
Onderzoek Benutting en Opbrengst van Elektronische Leeromgevingen in het MBO (BOEL); 
samenvatting 
 

Het CLU heeft in samenwerking met TNO en de capaciteitsgroep Onderwijskunde van de Universiteit 

Utrecht onderzoek uitgevoerd naar de benutting van ELO’s in het MBO. De probleemstelling van het 

onderzoek is 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? 

Het theoretisch kader van het onderzoek is samengevat in het volgende model:  
 

Mogelijke succes- en faalfactoren: 

 
 

Uit dit model zijn de volgende onderzoeksvragen afgeleid: 

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? 

 

Opzet 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een multicase study design. De zes deelnemende scholen, 

drie ROC’s en drie AOC’s, zijn geselecteerd aan de hand van de gebruiksscenario’s van Droste1. Per 

school zijn interviews afgenomen met de onderwijsdirecteur, de ICT manager, twee docenten en 

hun leerlingen. 

 

Resultaten en conclusies 

Per cluster van mogelijke succes- en faalfactoren vermelden we de belangrijkste conclusies.   

 

Randvoorwaarden 

                                                 
1
 Droste, J., Rikhof, M., & van der Hoeff , A. (2004). Leeromgevingen.  In  

Onderwijskundig Lexicon, editie III. Deventer: Kluwer. 

 

1) 

Randvoorwaarden 
 visie 

 docenten 

 ELO 

 infrastructuur 

2) Gebruiksscenario’s 
 contact-plus 

 zelfstudie 

 samenwerking 

 online-plus 

 

3) Waargenomen 

effecten 
 effectiviteit 

 efficiëntie 

 kwaliteit 

 tevredenheid 



De onderwijsvisie van de deelnemende scholen bleek vaak een mengvorm te zijn van opvattingen 

die te herleiden is tot een combinatie van cognitivistische en constructivistische opvattingen van 

leren. De vermeende invloed van de onderwijsvisie op het gebruik van de ELO hebben we niet 

kunnen aantonen.   

De kennis en vaardigheden van docenten in het gebruik van de ELO bleek matig. Tegen de 

verwachting in bleek de mate van gebruik van de ELO geen samenhang te vertonen met het 

expertiseniveau van docenten. 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. Ondersteuning door 

het management was de enige randvoorwaarde die positief bleek samen te hangen met de mate van 

gebruik.  

De technische ondersteuning werd niet overal hoog ingeschat. Van belang was dat de ondersteuning 

op dezelfde golflengte zat als die van de docenten. Ook deze factor bleek van invloed op de 

waardering door docenten van de ELO.  

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. 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. Net als bij de kennis en vaardigheden bleek er ook bij de infrastructuur geen 

samenhang te bestaan met de mate van gebruik van ELO’s.   

 

Gebruik 

De ELO was niet overal schoolbreed ingevoerd. Soms was de ELO alleen ingevoerd bij het cluster 

waar de onderzochte school deel van uitmaakte.  

De gebruiksscenario’s waarop de deelnemende scholen geselecteerd werden, bleken in de praktijk 

niet terug te vinden. Geen enkele case bleek 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. Gebruik van de verschillende functionaliteiten bleek een betere methode voor de typering van 

scholen. 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. Ook 

on line samenwerking was een uitzondering. 

Wanneer het gebruik van functionaliteiten schematisch wordt weergegeven 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 zijn dat het hier om een min of meer 

chronologisch overzicht gaat: de volgorde waarin scholen de functionaliteiten geleidelijk verder 

implementeren.  



 

Opbrengsten 

Een grotere spreiding in het ELO-gebruik blijkt samen te gaan met een grotere spreiding in 

gepercipieerde opbrengsten. Dit wijst ten minste op een zekere samenhang tussen beide 

hoofdvariabelen. Het onderzoek toont ook een samenhang aan tussen functionaliteiten en 

opbrengsten: naarmate er meer functionaliteiten worden benut, nemen docenten meer opbrengsten 

van de ELO waar.  

De opbrengsten die in dit onderzoek werden onderscheiden vallen uiteen in een viertal categorieën. 

ELO gebruik bleek in de perceptie van docenten geen effect te hebben op de efficiëntie van het 

onderwijsleerproces. Wat betreft het effect op de kwaliteit van het leerproces rapporteerden de 

respondenten met name opbrengsten die te maken hebben met de structuur en het overzicht die 

een ELO biedt. De ELO heeft overwegend positieve effecten op de motivatie van studenten, wat 

o.a. werd toegeschreven aan de overzichtelijkheid van de leerstof en van de uit te voeren 

leeractiviteiten dankzij de ELO.  

Opbrengsten t.a.v. de effectiviteit betrof vooral de toegenomen kwaliteit van producten, 

waaronder de vormgeving van de producten. 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. Positieve effecten op toetsresultaten werden door sommigen 

evenmin uitgesloten aangezien de ELO monitoring van het leerproces mogelijk maakt en de 

transparantie van het leerproces verhoogt.  

Tevredenheid werd in dit onderzoek gekoppeld aan plezier in lesgeven, resp. in leren. 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 van de ELO die werden waargenomen waren de mogelijkheden om kennis 

te delen, overzicht en structuur te bieden en multimedia in te zetten.  

 

 


