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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 relatie1 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  

 

                                                                                                                                                         
1 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 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.  

 

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). 

 



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      



 7 

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 

 

 

 

 



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



 

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) 

 

 



 

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 + ………… 

 



 

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  

 

 

 



 

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 + ………… 

 

 

 



 

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 + …. 

 

 

 



 

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? 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  

 

   

 

 

 


