om lessen met gebruik van de 

ELO te maken. Geef docenten daarom niet alleen (bij)scholing in het gebruik van een ELO, maar 

geef ze ook ontwikkeluren.  

 

- Veel scholing in het gebruik van de ELO ligt nog op het technische vlak; de onderwijskundige 

aspecten van het ELO-gebruik blijven daarbij vaak onderbelicht. Richt de scholing dus zodanig 

in dat docenten ook leren hoe ze met het gebruik van de ELO een didactische meerwaarde 

kunnen bereiken.  

 

- Scholen de betrekkelijk succesvol zijn in het gebruik van de ELO, bieden hun docenten 

verschillende vormen van scholing. Kies met andere woorden voor variëteit in het 

scholingsaanbod; de cursusvorm is niet per se de meest effectieve. Koppel „achterblijvers‟ aan 

„voortrekkers‟ en stel uren beschikbaar voor collegiale ondersteuning bij het ELO-gebruik. 
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- Als docenten problemen hebben met het gebruik van de ELO, is hulp vanuit een exclusief 

technisch perspectief niet erg doeltreffend. Docenten moeten er van uit kunnen gaan dat 

ICT‟ers zich kunnen verplaatsen in hun „onderwijszorgen‟. Zorg er dan ook voor dat de helpdesk 

op dezelfde golflengte zit als docenten. 

 

- Een draadloos netwerk en een schoolbreed gebruik van laptops maken vaste computerlokalen 

overbodig. Maar accu‟s in laptops hebben een beperkte levensduur, zodat ze vaak aan het 

stopcontact moeten. Zorg er daarom voor dat leslokalen beschikken over voldoende goed 

bereikbare stopcontacten en voorzieningen voor snoeren.  

 

- Sommige ELO‟s blijken overbeveiligd en om-de-haverklap is er wachtwoord vereist. Pas op voor 

overdrijving: goed voor de veiligheid, maar niet voor de gebruiksvriendelijkheid. 

 

- Technische problemen blijken bijzonder demotiverend bij het ELO-gebruik. Bespaar kosten noch 

moeite om technische problemen te voorkomen: schadelijk voor de motivatie en het 

zelfvertrouwen van studenten! 

 

- ELO‟s bieden vaak veel meer voordelen dan docenten vermoeden. Houd als ict-manager 

voldoende contact met docentteams en met de vragen die zij hebben, zodat het bijvoorbeeld 

niet voor kan komen dat docenten er ten onrechte van uitgaan dat ze binnen de ELO geen 

feedback kunnen geven (terwijl ze dat wel graag zouden willen). 

 

- Een aantal functionaliteiten van de ELO – in het bijzonder de communicatieve - blijft vaak 

volledig onbenut. Demonstreer de waarde van deze functionaliteiten en stimuleer de exploratie 

ervan, w.o een passende inzet van fora. 

 

- Docenten signaleren geregeld kopieerwerk. Dit probleem is – zeker op hogere niveaus - 

eenvoudig te bestrijden door het gebruik van een plagiaatchecker.  

 

- Onze respondenten nemen geen noemenswaard effect waar van het ELO-gebruik op de 

betrokkenheid van de studenten. Wat de betrokkenheid zou kunnen vergroten is het inrichten 

van een virtuele omgeving voor de eigen klas.  

 

- Als studenten niet te spreken zijn over de ELO, dan betreft het vaak de navigatie. Check de 

navigatie binnen een ELO: is die overzichtelijk genoeg? Kunnen studenten makkelijk komen waar 

ze moeten zijn? 

 

- De ELO wordt nog op beperkte schaal uitgevent voor het geven van verschillende vormen van 

feedback op leerprestaties, waarvan ook alle leerlingen kunnen profiteren.  Zorg binnen de ELO 
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voor snelle vormen van feedback, die niet (per definitie) exclusief bestemd is voor individuele 

studenten; peerfeedback is daarbij een van de opties. 

 

- Zorg dat wát je doet met de ELO, goed is geïmplementeerd en uitgewerkt, zodat het voor dat 

gebruik ook effectief is en een meerwaarde oplevert. Ook al zet je de ELO bijvoorbeeld alleen 

in voor informatievoorziening, doe dat dan consequent en zorg dat iedereen regelmatig inlogt, 

zodat het ook „werkt‟. We hebben ook docenten gezien die als case relatief „laag‟ scoorden 

door bijv. alleen de functionaliteit „aanbieden van materiaal‟ te benutten, maar dat wel zo 

deden dat het ook echt waarde toevoegde aan het onderwijs, bijvoorbeeld door het aanbieden 

van lege formats voor open opdrachten waardoor die meer werden gestructureerd. De mate van 

slimme en pragmatische implementatie is dus ook een factor die van belang is, naast de vraag 

hoe „vooruitstrevend‟ het ELO-gebruik is. 

 

8.3 Discussie 

Het onderzoek naar Elektronische leeromgevingen leek op voorhand geen onderzoek waarbij 

opzienbarende resultaten te verwachten waren. Zoals iemand laatst opmerkte: „Natuurlijk weet je 

al wat daar uit gaat komen aan belemmeringen: vooral een gebrekkige infrastructuur en gebrek aan 

vaardigheden van docenten op dat gebied!‟ 

Opmerkelijk is dat in dit onderzoek een relatie tussen gebruik en deze factoren nu juist nièt werd 

aangetroffen. Weliswaar bleken de (ingeschatte) kennis en vaardigheden van docenten ten aanzien 

van de ELO vrij matig, met name volgens de andere respondenten, maar dat betekende niet dat de 

ELO daardoor minder werd gebruikt. Wel was er minder waardering van docenten voor de ELO 

naarmate hun vaardigheden meer te kort schoten. 

Ook een gebrek aan computers en/of onvoldoende kwaliteit van computers bleek geen reden om de 

ELO minder te gebruiken. Het omgekeerde was ook mogelijk geweest: dat opleidingen eerder tegen 

gebrekkige voorzieningen aanlopen wanneer de ELO frequenter gebruikt wordt. Bij een van de cases 

was dat duidelijk het geval, maar in het algemeen gesproken was er simpelweg geen relatie te 

vinden tussen de infrastructuur en de mate van gebruik. Hierbij moeten we wel bedenken dat dit 

een kwalitatief onderzoek was; we moeten afgaan op wat enkele docenten, groepen studenten, de 

ict-manager en de opleidingsdirecteur hierover zeggen. Er zijn geen pc‟s geteld of getest, er is niet 

nagegaan via bijvoorbeeld logs hoe frequent de ELO gebruikt werd. Dat is een andersoortig 

onderzoek. Een onderzoek als dit heeft dus zijn beperkingen waar het kwantitatieve uitspraken 

betreft, maar biedt een schat aan kwalitatieve gegevens, die vervolgens weer aanknopingspunten 

kunnen vormen voor meer kwantitatief georiënteerd onderzoek. Een overzicht daarvan is reeds 

gegevens in de vorige paragraaf: conclusies. We beperken ons in deze discussie tot „de krenten in de 

pap‟, opmerkelijke gegevens die aanleiding kunnen vormen tot nader onderzoek.  
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Typering van opleidingen: gebruiksscenario’s of gebruikte functionaliteiten? 

Voornaamste selectiecriterium voor deelname aan het onderzoek waren de gebruiksscenario‟s die  – 

in eerste instantie – van toepassing leken. Het ging hierbij om de scenario‟s zoals die door Droste 

(2004) zijn onderscheiden:  

- Contactonderwijs plus: 

Planning en organisatie van de leer- en doceer/begeleidingsactiviteiten in de opleiding gebeurt 

met de ELO; de meeste leer- en doceeractiviteiten zelf vinden tijdens de contactmomenten 

plaats, evenals de voortgangsbegeleiding en de toetsing 

- On-line zelfstudie met (beperkt) contactonderwijs: 

Voor de individuele opdrachten wordt de ELO gebruikt: ze worden geplaatst, ingeleverd en 

begeleid via de ELO; ook de tussentijdse beoordeling loopt via de ELO; de overige leer- en 

doceeractiviteiten zoals het bespreken van de opdrachten en de eindtoets zelf vinden tijdens 

contactmomenten plaats 

- On-line samenwerkend leren met (beperkt) contactonderwijs: 

De studenten werken via de ELO samen aan opdrachten, de communicatie tussen de studenten 

en de docent en de (project)groepjes n.a.v. die opdrachten gebeurt via de ELO; ook de 

tussentijdse beoordeling van de resultaten loopt via de ELO; de overige leer- en 

begeleidingsactiviteiten vinden tijdens de contactmomenten plaats 

- On-line plus: 

De studenten werken afwisselend individueel en in groepjes aan opdrachten; het uitwerken van 

allerlei soorten taken, de samenwerking tussen de studenten, de begeleiding door de docent en 

de feedback van groepsleden gebeurt via de ELO; ook de beoordeling van de (resultaten van de) 

leeractiviteiten loopt via de ELO; op een enkele contactbijeenkomst na vinden alle leer- en 

doceeractiviteiten on-line plaats 

 

De verdeling van de cases over de gebruiksscenario‟s was als volgt: 

 

Contact + On line zelfstudie On line samenwerkend leren On line plus 

 

2 cases 

 

1 case 

 

1 case 

 

2 cases 

 

Bij de analyse van de resultaten bleek deze indeling geen stand te houden. Bij nader inzien bleek 

geen enkele case daadwerkelijk onder de scenario‟s On line samenwerkend leren en On line plus te 

vallen. Goed beschouwd gold voor alle cases het scenario On line zelfstudie.  

Dit zou kunnen worden opgevat als een artefact van de selectieprocedure: het zou zo kunnen zijn 

dat op grond van de informatie, verkregen „bij de voordeur‟, simpelweg niet de juiste ROC‟s zijn 

geselecteerd. Deze verklaring is op grond van dit onderzoek uiteraard niet uit te sluiten, maar we 

achten het ook aannemelijk dat de steekproef in dit onderzoek wel degelijk representatief is. Eén 

van de geselecteerde AOC‟s wordt door andere AOC‟s beschouwd als een koploper als het om ICT 

gebruik gaat. We gaan dan ook vooralsnog uit van het feit dat het niet of nauwelijks gebruiken van 
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sociale en communicatieve functionaliteiten binnen ELO‟s representatief is voor het MBO. Ook hier 

zou kwantitatief onderzoek uitsluitsel moeten geven. 

Hoe het ook zij, in ieder geval is duidelijk dat de gebruiksscenario‟s van Droste voor dit onderzoek 

niet bruikbaar zijn voor de typering van de deelnemende opleidingen. Gebruik van de verschillende 

functionaliteiten biedt dan meer aanknopingspunten.  

We geven de tabel uit par. 7.3 hier nog eens weer. In deze tabel worden functionaliteiten ook als 

„vervuld‟ beschouwd, wanneer ze met andere tools dan de ELO zijn gerealiseerd. 

 

Tabel 7.3.7: Gebruikte functionaliteiten van zowel ELO als externe tools 

 

Zoals in paragraaf 7.3 reeds werd opgemerkt, lijkt het erop dat wanneer een bepaalde 

functionaliteit wordt gebruikt, de functionaliteit links ervan ook wordt gebruikt. Je zou dus kunnen 

zeggen dat het overzicht van links naar rechts „volloopt‟. Dat zou enerzijds kunnen betekenen dat 

het vervullen van de ene functionaliteit voorwaardelijk is voor het vervullen van de andere. 

Anderzijds zou het zo kunnen gaan dat het hier om een min of meer chronologisch overzicht gaat: 

de volgorde waarin scholen de functionaliteiten geleidelijk verder implementeren.  

Dit idee sluit aan bij onderzoek naar „technology appropriation‟ van Overdijk & Van Diggelen (2008). 

In dit onderzoek blijkt dat het gebruik van technologie in het onderwijs eerder een kwestie is van 

het „eigen maken van‟ en „betekenis geven aan‟ die technologie dan van „leren hoe het werkt‟. 

Doorredenerend ligt het dan in de rede dat de sociale en communicatieve functionaliteiten die nu 

niet of nauwelijks gerealiseerd worden, op termijn wèl gerealiseerd worden. De onderzochte 

opleidingen gaven vrijwel unaniem aan van plan te zijn het aantal functionaliteiten in de toekomst 

uit te breiden.  

 

Wat is nu van belang bij ELO-gebruik: alleen wát er wordt gebruikt of ook hoe? 

Het oorspronkelijke idee „Hoe meer functionaliteiten worden gebruikt hoe groter de opbrengsten‟ 

kan met dit onderzoek iets verder worden genuanceerd door op te merken dat didactiek (de manier 

waarop een bepaalde ELO-functionaliteit wordt ingezet en gebruikt) medebepalend is voor het 

 Communi-
catie 

Info 

verstrekken 

Aanbieden 

leer- 

materiaal 

Opdr.  

voor 

zelfstudie 

Info over 

studie-

vorderingen 

Toetsen Volgen & 

beg. 

leerproces 

Online 

samen- 

werking 

ROC A + [mail] + + + + - +- - 

AOC B 

 

+ [mail] + [Ciao] + + + - - - 

ROC C + [+ mail] + + + + + - - 

AOC D + [+ mail] +  + + [EEC] +- + [EEC] +- +-  

ROC E + [+ mail] +- + - - - - - 

+[Connect] 

AOC F + [+ mail] + [Livelink] + + [EEC] - - - - 
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leerproces als gevolg van het ELO-gebruik. Zoals te zien in paragraaf 7.6.2, lijken de inzet van 

functionaliteiten en de daarbij gevolgde organisatie en implementatie twee kanten van dezelfde 

medaille te zijn en in de interviews werd ook vaak gezegd dat een bepaalde opbrengst meer een 

effect is van de manier van lesgeven of organiseren dan puur van het ELO-gebruik op zich, wat niet 

meer dan een middel is waardoor een bepaalde didactiek vorm krijgt.  

 

Sociale en communicatieve functionaliteiten: waarom worden ze zo weinig gebruikt? 

In het voorgaande is aangegeven dat het gebrek aan realisering van sociale en communicatieve 

functionaliteiten als het gebruik van fora, in-mail functies en on line samenwerking een kwestie zou 

kunnen zijn van „rijping‟. Dat wil zeggen, dat het simpelweg een kwestie is van tijd voordat ook 

deze functionaliteiten de bevraagde opleidingen gemeengoed worden. Nader onderzoek naar het 

implementatieproces van ELO‟s en de toekomstplannen van opleidingen kan daar helderheid over 

verschaffen. Er kan echter ook iets anders aan de hand zijn. Wellicht leent het onderwijs in het 

MBO zich uiteindelijk meer voor f2f onderwijsvormen dan voor digitale, met name wanneer het gaat 

om on line samenwerking. Dit kan te maken hebben met het feit dat in het MBO praktijkopdrachten 

van groot belang zijn. Aan de andere kant kan hierbij ook het grote aantal contacturen een rol 

spelen. Als studenten al iedere dag op school zijn, is online samenwerking minder voor de hand 

liggend dan bijv. op universitair niveau, waar het aantal contacturen vaker beperkt is. Daarnaast 

gaf één van de respondenten aan dat het VMBO over het algemeen met best lastige studenten te 

maken heeft en dat voor hen juist heel belangrijk was om in ‟contact‟ te treden en te blijven met 

hun studenten. Iemand diep in de ogen kijken om tot hem of haar door te dringen en betrokken te 

houden is bij uitstek iets dat face-to-face moet gebeuren en daardoor zitten ze niet te wachten op 

meer online onderwijs als dat ten koste zou gaan van dit belangrijke contact. Omdat het voorgezet 

onderwijs eenzelfde groot aantal contacturen kent, maar in veel mindere mate met 

praktijkopdrachten werkt, zou in toekomstig onderzoek een vergelijking met het gebruik van online 

samenwerking in het VO interessant kunnen zijn.  

 

Fora werden niet gebruikt. Volgens docenten had dat vooral te maken met een gebrek aan 

gebruiksgemak binnen de ELO‟s, maar het is de vraag of méér gebruiksgemak ook zou betekenen dat 

fora meer gebruikt worden. Dat fora weinig gebruikt worden past in het algemene beeld van e-

learning. Leerders, of dat nu deelnemers aan trainingen, studenten of studenten zijn, lijken niet 

bereid een bijdrage aan een forum te leveren als dat niet iets oplevert, of als het geen (verplicht) 

deel uitmaakt van hun onderwijs. Maar levert het discussiëren op fora dan wel iets op, behalve 

eventueel studiepunten? Waarom zou je er niet mee volstaan studenten in een f2f situatie met 

elkaar te laten argumenteren? 

Het gebruik van een digitale omgeving blijkt echter wel degelijk zinvol als het gaat om het 

structureren van discussies, of om productieve en creatieve brainstormsessies, zelfs wanneer die 

digitale omgeving binnen een f2f situatie wordt gesitueerd5. Bij de opbrengsten onder de topic 

„kwaliteit van leerproces‟ werden geen effecten gerapporteerd als het ging om „argumenteren‟. Die 
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waren er wellicht wèl geweest als het gebruik van fora meer ingeburgerd was. Om dat te bereiken 

zijn echter didactische maatregelen nodig. Docenten moeten er de zin van inzien en hun 

leersituatie zó inrichten, dat fora gebruik noodzakelijk is. Dit op zich zou al speerpunt van een 

volgend onderzoek kunnen zijn: hoe kun je docenten helpen hun leersituatie zo in te richten dat 

fora functioneel worden en wat zijn de effecten ervan op de redeneervaardigheden van studenten? 

 

Feedback op opdrachten 

Volgens de respondenten heeft het geven van feedback op opdrachten binnen de ELO ook een 

nadeel: het is exclusief individueel gericht, waardoor medestudenten er niet van kunnen profiteren, 

met name wat betreft de ontwikkeling van hun reflectieve vaardigheden. Een voor de hand liggende 

oplossing hiervoor is duidelijk ook (nog?) geen gemeengoed, in ieder geval niet op de onderzochte 

opleidingen. Peer feedback is bij uitstek iets dat binnen een ELO doorgaans heel goed te 

organiseren is. 

8.4 Referenties 

Overdijk, M. & Diggelen, W. van (2008). Appropriation of a shared workspace: Organizing principles 

and their application. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 3(2), 

165-192. 

                                                                                                                                                         
5 Zie ook www.lead2learning.org 
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Bijlagen hoofdstuk 4 

Bijlage 4.1 Lijst van vraagpunten voor selectie 

De volgende lijst met vraagpunten is gebruikt voor de selectie van de cases. 

 
 

ONDERZOEK NAAR GEBRUIK EN OPBRENGSTEN VAN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVINGEN (ELO’s) IN 

HET MBO 

1. Wordt binnen uw school een ELO gebruikt? 

2. Welke ELO wordt gebruikt? 

3. Tot welke sector van het MBO hoort u? (Techniek, Zorg & Welzijn, Economie, Landbouw) 

4. Wordt binnen uw sector een ELO gebruikt? 

5. Tot welke subsector binnen deze sector hoort u? (welke vakdiscipine?) 

6. Wordt binnen uw vakdiscipline een ELO gebruikt? 

7. Indien ja, hoeveel jaar gebruikt deze subsector al een ELO? 

8. Is het gebruik van de ELO ingebed in een onderwijsvisie van de school? 

9. Kunt u kort aangeven welke functionaliteiten van de ELO vooral worden gebruikt? 

10. Kunt u kort aangeven hoe de ELO wordt ingezet in het onderwijsproces? 

11. Verschilt de wijze waarop de ELO binnen uw vakdiscipline wordt ingezet van de wijze 

waarop die bij andere scholen voor uw vakdiscipline wordt ingezet? Zo graag kort 

toelichten. 

12. Hoeveel studenten binnen uw subsector werken met de ELO? 

13. Biedt de ELO die u gebruikt mogelijkheid tot registratie van gebruiksgegevens? 

14. Maakt u gebruik van deze faciliteit? 

15. Bent u in principe bereid om tegen een vergoeding (1500 Euro) deel te nemen aan een 

onderzoek naar het gebruik en de opbrengsten van de door u gebruikte ELO voor uw 

vakdiscipline? 

 

HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGEN 

Omdat we in het onderzoek wat differentiatie aan willen brengen in de wijze waarop de ELO‟s 

gebruikt worden bij verschillende disciplines, zullen niet alle respondenten worden uitgenodigd om 

deel te nemenaan het onderzoek. Op basis van de ontvangen antwoorden maken wij een selectie 

van de scholen waar de case studies zullen worden uitgevoerd.  

Ieder die mee heeft gedaan aan deze enquête ontvangt wel het volledige onderzoeksrapport. 

 

Ingevulde enquête graag terug sturen naar ir. drs. Tijs van den Broek (tijs.vandenbroek@tno.nl) 

(zie verder) 

Naam + gegevens contactpersoon  
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School/sector/subsector   

Adres      

Telefoonnummer    

E-mail
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Bijlage 4.2 Profielschets van de geselecteerde opleidingen voor de case 
studies 

1. ROC E 

ELO/CMS: Blackboard 

Categorie gebruik: Contact + 

Sector: Zorg  

Opleiding: MBO Welzijn (SAW) 

Cursus: Burgerschap 

Niveaus: 3 en 4 (leerjaar 1 en 2) 

 

Randvoorwaarden 

De visie is vrij éénduidige als cognitivistisch met als centraal concept Praktijkgericht onderwijs.  

De implementatie van ICT is grotendeels gebaseerd op vrijwilligheid. 

De ICT-vaardigheden van docenten/ studenten zijn vrij laag (docenten 1-3, cursisten 1-4) en er is 

een flink tekort aan pc‟s voor studenten. 

 

Gebruik 

De ELO Blackboard wordt voornamelijk gebruikt als manier om cursisten te bereiken 

(anouncements) en gedeeltelijk ook om ze van materiaal te voorzien. Dit beperkte gebruik werkt 

echter nog niet heel goed (puur vanwege het vaak inloggen en kunnen vinden van info) en daarom 

wordt de meerwaarde die zelfs bij dit gebruik nog mogelijk is niet volledig gerealiseerd.  

 

Opbrengsten 

Opbrengsten voor docenten zijn vooral het ontbreken van papier (minder „zeulen‟ met materiaal, 

overal toegankelijk en betere kijk op wat is ingeleverd) en voor studenten meer duidelijkheid en 

een betere toegankelijkheid van de docent. 

 

Relaties 

Twee redenen voor relatief „laag‟ gebruik (A > B): 

- technology push vanuit ICT-afdeling met daarna een „dip‟ na opheffen daarvan, gecombineerd 

met een niet sterk uitgedragen visie vanuit de directie 

- past ook niet zo bij MBO: „contact‟ is juist essentieel. 

 

 

 

Twee opbrengsten van relatief laag gebruik (B > C): 
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- meer structuur en duidelijkheid door bijv. het aanbieden opdrachten online  

- meer toegankelijkheid naar materiaal (dat online staat) en docent (wiens emailadres in BB 

staat).



 

115 

2. ROC B 

Sector: School voor Gezondheidszorg. Opleiding: Kraamzorg. 

Dataverzameling: interviews en observaties bij twee docenten, interviews bij twee groepen 

studenten en de ICT manager. De directeur was helaas niet beschikbaar. 

Gebruikt systeem: Blackboard 

 

Randvoorwaarden 

De op de ROC gehanteerde visie is een mengvorm tussen cognitivistisch en constructivistisch, waar 

de ondervraagde docenten matig van op de hoogte zijn. De Elo is bedoeld voor kennisdelen en 

kennismanagement. Kennis en vaardigheden van de docenten t.a.v. het gebruik van ICT en de Elo 

zijn wisselend van kwaliteit. De studenten zijn redelijk vaardig in het gebruik van de Elo. 

Hoewel de keuze voor de Elo „van bovenaf‟ kwam, wordt de implementatiestrategie als bottom up 

gekwalificeerd. Er is weinig weerstand onder docenten. Zij hebben een training gehad en helpen 

elkaar bij het gebruik. Over de technische ondersteuning is men goed te spreken; de ondersteuning 

door het management wordt „beperkt‟ genoemd.  

Over nut en gemak van de Elo wordt verschillend gedacht: van slecht tot uitstekend. Docenten 

zouden wel behoefte hebben aan een communicatiefaciliteit binnen de Elo. Er wordt met de Elo 

content ontwikkeld en uitgewisseld, die voor studenten goed toegankelijk is. De veiligheid van BB 

vindt men redelijk tot goed. Over de hoeveelheid en de kwaliteit van de beschikbare pc‟s is men 

minder te spreken. Technische problemen vormen geen struikelblok.  

 

Gebruik 

Bb wordt schoolbreed gebruikt, zowel op school als thuis, maar het gebruik is geen 100%. Docenten 

geven 50-70% van hun tijd f2f onderwijs. Alle functionaliteiten worden gebruikt, behalve 

communicatie en on line samenwerking. De waardering van docenten ligt wat hoger dan die van 

studenten.  

 

Opbrengsten 

Zowel docenten als studenten zien wel enige tijdwinst door het gebruik van de ELO. Het effect op 

zelfvertrouwen en motivatie wordt zowel als positief en als negatief ingeschat. Doordat er minder 

contact is met studenten bestaat de vrees dat het leerproces hieronder te lijden zou kunnen 

hebben. Als opbrengsten worden genoemd: meer structuur voor studenten en het feit dat de kans 

op „wildgroei‟ bij de content kleiner is. 
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3. AOC F 

Sector: AOC (MBO Food).  

Cursus: Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde, Voeding & Zuivel  

Dataverzameling: interviews en observaties bij twee docenten, interviews bij twee groepen 

studenten, de teamleider en de ICT manager.  

Gebruikt systeem: Fronter en Livelink 

 

Resultaten: 

 

Randvoorwaarden: 

AOC F hanteert een gemengde onderwijsvisie, die overwegend constructivistisch en cognitivistisch 

van aard is. AOC F is zeer praktijkgericht, met een basis in het bedrijfsleven. AOC F wil studenten 

opleiden zodat ze goed kunnen functioneren in de maatschappij. Men wil studenten klaarstomen 

voor een beroep door het leren en ontwikkelen van en groeien in competenties.  

De visie rond het gebruik van de ELO‟s wordt gedeeld door docenten en management. De 

implementatie is gebaseerd op vrijwilligheid. De docenten kunnen over het algemeen goed omgaan 

met computers en met de ELO‟s. De studenten geven aan goed te kunnen omgaan met computers, 

maar minder goed met de ELO‟s omdat ze niet alle functies begrijpen. Het gebruik van 

verschillende pakketen (Fronter, Livelink) naast elkaar heeft een negatief effect op het effectief 

gebruiken van de ELO‟s door de studenten.  

 

Gebruik 

Het gebruik van de ELO‟s is vrijwillig, en deze worden momenteel nog op relatief kleine schaal 

ingezet. De ELO‟s worden voornamelijk gebruikt om informatie, leermateriaal en 

zelfstudieopdrachten aan te bieden en te delen, en daarnaast om over opdrachten te 

communiceren. Er worden klassikaal door de docent instructies gegeven over het gebruik en 

studenten geven ook aan elkaar te helpen. 

 

Opbrengsten 

Het gebruik van de ELO‟s geven de student meer overzicht en maakt opdrachten beter leesbaar. Het 

heeft wel een negatieve invloed op de efficiency van docenten, omdat zij meer tijd kwijt zijn als ze 

de ELO‟s inzetten. Het gebruik van de ELO‟s tijdens de les heeft volgens de studenten een negatief 

effect op de bereikbaarheid van de docent tijdens de les. De ELO‟s zelf hebben geen

invloed op de beleving hoe leuk een vak is.



 

117 

4. AOC D 

Sector: Agrarische opleiding.  

Cursus: Plantenteelt  

Dataverzameling: interviews en observaties bij twee docenten, interviews met twee groepen 

studenten, de directeur en de ICT manager.  

Gebruikt systeem: Livelink 

 

Randvoorwaarden: 

AOC D kent een visie op onderwijs die een mengvorm is tussen constructivistisch en cognitivistisch. 

Het uitgangspunt is om een uitdagende en gebruiksvriendelijke leeromgeving aan te bieden aan 

studenten, die past bij een authentieke beroepservaring. Het onderwijs is dan ook erg praktijk- en 

competentiegericht. De docenten zijn op de hoogte van en delen de visie.  

 

Docenten zijn vrij in het gebruik van Livelink. De aanschaf van de ELO is top-down besloten, maar 

er is een overtuiging dat de implementatie van de ELO vanuit de docenten zelf (bottom-up) moet 

komen. Om meer docenten over de streep te trekken is meer begeleiding en adequate 

ondersteuning nodig. Er is wel coaching en technische ondersteuning, maar geen didactische 

ondersteuning. Docenten geven aan dat hun rol verandert met de komst van de ELO en daar juist 

wel behoefte aan is.  

 

Gebruik 

AOC D is vier jaar geleden begonnen met pilots met de ELO bij plantenteelt. Toen dit een succes 

bleek te zijn, is de ELO aangeschaft en ingezet binnen verschillende opleidingen. De ELO wordt nog 

niet schoolbreed ingezet. Alle functionaliteiten van de ELO worden gebruikt, behalve (oefen) 

toetsing omdat dit via een ander systeem verloopt. Een hoofddoel van de ELO is om kennis 

toegankelijk te maken. Daarnaast was het idee achter de ELO dat AOC D zich daarmee kan 

differentiëren, en meer maatwerk kan bieden aan studenten.  

Het educatief materiaal dat wordt gebruikt is in eerste instantie overgenomen van een ander AOC 

(AOC B), dat AOC D ook heeft geholpen met de implementatie van de ELO. Nu komt het materiaal 

voornamelijk van het Ontwikkelcentrum en hebben enkele docenten extra tijd gekregen om 

materiaal te ontwikkelen. De ELO wordt zowel op school al thuis gebruikt, studenten gebruiken de 

ELO iets minder thuis dan docenten.  

 

 

Opbrengsten 

De ELO wordt gezien als goed middel om kennis te delen. Zo is er inventarisatie van alle 

leermateriaal mogelijk, archivering van verslagen en kennisuitwisseling. Ook stelt het in staat om 

bewuster te leren, meer te plannen, meer structuur te bieden en duidelijke afspraken te maken. 
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Ook verhoogt de ELO de transparantie volgens het AOC: zowel de backoffice, leeractiviteiten als de 

werkomgeving. Docenten vinden dit soms lastig. Ook is de kwaliteit van de ingeleverde opdrachten 

hoger en is er meer ruimte voor differentiatie tussen studenten.  

 

Er zijn wel nog technische problemen die het ten volle benutten van de potentie van de ELO in de 

weg staan, zoals traagheid van het systeem of een gebrek aan gebruiksvriendelijkheid. Ook vinden 

docenten dat materiaal dat binnen de ELO wordt aangeboden nog te vaak op tekst gebaseerd is. 
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5. ROC C 

Sector: Zorg & Welzijn  

Cursus: Nederlands & Engels 

Dataverzameling: interviews en observaties bij twee docenten, interviews met twee groepen 

studenten, de directeur, de ICT manager en de ELO specialist. 

 

Gebruikt systeem: Fronter 

 

Randvoorwaarden 

ROC C hanteert een voornamelijk constructivistische onderwijsvisie. De onderwijskundige visie 

bestaat uit de elementen: coöperatief leren, voorkennis activeren en onderwijs aantrekkelijker 

maken. Docenten worden betrokken bij de onderwijsvisie en delen deze ook. De ELO wordt gezien 

als hulpmiddel om de student centraal stellen, en om informatie beter uit te kunnen wisselen. De 

ELO is top down geïmplementeerd en gebruik ervan door docenten binnen Welzijn is verplicht. Door 

het niet informeren en betrekken van docenten bij de aanschaf van de ELO, is er meer weerstand 

onder docenten geweest. Een laag ervaren gebruiksgemak van de ELO zorgt voor een lager gebruik 

bij docenten. Ook zijn de slechte computer vaardigheden van docenten een belemmering in het 

gebruik van de ELO door studenten en docenten. De slechte computer vaardigheden van docenten 

zorgen daarnaast voor een lager ervaren nut van de ELO door studenten. De docenten hebben 

inmiddels een Fronter cursus gekregen. Er is redelijk adequate technische ondersteuning maar geen 

didactische onderkenning, iets waar volgens de docenten wel behoefte aan is.  

 

Gebruik 

Binnen ROC C opleidingen wordt de ELO Fronter in alle sectoren gebruikt als gestandaardiseerde 

oplossing. De 2000 studenten van het Zorg en Welzijn cluster maken gebruik van het pakket. Dit 

cluster is binnen het ROC het meest vooruitstrevend in het gebruik van de ELO. 100% van de 

docenten binnen Welzijn maken gebruik van Fronter. Alle functionaliteiten van de ELO worden 

gebruikt, met uitzondering van online samenwerking en het volgen en begeleiden van het 

leerproces. De ELO wordt zowel op school als thuis gebruikt.  

 

Opbrengsten 

Zowel docenten als management zien de ELO als een goed middel om de transparantie te vergroten. 

Zo worden afspraken tussen docenten en studenten duidelijker, en is er meer overzicht 

bijvoorbeeld rond het inleveren van opdrachten en beoordelingen. Daarnaast wordt de leesbaarheid 

van ingeleverd werk verbeterd, en hebben studenten overzicht in het lesmateriaal. Ook thuiswerken 

wordt als voordeel gezien. Het gebruik van de ELO (specifiek leermateriaal en 

zelfstudieopdrachten) heeft een positief effect op de logistieke efficiency van docenten (minder 
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kopiëren, lopen, etc.). De computervaardigheden en gebrek aan didactische ondersteuning worden 

wel als negatieve invloeden op het gebruik van de ELO ervaren.  
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6. AOC B 

Sector: Agrarische opleiding.  

Cursus: Veeteelt 

 

Dataverzameling: interviews en observaties bij twee docenten, interviews met twee groepen 

studenten, de directeur en de ICT manager.  

 

Gebruikt systeem: Livelink 

 

Randvoorwaarden 

De visie is overwegend constructivistisch: student creëert kennis waaraan de ll behoefte heeft. 

Flexibilisering is het belangrijkste uitgangspunt. Elo en ICT in het algemeen moeten dat mogelijk 

maken. Docenten zijn goed in staat de meerwaarde van ICT in te schatten en te benutten. 

Randvoorwaarden (technische problemen) vormen een struikelblok bij de organisatie van de lessen. 

Docenten zijn redelijk tot goed in staat educatieve programmatuur te gebruiken. De ICT manager 

schat de capaciteit van docenten om programmatuur op bruikbaarheid te beoordelen iets hoger in 

dan de docenten zelf.  

 

Elo en content 

Zowel docenten als studenten hebben geleerd met de Elo te werken. Niet alle docenten gebruiken 

de Elo zoals bedoeld. Sommige docenten printen materiaal uit. Studenten zijn daar niet gelukkig 

mee: zo hebben ze nog papier om mee te sjouwen.  

Alle respondenten vinden de Elo zeer nuttig, maar docenten en studenten maken daarbij de 

aantekening dat technische problemen dat nut wel ernstig kunnen torpederen. Het gebruiksgemak 

van de Elo valt tegen. Er waren veel aanpassingen nodig (ICT manager). Vooral de docent ziet hier 

beren op de weg: zonder voorstructurering is het lastig zoeken; ook de navigatie is niet makkelijk. 

Voor niveau 2 lln is de taal (Engels) een bezwaar. Voor lln zit er teveel informatie in de Elo. De 

beveiliging van de Elo werkt vertragend; er moet voor van alles toegang worden aangevraagd.  

 

Opbrengsten 

De meeste respondenten van AOC B geven aan dat de ELO meer mogelijkheden biedt om studenten 

individueel te monitoren en dat het gebruik van de ELO een gunstig effect heeft op de kwaliteit van 

de feedback.  Verder zien sommigen dat het ELO-gebruik de motivatie van studenten verhoogt en 

bij de lagere niveaus een positief effect heeft op het zelfvertrouwen. Tenslotte zou de ELO de 

kwaliteit van de leerproducten ten goede komen, niet in de laatste plaats omdat veel studenten 

feedback op tussenversies van hun producten. 
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Bijlagen hoofdstuk 5 

 

Bijlage 5.1 Interviewprotocol 

Geïnterviewde: [Naam, positie] 

Interviewer(s): [Naam, organisatie] 

Locatie: [Naam ROC, Onderdeel, locatie]    

Datum:  … 

Tijdstip: … 

 

1. Opening van het interview 

- Geïnterviewde welkom heten. 

- Uitleg hoe de introductie gaat verlopen: 

- Persoonlijk introductie 

- Uitleg onderzoek 

- Uitleg interview 

 

2. Persoonlijke introductie 

De interviewer(s) stellen zich kort voor (naam, functie, achtergrond, huidige bezigheden). 

 

3. Uitleg onderzoek 

In opdracht van de Stichting Kennisnet zijn CLU, TNO en de Universiteit Utrecht bezig met een 

onderzoek naar het gebruik en opbrengsten van Elektronische Leeromgevingen (ELO‟s), zoals [Noem 

ELO van de desbetreffende MBO school], op Nederlandse MBO instellingen. Het doel van het 

onderzoek is na te gaan hoe de mogelijkheden van ELO‟s benut worden, welke bijdrage ze (kunnen) 

leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, welke soorten ELO‟s dat vooral betreffen en in welke 

gebruikscontexten vooral. Dit onderzoek richt zich op het gebruik van elektronische leeromgevingen 

in de lespraktijk binnen het cluster Zorg & Onderwijs van ROC‟s en bij AOC‟s. Dit onderzoek betreft 

een aantal interviews met docenten, studenten, schoolmanagement en personeel betrokken bij ICT-

ondersteuning en observaties (bijvoorbeeld op basis van loggegevens over het gebruik van de 

elektronische leeromgeving). Het onderzoek zal begin 2009 worden afgerond. 

 

4. Uitleg interview 

- rol van het interview met de geïnterviewde in het onderzoek 
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- doel(en) van het interview: “Zo objectief mogelijk gegevens van het gebruik en de 

opbrengsten van Elektronische leeromgevingen verzamelen” 

- evt. uitleg rolverdeling interviewers 

- Lengte van het interview 

- Uitleg over opname en verdere verwerking van de opname. 

- Uitleg over voorleggen scoring aan de geïnterviewde en evt. rapportage (managers).  

- Mogelijkheid tot vragen van de geïnterviewde 

 

5. Interviewvragen 

 

6.  Afsluiting van het interview 

- Bedanken voor het interview 

- Maken van afspraken voor opsturen scoring (wanneer en naar welk e-mailadres) en wanneer 

de geïnterviewde de feedback op de scoring terugstuurt.  
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Bijlage 5.2 Vragenlijst interview onderwijsdirecteur 

 

 

 

Vragen vooraf (kunnen we zelf invullen) 

 

 Scoring 

P1a Naam ROC/AOC .. 

P1b Sector .. 

P1c Opleiding .. 

P2 m/v .. 

P3 Leeftijd:  .. 

 

 

Interview 

 

Topic Vraag Scoring achteraf) 

A1: visie 1.Heeft uw ROC een uitgesproken onderwijsvisie? dich 

 1. Hoe zou u die visie omschrijven? 

 

> Scoren voor elk van de drie onderdelen (kan overeenkomen, maar 

ook verschillen): 

- bedoelde leeruitkomsten 

- leer- en doceeractiviteiten 

- toetsing 

……… 

 
1. Overwegend 

behavioristisch 
2. Overwegend 

cognitivistisch 
3. Overwegend 

constructivistisch 
4. mengvorm 

 6a. In hoeverre zijn docenten hiervan op de hoogte?  5 punts 

 6b. In hoeverre wordt deze visie gedeeld bij docenten? 5 punts 

 6c. Waaraan is dat te merken in hun onderwijs? …… 

 5.Hoe past de Elo in de visie van uw ROC? …. 

 3. Wat zou de rol van ICT moeten zijn in een opleiding? …. 

 4. Hoe past de Elo hier in? …. 

A3: Elo en 

content + A5: 

drijvende 

kracht 

3. Wat was de reden voor de aanschaf van een Elo? Wat was het 

beoogde doel? 

Nb: vaak door branche bepaald, bijv. livelink in groenonderwijs 

…. 

 4. Waarom heeft uw instelling voor deze Elo gekozen? ….. 

 1. Wie heeft de keuze voor deze Elo gemaakt? …… 

 A5-1Is er binnen de ROC een specifieke drijvende kracht van 

vernieuwingen op ICT gebied aan te wijzen? 

„Technology push‟ of 

„educational pull‟ 

 2. Wie bepaalt de inhoud van de Elo? ….. 

 A5-2 Hoe vrij zijn docenten hun eigen les in te richten? Hoe vrij zijn 

ze in het gebruik van de Elo? 

2 x 5 punts 

 5. Hoe ging de implementatie van de Elo in zijn werk? Top down of 

omgekeerd? 

dich 

 6. Hebben alle betrokkenen informatie gekregen over de aanschaf Dich + …. (wie 
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Topic Vraag Scoring achteraf) 

en het gebruik van de Elo? niet/wel) 

 7. Waren er/zijn er docenten tegen het gebruik van een Elo?  

Hoe ging het management daarmee om? 

Dich + …. 

 9. Had de aanschaf van de Elo consequenties voor de technische 

ondersteuning? In welke zin? 

….. 

 10. Is de Elo de investering waard gebleken? Dich + … (toelichting, 

niet te veel laten 

uitwijden) 

 11. Wordt het onderwijs op uw ROC geëvalueerd? Ook het gebruik 

van de Elo? Evaluatierapport beschikbaar? 

dich 

 18. Wordt de Elo gebruikt voor het ontwikkelen, het uitwisselen en 

hergebruiken van materiaal? 

……. 

 22. Zijn er wat het gebruik van de Elo betreft concrete plannen voor 

de toekomst? 

Dich + … (toelichting) 

 23. Zijn er (daarnaast nog andere) plannen wat betreft het gebruik 

van ICT in uw instelling? 

Dich + …. (toelichting)  

A2: docenten   

 3. Hoe zou u de docenten als pc gebruiker typeren? 5 puntsschaal, 

beginner/expert 

 5 Hoe bedreven zijn de docenten in het gebruik van deze 

electronische leeromgeving? 

5 puntsschaal 

A6 

Samenwerking 

1. Werken docenten in teams? Ja/nee/sommige 

docenten/opleidingen 

A4: 

infrastructuur 

5. Hoe is het gesteld met de computerfacilteiten voor docenten? 

Eigen pc‟s?  

……. 

 6a. Zijn er voldoende computerruimtes voor lln? Dich + toelichting 

 6b. Bestaan er roosterproblemen wat betreft het pc gebruik door 

lln? 

Dich + toelichting 

 8. In hoeverre is er sprake van ondersteuning vanuit het 

management? Krijgen docenten bijvoorbeeld extra uren? 

Dich + toelichting 

 7a. Krijgen docenten didactische ondersteuning/ (bijscholing, 

, best practices ed) 

Dich + … 

 7b. Ondersteunen docenten elkaar bij het gebruik van de Elo? 

(intervisie, peercoaching ed) 

Dich + …. 

B: gebruik B1- 1 Wordt de Elo schoolbreed gebruikt? Zo nee, in welke 

opleidingen niet? Waarom niet? 

Dich + ……. + …….. 

 B1-2 Wordt de Elo alleen op school gebruikt, of ook thuis? 

(lln/docenten) 

Dich + …… 

 B3-1 Hoe hoog schat u het percentage gebruik in van docenten?  numeriek 

 B3- 4Hoe hoog schat u het percentage gebruik in van leerlingen?  numeriek 

 B3-2 Hoe staan docenten tegenover het gebruik van de Elo? …… 

 B3-3 Zijn er effecten van het gebruik van de Elo die u van tevoren 

niet had verwacht? 

Dich + ….. 

 B3-5 Zijn lln tevreden over de Elo? Waarom wel/niet?  Dich + ….. 

   

C. 

Opbrengsten 
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Topic Vraag Scoring achteraf) 

 C1- 3 Schat u in dat de Elo effect heeft op lesverzuim en uitval? In 

welke zin?  

Dich + … 

 C3- 1 En op vroegtijdig schoolverlaten? Dich + .. 

 C3- 2 En op de studieduur? Dich + … 

 C3- 3 En op het rendement? Dich + … 

 C3-6 En op de toetsresultaten? Dich + … 

 C3- 4 Denkt u dat stageverleners er iets van merken dat lln gewend 

zijn met een Elo om te gaan? In welke zin?  

Dich + … 

C open Zijn er nog andere opbrengsten van het gebruik van de Elo? Dich + ………… 
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Bijlage 5.3 Vragenlijst interview docent 

 

Vragen vooraf 

 

 Scoring 

P1 Sector ….. 

P1 Opleiding ….. 

P2 m/v dich 

P5 Hoeveel lesuren heeft u? num 

P6: Aan welke groepen lln (niveaus, vakken, domeinen) geeft u 

les? 

….. 

A5-3 Hoeveel van uw tijd besteedt u aan activiteiten die passen 

bij de volgende rollen? 

instructeur, coach, 

ontwikkelaar, leerwegplanner 

met tijdsaanduiding + nvt 

 Hoe schat u uw kennis en vaardigheden in qua:  

A2-1 - het zodanig inzetten van ICT dat het een meerwaarde 

heeft? 

5 punts 

A2- 3 – het gebruiken van educatieve programmatuur? 5 punts 

A2- 4 - het beoordelen van de bruikbaarheid van educatieve 

programmatuur? 

5 punts 

A2- 7 – het gebruik van een leerlingvolgsysteem? 5 punts 

  

A3-8 Heeft u een training gevolgd voor het gebruik van deze Elo?  dich 

  

A4- 1 Wat vindt u van de hoeveelheid beschikbare pc‟s voor lln? 5 punts, te weinig/ruim 

voldoende 

A4-6 Is er sprake van roosterproblemen als het gaat om ruimtes 

en computers? 

5 punts, zelden/vaak + nvt 

A4- 5 Hoe is het gesteld met de computerfaciliteiten voor 

docenten?  

Heeft u de beschikking over een eigen pc op school?  

5 punts, te weinig/ruim 

voldoende 

dich 

  

A6-1 Werken docenten in teams?  dich 

  

B1-1 Wordt de Elo schoolbreed gebruikt? dich 

B2 A-H  

Kunt u aangeven in welke mate u de volgende faciliteiten 

gebruikt? 

B2-15 Wat is daarbij uw inschatting wat betreft uw 

tijdsbesteding per activiteit als het gaat om resp. f2f en on line 

onderwijs 

5 punts 

 

F2f         online 

a-h 

B2-A – Informatie verstrekken  

B2-B – aanbieden van leermateriaal  

B2-C – opdrachten voor zelfstudie  
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B2-D - toetsing  

B2-E - communicatie  

B2-F – samenwerking  

B2-G Volgen en begeleiden van het leerproces  

B2-H Informatie over studievorderingen  

B2-11 Als u werkt met subgroepen in de Elo, hoe groot zijn die 

subgroepen gemiddeld? 

…… (of categorieën) 
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Interview  

 

Topic Vraag Scoring achteraf 

B   

 A2-5 Hoe ervaren bent u in het gebruik van 

deze electronische leeromgeving? 

5 puntsschaal, onervaren/zeer 

ervaren 

 B1-4 Hoe vaak gebruikt u de Elo? 5 punts 

 B1-2 Wordt de Elo alleen op school gebruikt, of 

ook thuis? (door uzelf/door uw leerlingen) 

Dich + …… 

 B1-5 Zijn er afspraken wat betreft het gebruik 

op klassikaal/opleidingsniveau? 

Dich + … 

 B2-10 Hoe groot zijn de groepen waaraan u les 

geeft? 

Worden grote groepen bij online opdrachten 

(zoals discussies) verdeeld over meerdere 

docenten? 

… 

dich 

 B2-9 Hoe geeft u de instructie voor opdrachten 

die via de Elo gemaakt moeten worden? (f2f, 

Elo) 

dich 

 B2-13 Helpen lln elkaar bij het werken 

met/binnen de Elo? 

Dich + … 

 B2-12 Houden lln zich tijdens het werken met 

de Elo aan het werken aan de taak? 

(toelichting: of gaat er veel tijd verloren met 

geklets, sociale bezigheden ed) 

5 punt + …. 

 B2-14 Kunt u uw opdrachten in de ELO zo 

invullen dat u sterke en zwakke kanten van de 

verschillende functionaliteiten combineert?  

Dich + .. 

 B2-16 Wordt de Elo gebruikt voor activiteiten 

die niet op een andere manier gerealiseerd 

kunnen worden? Zo ja, welke? 

(bijv. asynchrone communicatie lln/docent, lln 

onderling ed) 

Complementair/supplementair 

+ …. 

A2: 

docenten/lln 

2. Bent u  over het algemeen goed in staat uw 

lessen te organiseren rond het gebruik van ICT? 

5 punts + toelichting 

 6. In welke mate zijn uw leerlingen bedreven in 

het gebruik van de Elo? 

5 punts + … 

 B3-5 In hoeverre zijn uw leerlingen naar uw 

inschatting tevreden met de Elo? 

5 punt + … 

A3:Elo/content 13. Wat vindt u van het gebruiksgemak van de 

Elo? 

5punts 

 15. Heeft de Elo alle functionaliteiten die de u 

voor uw onderwijs nodig heeft? Zo nee, welke 

niet? 

Dich + …. 

 16. Waren er aanpassingen nodig? Dich + … 

Indien van 

toepassing 

18. Gebruikt u de Elo voor het ontwikkelen, het 

uitwisselen en hergebruiken van materiaal?  

……. 

 21. Kunt u makkelijk bij uw eigen producten? Dich + … 
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Topic Vraag Scoring achteraf 

 17. Is het materiaal dat lln nodig hebben 

makkelijk beschikbaar? 

Dich + …. 

 19. Wat vindt u van de veiligheid van de Elo? 

(openheid, kwetsbaarheid) 

5punts 

 B1- 6 Wordt er via Elo‟s gepest? Zijn er 

represaillemaatregelen bij wangedrag? Waaruit 

bestaan die? 

Dich + dich + ……. 

A3: Elo en 

content + A5: 

drijvende 

kracht 

3. Wat was de reden voor de aanschaf van een 

Elo?  

…. 

 7a. Wat vond u van de beslissing een Elo aan te 

schaffen? 

…. 

 7b. (bij neg reactie, weerstand): Hoe ging men 

daar binnen de ROC mee om?  

….. 

 A5-1 Is er binnen de ROC een specifieke 

drijvende kracht van vernieuwingen op ICT 

gebied aan te wijzen? 

 

 A3-6 Heeft u voldoende informatie gekregen 

over de aanschaf en het gebruik van de Elo? 

Dich + … 

 A5-2 Hoe vrij zijn docenten hun eigen les in te 

richten? Hoe vrij zijn ze in het gebruik van de 

Elo? 

2 x 5 punts 

 12. Hoe nuttig vindt u de Elo? Maakt het daarbij 

uit om welk niveau lln het gaat? 

Nut: 5 punts 

Niveau: dich plus …. 

(toelichting) 

   

A4: 

infrastructuur 

4. Wat vindt u van de technische 

ondersteuning? Voldoende? 

5punts + … 

 7a.. Krijgt u  didactische ondersteuning? 

(bijscholing, , best practices ed ed) 

Dich + … 

 7b. Krijgt u ondersteuning van uw collega‟s? 

(intervisie, peercoaching_ 

Dich +  

 8. In hoeverre is er sprake van ondersteuning 

vanuit het management? Krijgen docenten 

bijvoorbeeld extra uren? 

Dich + toelichting 

Over de ICT-

ondersteuning 

(„helpdesk‟) 

9a. Hoe snel kan de helpdesk helpen bij acute 

problemen? 

5punts 

9b. Is die hulp dan adequaat? Dich + … 

10. Gaat men bij de ondersteuning uit van de 

(leer)vragen die u heeft? 

Dich + … 

11. Zitten ondersteuners op dezelfde golflengte 

als u?  

Dich + … 

  

   

A1: visie 1a. Heeft uw ROC een uitgesproken 

onderwijsvisie? 

dich 

 1b. Hoe zou u die visie omschrijven? ……… 
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Topic Vraag Scoring achteraf 

 

> Scoren voor elk van de drie onderdelen (kan 

overeenkomen, maar ook verschillen): 

- bedoelde leeruitkomsten 

- leer- en doceeractiviteiten 

- toetsing 

 

Achteraf scoren in: 
5. Overwegend 

behavioristisch 
6. Overwegend 

cognitivistisch 
7. Overwegend 

constructivistisch 
8. mengvorm 

 2a. Komt uw visie hiermee overeen? 

Zo nee, hoe zou u uw visie omschrijven? 

 

(gebruiken voor doorvragen: Wat vindt u zelf 

belangrijk in onderwijs? Kunt u de drie punten 

noemen die u het belangrijkst vindt? 

……. 

 
1. Overwegend 

behavioristisch 
2. Overwegend cognitivistisch 
3. Overwegend 

constructivistisch 

4. mengvorm 

   

   

C. 

Opbrengsten 

C1-1 Bespaart het werken met een Elo u tijd? 

En werkt het tijdsbesparend voor lln, naar uw 

idee? 

Dich + dich 

 C1-2 Heeft u door de Elo meer ruimte voor 

individuele aandacht voor lln? 

dich 

 C1-3 schat u in dat de Elo effect heeft op 

lesverzuim en uitval? In welke zin? 

Dich + …. 

 Heeft het gebruik van de Elo een effect op: 

(plus toelichting) 

Dich + …. 

 C2-1 - de motivatie van leerlingen?  Dich + …. 

 C2-2 – het zelfvertrouwen van lln?  Dich + …. 

 C2-3 a – hoe goed ze inhoudelijk kunnen 

reflecteren en hoe vaak ze dat doen?  

Dich + …. 

 C2- 3b – hoe goed ze inhoudelijk kunnen 

argumenteren en hoe vaak ze dat doen?  

Dich + … 

 C2-3c - hoe goed ze kunnen relateren en 

structureren en hoe vaak ze dat doen?  

Dich + …. 

 C2-4a: - de mate van samenwerking Dich + …. 

 C2-4b – de kwaliteit van samenwerking Dich + …. 

 C3-1 – vroegtijdig schoolverlaten (door grotere 

betrokkenheid) 

Dich + …. 

   

 C3-2 - Studieduur? Dich + …. 

 C3-5 – de kwaliteit van producten? Dich + …. 

 C3-6- toetsresultaten? Dich + …. 

 C2-5 Bent u als docent makkelijker bereikbaar 

voor leerlingen door de Elo? Wat vindt u 

daarvan? 

Dich + ….  

 C4-1 Geeft u met meer plezier les door de Elo? Dich + … 

 C4-2 En denkt u dat leerlingen daardoor met 

meer plezier leren? 

Dich + …. 
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Topic Vraag Scoring achteraf 

 C4-3 Denkt u dat leerlingen zich door de Elo 

meer betrokken voelen bij de school? 

Dich + … 

C open Zijn er nog andere opbrengsten van het gebruik 

van de Elo? 

Dich + ………… 
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Bijlage 5.4 Vragenlijst interview ICT-manager 

Vragen 

 Scoring 

P2 m/v dich 

P4 Geeft u ook les? dich 

P5 Hoeveel lesuren? num 

P6: aan welke groepen lln (niveaus, vakken, domeinen) ….. 

P10 Wat is uw achtergrond? …… 

  

 Hoe schat u de kennis en vaardigheden van de  gemiddelde 

docent in qua: 

 

A2-1 - het zodanig inzetten van ICT dat het een meerwaarde 

heeft? 

5 punts 

A2- 3 – het gebruiken van educatieve programmatuur? 5 punts 

A2-5 – het gebruik van de Elo? 5 punts 

A2- 4 - het beoordelen van de bruikbaarheid van educatieve 

programmatuur? 

5 punts 

A2- 7 – het gebruik van een leerlingvolgsysteem? 5 punts 

A3-8 Worden docenten getraind in het gebruik van een Elo? dich 

A4- 1 Wat vindt u van de hoeveelheid beschikbare pc‟s voor lln? 5 punts, te weinig/ruim 

voldoende 

A4- 5 Hoe is het gesteld met de computerfaciliteiten voor 

docenten?  

Hebben docenten de beschikking over eigen pc‟s? 

5 punts, te weinig/ruim 

voldoende 

dich 

A4-2 Zijn de aanwezige pc‟s snel genoeg? dich 

A4-6 Is er sprake van roosterproblemen als het gaat om ruimtes 

en computers? 

5 punts, zelden/vaak + nvt 

A4-3 Worden er smart boards gebruikt? dich 

B1-1 Wordt de Elo schoolbreed gebruikt? dich 

B2 A-G  

Kunt u aangeven in welke mate de volgende faciliteiten door de 

bank genomen worden gebruikt? 

B2-15 Wat is daarbij uw inschatting wat betreft de tijdsbesteding 

per activiteit als het gaat om  resp. f2f en on line onderwijs?   

5 punts  

 

 

          F2f         online 

a-h 

B2-A  – Informatie verstrekken  

B2-B – aanbieden van leermateriaal  

B2-C – opdrachten voor zelfstudie  

B2-D - toetsing  

B2-E - communicatie  

B2-F – samenwerking  

B2-G Volgen en begeleiden van het leerproces  

 

 

 



 

134 

Interview  

 

Topic Vraag Scoring achteraf 

A3: Elo en 

content + A5: 

drijvende 

kracht 

3. Wat was de reden voor de aanschaf van een Elo? 

Wat was het beoogde doel? 

…. 

 4. Waarom heeft uw instelling voor deze Elo gekozen? ….. 

 A1-3. Wat zou de rol van ICT (ruimer dan Elo) moeten 

zijn in een opleiding? 

…. 

 4. Hoe past de Elo hier in? (gewenste rol ICT) …. 

 1. Wie heeft de keuze voor deze Elo gemaakt? …… 

 A5-1Is er binnen de ROC een specifieke drijvende 

kracht van vernieuwingen op ICT gebied aan te 

wijzen? 

Techn. Push/ ed. pull 

 2. Wie bepaalt de inhoud van de Elo? ….. 

 A5-2 Hoe vrij zijn docenten hun eigen les in te 

richten? Hoe vrij zijn ze in het gebruik van de Elo? 

2 x 5 punts 

 7. Bestond er weerstand onder docenten? Hoe is 

daarmee omgegaan? 

Dich + …… 

 13. Wat vindt u van het gebruiksgemak van de Elo? 5punts 

 15. Heeft de Elo alle functionaliteiten die het ROC 

nodig heeft? Welke niet? 

Dich + …. 

 16. Waren er aanpassingen nodig? Dich + … 

 9. Had de aanschaf van de Elo consequenties voor de 

technische ondersteuning? In welke zin? 

….. 

Indien van 

toepassing 

18. Wordt de Elo gebruikt voor het ontwikkelen, het 

uitwisselen en hergebruiken van materiaal? 

……. 

 21. Kunnen docenten makkelijk bij hun eigen 

producten? 

Dich + … 

 17. Is het materiaal dat lln nodig hebben makkelijk 

beschikbaar? 

Dich + …. 

 19. Wat vindt u van de veiligheid van de Elo? 

(openheid, kwetsbaarheid) 

5punts 

 12. Hoe nuttig vindt u de Elo? Maakt het daarbij uit 

om welk niveau lln het gaat? 

Nut: 5 punts 

Niveau: dich plus …. 

(toelichting) 

 10. Is de Elo de investering waard gebleken? Dich + … (toelichting, niet te 

veel laten uitweiden) 

 22. Zijn er wat het gebruik van de Elo betreft 

concrete plannen voor de toekomst? 

Dich + … (toelichting) 

 23. Zijn er (daarnaast nog andere) plannen wat 

betreft het gebruik van ICT in uw instelling? 

Dich + …. (toelichting)  

 B3-3 Zijn er effecten van het gebruik van de Elo die u van 

tevoren niet had verwacht? 

Dich + ….. 

B B3-1 Hoe hoog schat u het percentage gebruik in van 

docenten?  

numeriek 

 B2-16 Wordt de Elo gebruikt voor activiteiten die niet 

op een andere manier gerealiseerd kunnen worden? 

Complementair/supplementai

r + …. 
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Topic Vraag Scoring achteraf 

Zo ja, welke? 

A2 2. Zijn docenten over het algemeen goed in staat hun 

lessen te organiseren rond het gebruik van ICT? 

5 punts + toelichting 

B B3- 4Hoe hoog schat u het percentage gebruik in van 

leerlingen?  

numeriek 

 B1-2 Wordt de Elo alleen op school gebruikt, of ook 

thuis? (lln/docenten) 

Dich + …… 

 B1-5 Zijn er afspraken wat betreft het gebruik op 

klassikaal/opleidingsniveau? 

Dich + … 

 B1-6 Wordt er via Elo‟s gepest? Zijn er 

represaillemaatregelen bij wangedrag? Waaruit 

bestaan die? 

Dich + dich + ……. 

A4: 

infrastructuur 

  

 4. Krijgen docenten voldoende technische 

ondersteuning? 

5punts + … 

 7a. Krijgen docenten didactische ondersteuning 

(bijscholing, best practices  ed) 

Dich + … 

 7b. Krijgen docenten ondersteuning van hun collega‟s? 

(intervisie, peercoaching) 

Dich + …. 

 9a. Hoe snel kan er door de helpdesk geholpen 

worden bij acute problemen? 

5punts 

 9b. Is die hulp dan adequaat? Dich + … 

 10. Wat is leidend bij de ondersteuning? De leervraag 

of het aanbod? Technische problemen? 

Dich + … 

 11. Zitten docenten en ondersteuners op dezelfde 

golflengte?  

Dich + … 

C. Opbrengsten C1-1 Schat u in dat de Elo tijdsbesparend werkt? Voor 

docenten? Voor lln? 

Dich + dich 

 C1-2 Schat u in dat er door de Elo meer ruimte is voor 

individuele aandacht voor lln? 

dich 

 C4-1 Denkt u dat docenten met meer plezier lesgeven 

door de Elo? 

Dich + … 

 C4-2 En denkt u dat leerlingen daardoor met meer 

plezier leren? 

Dich + …. 

C open Zijn er nog andere opbrengsten van het gebruik van 

de Elo? 

Dich + ………… 
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Bijlage 5.5 Vragenlijst interview leerling 

 

Groepsinterview (n=4) 

 

Procedure/aanpak:  

Selectiecriteria: m/v, in staat mening goed onder woorden te brengen, succesvol/niet succesvol 

gebruiker van de ELO, les krijgen van docent die bij interviews is betrokken e.d.;  

Aanpak: om beurten een vraag voorleggen, bij verschil van mening laten reageren op antwoord, 

eventueel korte uitwisseling van argumenten entameren.  

 

Vragen vooraf/vooraf in te vullen 

 

 Scoring 

P1a Naam ROC  

P1b Sector/niveau  

P1c Opleiding/Locatie  

P1d Leerjaar  

P2   Naam docent  

P3   M/V   

P4   Leeftijd (?)  

 

 

topic Vraag Scoring 

B1  wijze van 

gebruik 

4. Hoe vaak maak je gebruik van de ELO? 5 punts 

 2. Waar maak je gebruik van de ELO? Ook thuis? school/thuis 

A4  infrastructuur 1. Zijn er voldoende computerruimtes op school beschikbaar? 

Kun je op school op elk gewenst moment over een computer 

beschikken?  

5 punts 

B2  

functionaliteiten 

 

NB interviewer: 

deze vraag 

aanpassen aan 

terminologie van 

de gebruikte Elo 

A-H. Op welke manieren maakt de docent gebruik van de 

ELO? Om jullie 

 
a) info aan te bieden?  
b) leermateriaal aan te bieden?  
c) zelfstudieopdrachten aan te bieden?  
d) toetsen aan te bieden?  
e) over opdrachten te (laten) communiceren? 
f) bij opdrachten te laten samenwerken 
g) het leren via de ELO te kunnen volgen en te begeleiden? 
h) info te geven over studieresultaten/cijfers 

 

Dich 

(ja/nee/weet 

ik niet) 

 9.  Krijg je voor het maken van opdrachten (via de ELO) 

klassikale instructies van de docent? 

Dich 

 13.  Helpen jullie elkaar bij het leren met gebruik van de 

ELO? Waaruit bestaat die hulp? 

Dich + …. 

 12. Zijn jullie binnen de Elo vooral met de opdrachten bezig 

of wordt er intussen ook veel gekletst? 

5 punts 
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B1  wijze van 

gebruik 

5. Gelden er afspraken voor het gebruik van de ELO? Wat zijn 

de belangrijkste? 

Dich + …. 

 6. Wordt de ELO geregeld misbruikt om elkaar te pesten? 

Heb je dat zelf wel eens meegemaakt (gedaan)? Volgen er 

represaille maatregelen op pestgedrag?  

5 punts 

Dich + .. 

Dich + 

A2  docenten/lln 3/5. Kan de docent goed uit de voeten met het gebruik van 

de computer/ de ELO? 

5 punts 

 6. Ben je goed in het gebruik van de computer? Hoe goed? In 

het gebruik van de ELO?  

5 punts 

5 punts 

A3  elo en content 6. Kreeg je voldoende hulp toen je de ELO voor het eerst 

moest gebruiken? Waaruit bestond die hulp? 

Dich + … 

A5  drijvende 

kracht 

3. Hoe zou je de docent omschrijven, als iemand les geeft of 

meer als begeleider, of allebei? 

5 punts voor 

instructeur, 5 

punts voor 

coach 

A3 elo en content 13.  Vind je de ELO makkelijk in het gebruik?  5 punts 

 15. Hoe volledig vind je de ELO? Zijn er onderdelen die je 

mist? Welke? 

5 punts + …… 

 17.  Kun je via de ELO steeds het (les-)materiaal vinden dat 

je nodig hebt? 

Dich 

 19. Is de ELO voldoende afgeschermd voor kwaadwillende 
buitenstaanders? Is het een kwetsbaar systeem? In welke 
opzichten?  

 

Dich + …. 

 21. Wie kunnen er bij de producten komen die jij in de ELO 

hebt opgeslagen? Is je privacy daarmee voldoende 

gegarandeerd 

……. + dich 

B3 gebruik en 

waard. 

5 + A3-12 Hoe nuttig vind je de Elo? 

Ben je tevreden over het gebruik van de ELO. Over welke 

onderdelen (functionaliteiten) van de ELO wel/niet  

5 punts 

5 punts +  ….. 

C1 efficiency 1. Wordt de beschikbare tijd bij gebruik van de ELO efficiënt 

benut? Levert het gebruik van de ELO tijdwinst op? Ben je 

eerder klaar met je huiswerk? 

5 punts 

 2.Krijg je dankzij de ELO meer individuele aandacht dan bij 

klassikaal onderwijs?  

Dich 

C2 kwaliteit proces   

 2. Heeft het gebruik van de ELO je zelfvertrouwen versterkt? Dich 

 3a Ben je door het gebruik van de ELO bewuster gaan leren?  

3b Denk je meer na over hoe je leert, hoe je schoolwerk 

plant en aanpakt, hoe je nagaat of je voldoende op een 

tentamen bent voorbereid, etc.? 

Dich 

5 punts + ….. 

 3c. Helpen de opdrachten in de ELO je meer of beter na te 

denken over de stof?  

5 punts + … 

  3d Helpen de opdrachten in de ELO je meer of beter te 

argumenteren over de stof? 

5 punts + …. 

 3e Helpt de Elo je om overzicht over de stof te krijgen?  5 punts + …. 

 4. Ben je door het gebruik van de ELO beter en vaker gaan 

samenwerken met medeleerlingen? (Is het gebruik van de 

ELO goed voor de samenwerking tussen jou en je 

Dich + dich + 

…. 
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medeleerlingen? ) 

 5. Heb je bij gebruik van de ELO gemakkelijk(er) toegang tot 

de docent? (Kun je tijdig van hem/haar hulp verwachten? ) 

Dich + …. 

 6. Krijg je (binnen de Elo) feedback op je opdrachten? Is dat 

nuttige feedback?  

Dich + … 

C3 effectiviteit 4. Merken werkgevers/stagverleners/praktijkbegeleiders van 

de leerbedrijven er iets van dat hier op school een Elo 

gebruikt wordt? In welke zin?  

5 punts + ….. 

 5. Lever je dankzij het gebruik van de ELO betere producten 

af dan voorheen? Is de kwaliteit van de producten die je 

maakt, beter geworden door het gebruik van de ELO? 

5 punts 

 6. Ben je beter gaan presteren door het gebruik van de ELO? 

Zijn je cijfers op toetsen door het gebruik van de ELO 

verbeterd? 

5 punts 

C4  tevredenheid 2. Vind je het leuk om te leren? Heeft de ELO hieraan 

bijgedragen? In welke zin?  

5 punts + 

dich + … 

 3. Hoe betrokken voel je je bij de school? Wat is de rol van 

de Elo daarin? 

5 punts + …. 
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Bijlage 5.6 Vragenlijst enquête docenten 

 

Vragenlijst docenten 

 

Vragen  Antwoorden 

1. Wilt u de volgende gegevens verstrekken? 
a. Uw naam: 

 
b. m/v: 

 

 
c. Sector/opleiding: 

 
d. Aantal uren dat u lesgeeft: 

 
e. Aan welke groepen u lesgeeft (niveaus, 

vakken domeinen): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hoeveel van uw tijd besteedt u aan activiteiten die 

passen bij de volgende rollen?  

(eventueel „nvt‟ aankruisen) 

Rollen % tijd Nvt 

instructeur   

coach   

ontwikkelaar   

leerwegplanner   

anders,nl: 

……………………………… 

  

 

3. Hoe schat u uw kennis en vaardigheden als het gaat om: 

 

Activiteiten laag    hoog 

a. de effectieve inzet van ICT?  

 

1 2 3 4 5 

b. het gebruik van educatieve programmatuur? 

 

1 2 3 4 5 

c. het beoordelen van educatieve programmatuur op 

bruikbaarheid? 

1 2 3 4 5 

 

d. het gebruik van een leerlingvolgsysteem? 1 2 3 4 5 

 

 

4. Heeft u een training gevolgd voor het gebruik van 

deze Elo?  

(aankruisen wat op u van toepassing is): 

O nee 

O ja 
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5. Wat vindt u van de hoeveelheid beschikbare pc‟s voor 

de leerlingen? 

 

Onvol-

doende 

   ruim 

voldoe

nde 

1 2 3 4 5 

 

 

 

6. Is er sprake van roosterproblemen als het gaat om 

ruimtes en computers? 

 

 

zelden    heel 

vaak 

1 2 3 4 5 

 

 

7. Hoe is het gesteld met de computerfaciliteiten voor 

docenten?  

 

 

Onvol-

doende 

   ruim 

voldoe

nde 

1 2 3 4 5 

 

 

8. Heeft u de beschikking over een eigen pc op school? O nee 

O ja 

 

9. Werken docenten in teams?  O nee 

O ja 

 

10. Wordt de Elo schoolbreed gebruikt? O nee 

O ja 

 

11. Welk percentage van uw tijd besteedt u aan respectievelijk face to face (f2f) en en online 

onderwijs als het gaat om de volgende activiteiten:  

 

Activiteiten Besteding tijd in % 

F2f On line 

onderwijs 

a. Informatie verstrekken 

 

  

b. aanbieden van leermateriaal 

 

  

c. opdrachten voor zelfstudie 

 

  

d. toetsing 

 

  

e. communicatie 

 

  

f. samenwerking 

 

  

g. Volgen en begeleiden van het 

leerproces  
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h. Informatie over 

studievorderingen 

 

  

 

 

12. Als u werkt met subgroepen in de Elo, hoe groot zijn 

die subgroepen gemiddeld? 
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Bijlage 5.7 Vragenlijst enquête ict-manager 

 

Vragen  Antwoorden 

1. Wilt u de volgende gegevens verstrekken? 
f. Uw naam: 

 
g. m/v: 

 
h. Sector/opleiding: 

 
i. Uw achtergrond (opleiding, eerder 

vervulde functies): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Geeft u ook les aan leerlingen?  (aankruisen wat op u van toepassing is): 

O nee (ga door naar vraag 5) 

O ja 

 

 
3. Hoeveel uur geeft uw les?  

 

 

 
 

 
4. Aan welke groepen geeft u les (niveaus, vakken 

domeinen): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hoe schat u de kennis en vaardigheden van de gemiddelde docent in als het gaat om: 

Activiteiten laag    hoog 

a. de effectieve inzet van ICT?  

 

1 2 3 4 5 

b. het gebruik van educatieve programmatuur? 

 

1 2 3 4 5 

c. het beoordelen van educatieve programmatuur op 

bruikbaarheid? 

1 2 3 4 5 

 

d. het gebruik van een leerlingvolgsysteem? 1 2 3 4 5 

      
 

6. Worden docenten getraind in het gebruik van de ELO?  O nee 

O ja 
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7. Wat vindt u van de hoeveelheid beschikbare pc‟s voor 

de leerlingen? 

 

onvol-

doende 

   ruim 

voldoe

nde 

1 2 3 4 5 

 

 

8. Zijn de beschikbare computers snel genoeg? O nee 

O ja 

 

 

9. Is er sprake van roosterproblemen als het gaat om 

ruimtes en computers? 

 

 

zelden    heel 

vaak 

1 2 3 4 5 

 

 

10. Worden er smart boards gebruikt? 

 

 

 

 

 

 

Niet of 

nauwe

lijks  

   op 

grote 

schaal  

1 2 3 4 5 
 

11. Wordt de ELO schoolbreed gebruikt? O nee 

O ja 

 

12. Hoeveel van hun tijd besteden docenten naar uw inschatting aan respectievelijk face to face (f2f) 

en  online onderwijs als het gaat om de volgende activiteiten:  

 

Activiteiten Besteding tijd in % 

F2f On line 

onderwijs 

Weet ik niet 

a. Informatie verstrekken 

 

   

b. aanbieden van leermateriaal 

 

   

c. opdrachten voor zelfstudie 

 

   

d. toetsing 

 

   

e. communicatie 

 

   

f. samenwerking 

 

   

g. Volgen en begeleiden van het 

leerproces  

 

   

 

 

 


