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Eindrapport	  Survey	  Onlinegeletterdheid.	  
Wat	  weten,	  willen,	  durven	  en	  doen	  docenten	  Nederlands	  met	  onlinegeletterdheid.	  
Jeroen	  Clemens	  	  

	  
	  

Inleiding	  
Dit	  is	  een	  eindrapport	  van	  een	  landelijke	  survey	  onder	  docenten	  Nederlands.	  Het	  doel	  
was	  de	  kennis,	  houding	  en	  praktijk	  van	  docenten	  te	  achterhalen	  met	  betrekking	  tot	  
onlinegeletterdheid.	  Hiermee	  zouden	  we	  een	  inzicht	  hebben	  in	  de	  baseline	  of	  
beginsituatie	  van	  docenten	  op	  dit	  gebied.	  	  
Aan	  deze	  survey	  is	  een	  pilotstudie	  voorafgegaan	  begin	  van	  2013,	  ook	  mede	  ondersteund	  
door	  Kennisnet.	  Over	  deze	  pilot	  is	  ook	  een	  rapport	  geschreven	  (Clemens,	  2013a).	  
Kennisnet	  heeft	  de	  uiteindelijke	  afname	  ook	  gesteund.	  Daarover	  gaat	  dit	  rapport.	  	  
Deze	  studie	  is	  de	  tweede	  deelstudie	  binnen	  mijn	  promotieonderzoek	  naar	  
onlinegeletterdheid.	  i	  
Een	  korte	  beschrijving	  van	  de	  context	  van	  deze	  studie.	  Vrijwel	  alle	  informatie	  staat	  
tegenwoordig	  online	  en	  je	  bent	  functioneel	  ongeletterd	  als	  je	  daar	  niet	  mee	  om	  kan	  
gaan.	  De	  maatschappij	  verwacht	  dat	  je	  ook	  online	  goed	  kan	  lezen	  en	  schrijven.	  En	  omdat	  
de	  school	  leerlingen	  voorbereid	  op	  de	  maatschappij,	  ligt	  daar	  een	  opdracht	  voor	  het	  
onderwijs	  (Brand-‐Gruwel,	  2012;	  Clemens,	  2014a;	  Coiro	  &	  Moore,	  2012;	  Eu	  High	  Level	  
Group	  of	  Experts	  on	  Literacy,	  2012;	  Kennisnet,	  2012a)	  
Er	  bestaat	  een	  hardnekkige	  mythe	  dat	  jongeren,	  die	  opgegroeid	  zijn	  met	  internet,	  
vanzelf	  goed	  zijn	  in	  het	  begrijpen	  en	  gebruiken	  van	  internet,	  de	  mythe	  van	  de	  'digital	  
natives	  and	  digital	  immigrants',	  ontstaan	  na	  de	  publicatie	  van	  het	  eerste	  artikel	  van	  	  van	  
Prensky	  (Prensky,	  2001).	  Hierdoor	  denken	  veel	  docenten	  dat	  zij	  als	  'immigranten'	  de	  
jongeren	  hierin	  niets	  meer	  kunnen	  leren.	  Dit	  is	  ten	  onrechte.	  Zeker,	  leerlingen	  zijn	  goed	  
in	  het	  gebruiken	  van	  nieuwe	  apps	  en	  programma's,	  maar	  niet	  altijd	  in	  het	  begrijpen	  van	  
alle	  online	  informatie(Leu,	  Kinzer,	  Coiro,	  Castek,	  &	  Henry,	  2013b;	  OECD,	  2011).	  Nieuwe	  
teksten	  en	  vormen	  van	  communicatie	  vragen	  een	  nieuwe	  vorm	  van	  geletterdheid,	  vanaf	  
nu	  onlinegeletterdheid.	  Het	  gaat	  om	  goed	  kunnen	  lezen	  en	  schrijven	  online,	  waarbij	  de	  
nieuwe	  manieren	  van	  online	  communiceren	  en	  de	  nieuwe	  kenmerken	  van	  online	  
teksten	  additionele	  vaardigheden	  en	  strategieën	  vragen	  van	  leerlingen	  die	  zij	  niet	  
vanzelf	  beheersen	  en	  waarvoor	  het	  traditionele	  onderwijs	  in	  lees-‐	  en	  schrijfvaardigheid	  
niet	  voldoende	  blijkt	  te	  zijn	  (Coiro	  &	  Moore,	  2012;	  Leu,	  Zawilinski,	  Forzani,	  &	  Timbrell,	  
2011)	  	  
Een	  goede	  onlinegeletterdheid	  geldt	  in	  het	  onderwijs	  zowel	  voor	  de	  docenten	  als	  voor	  
de	  leerlingen.	  Het	  is	  zowel	  een	  professionele	  docentenrugzak	  als	  onderwijsinhoud.	  De	  
digitalisering	  van	  de	  maatschappij	  vraagt	  nieuwe	  inhoudelijke	  kennis	  en	  vaardigheden	  
op	  het	  gebied	  van	  onlinegeletterdheid	  van	  de	  leerlingen,	  maar	  ook	  van	  de	  docenten.	  We	  
hebben	  het	  dan	  over	  	  nieuwe	  vakkennis	  en	  -‐vaardigheden	  die	  er	  bij	  zijn	  gekomen	  door	  
digitalisering	  van	  de	  maatschappij	  (Brand-‐Gruwel,	  2012;	  KNAW,	  2012;	  (Clemens,	  
2014b;	  2014a;	  Coiro	  &	  Moore,	  2012;	  Forzani	  &	  Leu,	  2012;	  Leu,	  Kinzer,	  Coiro,	  Castek,	  &	  
Henry,	  2013b)	  
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Terugblik:	  Wat	  hebben	  we	  geleerd	  van	  de	  pilotafname.	  
	  
In	  het	  voorjaar	  2013	  is	  een	  pilotstudie	  uitgevoerd.	  De	  survey	  richtte	  zich	  op	  de	  
stand	  van	  zaken	  van	  het	  onderwijs	  in	  onlinegeletterdheid	  (toen	  nog	  online	  
tekstbegrip	  genoemd)	  in	  het	  VO	  en	  naar	  de	  attitudes,	  motivatie,	  didactische	  en	  
technologische	  kennis	  en	  vaardigheden	  van	  docenten	  Nederlands.	  Het	  onderzoek	  
hield	  het	  volgende	  in:	  (a)	  uitzetten	  en	  verwerken	  van	  landelijke	  survey;	  (b)	  analyse	  
en	  beschrijving	  van	  stand	  van	  zaken	  bij	  docenten	  Nederlands	  met	  betrekking	  tot	  
online	  tekstbegrip;	  en	  (c)	  input	  te	  leveren	  voor	  het	  ontwerpen	  van	  een	  
professionaliseringstraject	  voor	  docenten.	  	  (Clemens,	  2013b).	  Het	  gebruikte	  
instrument	  was	  gebaseerd	  op	  instrumenten	  voor	  het	  meten	  van	  attitudes,	  kennis	  en	  
praktijk	  van	  docenten	  gerelateerd	  aan	  ICT	  (Ertmer	  &	  Ottenbreich-‐Leftwich,	  2010;	  
Hutchison,	  2009),	  aangevuld	  met	  directe	  vragen	  over	  online	  tekstbegrip	  	  (Clemens,	  
Walraven,	  Voogt,	  &	  Pieters,	  n.d.)	  en	  over	  ICT	  en	  onderwijs	  (Kennisnet,	  2012b).	  De	  
pilot	  survey	  is	  in	  voorjaar	  2013	  via	  Survey	  Monkey	  digitaal	  afgenomen	  	  onder	  130	  
docenten	  en	  heeft	  een	  respons	  gehad	  van	  67%	  (Clemens,	  2013a).	  
Deze	  pilotstudie	  heeft	  een	  eerste	  inzicht	  opgeleverd	  in	  de	  manier	  waarop	  docenten	  
Nederlands	  kijken	  naar	  onlinegeletterdheid	  	  Een	  paar	  opvallende	  resultaten:	  Er	  is	  
veel	  onduidelijkheid	  over	  wat	  onlinegeletterdheid	  is	  en	  in	  hoeverre	  daar	  andere	  
vaardigheden	  voor	  nodig	  zijn	  en	  het	  extra	  aandacht	  behoeft.	  	  Van	  de	  respondenten	  zegt	  
75%	  dat	  er	  een	  vage	  of	  geen	  schoolvisie	  is	  op	  het	  leren	  met	  online	  informatie.	  
Onlinegeletterdheid	  wordt	  over	  het	  algemeen	  gezien	  als	  een	  algemeen	  taalprobleem	  /	  
algemene	  vaardigheid	  die	  in	  alle	  vakken	  aandacht	  moet	  krijgen	  (	  90%).	  Er	  is	  nauwelijks	  
een	  visie	  op	  het	  werken	  met	  online	  teksten	  binnen	  de	  vaksectie	  Nederlands	  en	  de	  
overgrote	  meerderheid	  heeft	  behoefte	  aan	  professionalisering	  op	  het	  gebied	  van	  online	  
tekstbegrip.	  
Daarnaast	  heeft	  deze	  pilot	  informatie	  opgeleverd	  over	  de	  bruikbaarheid	  van	  het	  
instrument.	  De	  items	  waren	  gecategoriseerd	  in	  een	  aantal	  factoren,	  waarvan	  er	  een	  
aantal	  uiteindelijk	  niet	  de	  nodige	  samenhang	  bleken	  te	  hebben.	  Uit	  analyse	  van	  de	  
gegevens	  en	  opmerkingen	  van	  de	  deelnemers	  is	  zijn	  meer	  verbeterpunten	  gekomen,	  
zoals	  een	  grotere	  range	  van	  nuanceren,	  bij	  meer	  items	  een	  mogelijkheid	  tot	  
commentaar	  geven,	  formuleringen	  verhelderen	  en	  consequent	  gebruiken	  (Clemens,	  
2013a).	  	  
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Onderzoeksmethodiek	  	  
	  
De	  onderzoeksmethodiek	  is	  ongewijzigd	  gebleven	  t.o.v.	  de	  pilot.	  We	  hebben	  een	  online	  
vragenlijst	  ontworpen	  en	  die	  online	  afgenomen,	  gebruik	  makend	  van	  Survey-‐monkey.	  
De	  doelgroep	  was	  docenten	  Nederlands.	  De	  afname	  heeft	  in	  het	  najaar	  2013	  online	  
plaatsgevonden,	  gebruik	  makend	  van	  SurveyMonkey.	  De	  docenten	  konden	  zich	  zelf	  
aanmelden.	  De	  werving	  heeft	  plaatsgevonden	  via	  de	  (social)	  media,	  en	  via	  professionele	  
netwerken	  als	  Kennisnet,	  Levende	  Talen	  en	  de	  vakcommunity	  Nederlands.	  Uiteindelijk	  
hebben	  309	  docenten	  deelgenomen.	  

	  
Wat	  hebben	  we	  weggelaten.	  
Er	  zijn	  twee	  clusters	  items	  weggelaten	  in	  de	  uiteindelijke	  versie.	  Deze	  clusters	  namen	  
een	  te	  grote	  plaats	  in	  in	  het	  instrument.	  Ten	  eerste	  hebben	  we	  de	  items	  uit	  het	  vier-‐in-‐
balans	  instrument	  van	  Kennisnet	  (Kennisnet,	  2012b)	  weggelaten,	  aangezien	  die	  een	  te	  
groot	  aandeel	  vormde	  in	  het	  onderzoek	  en	  de	  nadruk	  op	  contextfactoren	  een	  te	  groot	  
aandeel	  zou	  innemen.	  Ten	  tweede	  zijn	  de	  	  items	  gericht	  op	  TPack	  die	  in	  de	  Pilotversie	  
waren	  opgenomen	  weggelaten.	  Deze	  items	  bleken	  niet	  genoeg	  meerwaarde	  te	  hebben	  
en	  het	  instrument	  ook	  te	  groot	  te	  maken.	  	  

	  
Wat	  hebben	  we	  toegevoegd.	  
Onderwijspraktijk	  wordt	  sterk	  gestuurd	  door	  'teacher	  believes'(Hollingsworth	  &	  Clarke,	  
2002).	  Wij	  wilden	  ook	  meer	  zicht	  krijgen	  op	  de	  invloed	  van	  pedagogisch-‐didactische	  
'believes'	  van	  docenten	  en	  hun	  houding	  en	  praktijk	  mbt	  onlinegeletterdheid.	  	  
Daarom	  hebben	  wij	  de	  vragenlijst	  aangevuld	  met	  het	  instrument	  	  die	  Tondeur	  heeft	  
ontwikkeld	  in	  zijn	  onderzoek	  naar	  de	  relatie	  tussen	  'teacher	  believes'	  en	  ICT-‐gebruik	  in	  
de	  klas	  (Tondeur,	  Hermans,	  &	  van	  Braak,	  2008).	  In	  zijn	  onderzoek	  heeft	  hij	  twee	  schalen	  
gemaakt	  waarmee	  hij	  de	  dominante	  onderwijsvoorkeur	  van	  een	  docent	  bepaalt	  en	  
docenten	  plaatst	  op	  een	  continuüm	  tussen	  traditioneel	  onderwijs,	  waarin	  de	  docent	  
focust	  op	  de	  meer	  traditionele,	  docent	  gerichte,	  manier	  van	  onderwijs	  en	  toetsing	  naar	  
constructivistisch	  onderwijs	  waarin	  een	  meer	  student-‐gerichte	  aanpak	  wordt	  
voorgestaanii.	  In	  zijn	  onderzoek	  heeft	  hij	  gekeken	  hoe	  het	  onderwijsprofiel	  van	  een	  
docent	  samenhangt	  met	  de	  wijze	  waarop	  de	  docent	  ICT	  in	  de	  praktijk	  inzet.	  Deze	  
praktijk	  is	  ingedeeld	  in	  drie	  manieren	  waarop	  men	  ICT	  kan	  inzetten,	  (1)	  	  vooral	  gericht	  
op	  het	  	  leren	  van	  basis-‐ICTvaardigheden,	  	  (2)	  vooral	  gericht	  op	  het	  gebruiken	  van	  ICT	  
als	  een	  informatie-‐instrument	  en	  (3)	  het	  gebruiken	  van	  ICT	  als	  een	  instrument	  om	  te	  
leren.	  	  Wij	  wilden	  kijken	  of	  dit	  onderscheid	  ook	  wat	  licht	  werpt	  wat	  zo’n	  
onderwijsprofiel	  zegt	  over	  de	  vraag	  of	  en	  hoe	  docenten	  bezig	  zijn	  met	  
onlinegeletterdheid.	  

	  
Wat	  hebben	  we	  veranderd.	  
Er	  zijn	  in	  de	  resterende	  items	  verbeteringen	  aangebracht	  in	  de	  formulering	  van	  de	  
items,	  de	  schalen	  zijn	  soms	  uitgebreid	  en	  met	  elkaar	  in	  overeenstemming	  gebracht	  en	  er	  
zijn	  meer	  mogelijkheden	  tot	  het	  geven	  van	  commentaar	  of	  uitleg.	  	  
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Uiteindelijk	  hebben	  we	  in	  het	  instrument	  in	  totaal	  68	  items	  opgenomen,	  meestal	  in	  de	  
vorm	  van	  likert-‐schalen.	  We	  hebben	  de	  items	  opnieuw	  vastgesteld,	  beter	  geformuleerd	  
en	  onderverdeeld	  in	  de	  volgende	  categorieën,	  mogelijke	  factoren.	  	  

1.	   Online	  tekstbegrip	  (	  kennis	  en	  begrip)	  
2.	   Curriculum	  (	  voorkomen	  in	  curriculum:	  in	  praktijk	  en	  gewenst)	  
3.	   Docent:	  onderwijspraktijk	  
4.	   Docent:	  visie	  en	  vaardigheden	  
5.	   Docent:	  onderwijsprofiel	  (	  Tondeur-‐categorieën)	  	  	  
6.	  	   Context:	  school	  en	  sectie	  	  
7.	   Algemene	  gegevens	  
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De	  resultaten	  	  
	  
Uiteindelijk	  hebben	  306	  docenten	  meegedaan	  aan	  het	  onderzoek.	  De	  steekproef	  is	  
vergeleken	  met	  de	  gegevens	  die	  DUO	  heeft	  over	  het	  totaal	  aantal	  docenten	  in	  Nederland.	  
Deze	  gegevens	  zijn	  de	  laatste	  die	  openbaar	  beschikbaar	  zijn	  per	  1	  oktober	  2011.	  	  	  

	  

	  
figuur	  1	  

	  
We	  zien	  dat	  er	  in	  verhouding	  iets	  meer	  vrouwen	  dan	  mannen	  zijn	  dan	  in	  de	  werkelijke	  
landelijke	  situatie.	  Ook	  is	  de	  leeftijd	  wat	  hoger	  dan	  gemiddeld.	  Het	  grootste	  verschil	  zit	  
in	  het	  opleidingsniveau,	  de	  verhouding	  1e	  en	  2e	  graad.	  In	  de	  survey	  zijn	  de	  
eerstegraders	  oververtegenwoordigd.	  	  

	  
Daarnaast	  hebben	  we	  gekeken	  hoeveel	  ervaring	  de	  docenten	  hebben	  en	  in	  welk	  
schooltype	  en	  -‐niveau	  zij	  werkzaam	  zijn.	  De	  docenten	  in	  de	  bovenbouw	  havo-‐vwo	  zijn	  
duidelijk	  oververtegenwoordigd	  en	  er	  zijn	  veel	  ervaren	  docenten	  in	  de	  steekproef.	  	  
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figuur	  2	  	  

	  
Als	  we	  kijken	  naar	  de	  samenhang	  tussen	  bevoegdheid,	  leeftijd,	  geslacht	  en	  aantal	  jaren	  
ervaring	  zien	  we	  dat	  er	  een	  significante	  correlatie	  is	  tussen	  opleiding	  en	  leeftijd	  	  Dus	  de	  
oudere	  docenten	  hebben	  gemiddeld	  een	  hogere	  opleiding.	  Natuurlijk	  is	  er	  een	  hoge	  
correlatie	  tussen	  leeftijd	  en	  ervaring.	  Er	  hebben	  bovengemiddeld	  veel	  vrouwen	  
meegedaan	  (	  zie	  boven).	  	  
N=281  

 bevoegdheid  leeftijd geslacht ervaring 

bevoegdheid  Pearson Correlation 1 .131* -.012 .125* 

Sig. (2-tailed) 
 

.028 .846 .037 

leeftijd Pearson Correlation .131* 1 .082 .662** 

Sig. (2-tailed) .028 
 

.172 .000 

geslacht Pearson Correlation -.012 .082 1 .144* 

Sig. (2-tailed) .846 .172 
 

.016 

ervaring Pearson Correlation .125* .662** .144* 1 

Sig. (2-tailed) .037 .000 .016 
 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Schalen	  en	  factoren	  	  
In	  de	  pilotversie	  van	  de	  survey	  hebben	  wij	  de	  items	  vooraf	  geclusterd.	  Dit	  waren	  de	  
volgende	  categorieën	  en	  mogelijk	  factoren	  (7	  is	  geen	  factor,	  maar	  zijn	  
achtergrondgegevens).	  Het	  ging	  om	  	  (1)Online	  tekstbegrip	  (	  kennis	  en	  begrip),	  (2)	  
Curriculum	  (	  voorkomen	  in	  curriculum:	  in	  praktijk	  en	  gewenst),	  (3)Docent:	  
onderwijspraktijk,	  (4)	  Docent:	  visie	  en	  vaardigheden,	  (5)Docent:	  onderwijsprofiel	  (	  
Tondeur-‐categorieën),	  (6)	  Context:	  school	  en	  sectie	  en	  (7)Algemene	  gegevens	  
	  
Na	  analyse	  van	  de	  data	  van	  de	  pilotversie	  hebben	  we	  deze	  schalen	  bijgesteld.	  In	  de	  
eindversie	  bleken	  de	  volgende	  factoren	  statistisch	  waarschijnlijk.	  Alleen	  de	  items	  >.50	  
dragen	  bij	  aan	  de	  genoemde	  factoriii.	  Hierdoor	  zijn	  niet	  alle	  items	  ondergebracht	  binnen	  
deze	  factoren.	  	  

	  

	   Cronbachs	  
Alpha	   	   	  

Factor	  1	   .846	   Curriculum	  	   15,	  22,	  23,	  24,	  25,	  35,	  36,	  38	  

Factor	  2	   .818	   School	  en	  sectie	   56,	  57,	  58,	  59,	  60	  

Factor	  3	   .680	   Concept	  Online	  tekstbegrip	   6,	  7,	  8,	  12,	  18	  	  

Factor	  4	   .714	   Docent:	  zelfbeeld	  	  /	  zelfvertrouwen	   10,	  33,	  34	  	  

Factor	  5	   .74	   Tondeur	  Traditioneel	   40,	  42,	  44,	  46,	  48,	  49,	  51,	  55	  

Factor	  6	   .68	   Tondeur	  Constructivist	   41,	  43,	  45,	  47,	  50,	  52,	  54	  

Factor	  1	  t/m	  4:	  Extraction	  method:	  Principal	  Component	  Analysis;	  Rotation	  method:	  Varimax	  with	  Kaiser	  Normalisation	  	  

	  
	  
Tondeur	  Docentprofielen	  	  

	  
In	  de	  paragraaf	  Methodiek	  hebben	  we	  uitgelegd	  wat	  de	  docentprofielen	  van	  Tondeur	  
inhouden.	  In	  het	  instrument	  zijn	  er	  acht	  items	  gericht	  op	  de	  traditionele	  visie	  en	  zeven	  
op	  de	  constructivistische	  visie.	  Voorbeelden	  van	  items	  gericht	  op	  het	  eerste	  zijn:	  (1)	  
Tijdens	  oefenmomenten	  werken	  leerlingen	  meestal	  alleen,	  (2)	  Voor	  het	  geven	  van	  
punten	  baseer	  ik	  mij	  vooral	  op	  toetsen	  en	  examens.	  Voorbeelden	  van	  het	  tweede	  zijn:	  
(1)	  Ik	  betrek	  leerlingen	  bij	  zelfevaluatie	  en	  bij	  het	  zelf	  formuleren	  van	  hun	  leerdoelen	  en	  
(2)	  Ik	  geloof	  dat	  het	  vertrekken	  en	  verder	  bouwen	  op	  de	  ideeën	  van	  de	  leerlingen	  een	  
goede	  manier	  is	  om	  mijn	  lessen	  samen	  te	  stellen.	  	  
	  
Legenda:	  	  
	  
Omdat leerlingen niet kunnen weten wat ze allemaal moeten leren, stel ik zelf mijn lessenpakket samen (WT01) 
Ik geloof dat vertrekken van en verder bouwen op de ideeën van de leerlingen een goede manier is om mijn 
lessenpakket samen te stellen 

(WC01) 

Voor het geven van punten baseer ik me vooral op huiswerk, toetsen en examens (WT02) 
Ik geef er de voorkeur aan schoolbanken samen te zetten of tafels te gebruiken zodat de leerlingen kunnen 
samenwerken 

(WC02) 

Ik volg een handboek of methode om er zeker van te zijn dat ik de leerlingen alle noodzakelijke kennis en 
vaardigheden aanleer 

(WT03) 

Ik betrek mijn leerlingen bij het samenstellen van prikborden, muurkranten ...  (WC03) 
Ik besef dat leergebieden elkaar overlappen, toch geef ik de leerstof in aparte vakken (WT04) 
Ik betrek leerlingen bij zelfevaluatie en bij het zelf formuleren van hun leerdoelen (WC04) 
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Tijdens oefenmomenten werken de leerlingen meestal alleen  (WT05) 
Ik vind het een prioriteit tijd vrij te maken om leerlingen zelfstandig te laten samenwerken (WC05) 
Bij evaluaties ben ik vooral geïnteresseerd in wat de leerlingen zelfstandig presteren (WT06) 
Ik geef er de voorkeur aan leerlingen op eerder informele wijze te evalueren aan de hand van observaties en 
klasgesprekken 

(WC06) 

Ik volg meestal de handleiding als ik een verhaal of een tekst bespreek met de leerlingen (WT07) 
Ik werk vaak thema’s uit gebaseerd op de interesses en ideeën van de leerlingen (WC07) 
Ik vind handboeken en ander bestaand onderwijsleermateriaal de beste bronnen om mijn lessen op te baseren (WT08) 
Ik ben een groot voorstander van schriftelijke toetsen 	   (WT09) 

	  
Als	  we	  kijken	  naar	  de	  score	  op	  deze	  twee	  dimensies	  zien	  we	  dat	  de	  algemene	  tendens	  is	  
dat	  de	  deelnemers	  een	  meer	  constructivistische	  dan	  een	  traditionele	  instelling	  hebben.	  
Hoe	  lager	  de	  score	  (	  van	  1-‐5)	  hoe	  meer	  ze	  het	  eens	  zijn	  met	  die	  visie.	  Maar	  de	  
verschillen	  zijn	  ook	  vrij	  groot.	  We	  zullen	  de	  samenhang	  van	  de	  profielen	  van	  Tondeur	  
met	  andere	  factoren	  later	  meenemen.	  

	   N	  
Minimu
m	   Maximum	   Mean	   Std.	  Deviation	  

TondeurTraditioneel	   283	   1.50	   4.88	   3.3070	   .54436	  

TondeurConstuctiv	   283	   1.29	   4.14	   2.7405	   .50789	  
	  

	  
Factor	  1:	  Curriculum	  

	  
Wat	  is	  de	  mening	  van	  docenten	  over	  de	  vraag	  of	  het	  huidige	  curriculum	  voldoet	  als	  je	  
naar	  onlinegeletterdheid	  kijkt.	  Het	  gaat	  hier	  met	  name	  om	  vragen	  of	  onlinetekstbegrip	  
zou	  moeten	  worden	  opgenomen	  in	  curriculum	  en	  lesmateriaal	  en	  of	  zij	  het	  nodig	  vinden	  
dat	  leerlingen	  hier	  les	  in	  krijgen.	  Deze	  factor	  hebben	  we	  Curriculum	  genoemd.	  In	  deze	  
factor	  zit	  ook	  de	  vraag	  of	  docenten	  behoefte	  hebben	  aan	  professionalisering.	  Deze	  vraag	  
zullen	  we	  later	  ook	  onafhankelijk	  laten	  terugkomen.	  	  

	  
Legenda:	  1:helemaal	  mee	  eens;	  2:	  eens;	  3:	  eens,	  noch	  oneens;	  4:	  oneens;	  5:	  volledig	  oneens.	  De	  stellingen	  zijn	  

allemaal	  geordend	  van	  1=heel	  positief,	  naar	  5=heel	  negatief.	  	  Dus,	  hoe	  lager	  het	  cijfer	  hoe	  positiever	  men	  staat	  tegenover	  
de	  stelling.	  De	  cijfers	  zijn	  percentages.	  	  

	  
F	  1	   Curriculum	  15,	  22,	  23,	  24,	  25,	  35,	  36,	  38	   	   1	   2	   3	   4	   5	   Gemid

deld	  
St.Dev	  

36	   Ik	  vind	  het	  belangrijk	  dat	  mijn	  leerlingen	  
vaardig	  zijn	  in	  online	  tekstbegrip	  

.622	   23,9	   69,8	   6	   0,4	   0	   1,83	   .533	  

15	   Leerlingen	  hebben	  ook	  onderwijs	  nodig	  in	  
online	  tekstbegrip	  

.633	   15	   74,7	   9,2	   1	   0	   1,96	   .532	  

25	   Online	  Tekstbegrip	  moet	  worden	  opgenomen	  
in	  de	  schoolboeken	  /	  leermethoden	  

.668	   17,3	   69,2	   9	   4,2	   0,3	   2,1	   .679	  

22	   Online	  tekstbegrip	  	  moet	  worden	  opgenomen	  
in	  het	  curriculum	  Nederlands	  

.816	   12,5	   63,3	   17,3	   6,6	   0,3	   2,19	   .747	  

35	   Ik	  zou	  graag	  onderwijs	  in	  online	  tekstbegrip	  
willen	  geven	  

.647	   9,5	   65,3	   19,3	   4,6	   1,4	   2,23	   .783	  

38	   Ik	  heb	  behoefte	  aan	  professionalisering	  op	  het	  
gebied	  van	  online	  tekstbegrip	  

.542	   10,2	   65,6	   15,8	   	   	   2,24	   .772	  

24	   Online	  Tekstbegrip	  moet	  worden	  opgenomen	  
in	  de	  eindtermen	  en	  de	  referentieniveaus	  
Nederlands	  

.742	   8,7	   56,7	   22,5	   10,4	   1,7	   2,4	   .852	  

23	   Online	  tekstbegrip	  moet	  worden	  opgenomen	  
in	  het	  CSE	  Nederlands	  

.702	   7,6	   29,8	   37	   20,1	   5,5	   2,86	   1.004	  

	  
We	  zien	  dat	  er	  een	  (redelijk)	  grote	  overeenstemming	  is	  dat	  online	  tekstbegrip	  een	  
belangrijke	  vaardigheid	  is	  en	  dat	  het	  moet	  worden	  opgenomen	  in	  het	  curriculum	  en	  de	  
leermethoden.	  Minder	  zeker	  is	  men	  over	  de	  vraag	  of	  het	  nodig	  is	  dat	  online	  tekstbegrip	  
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apart	  in	  de	  eindtermen	  moet	  worden	  opgenomen	  en/of	  in	  het	  CSE.	  Het	  is	  duidelijk	  dat	  
er	  een	  grote	  behoefte	  bestaat	  aan	  professionalisering.	  
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Samenhang	  met	  leeftijd,	  ervaring	  en	  geslacht.	  
Als	  we	  de	  uitspraken	  over	  het	  curriculum	  vergelijken	  zien	  we	  dat	  er	  een	  significante,	  
negatieve	  correlatie	  is	  tussen	  curriculumuitspraken	  en	  bevoegdheid.	  Dit	  betekent	  dat	  
hoe	  positiever	  de	  uitspraak	  is,	  hoe	  hoger	  de	  opleiding.	  Anders	  gezegd,	  de	  hoger	  
opgeleide	  docenten	  willen	  meer	  veranderen	  of	  zijn	  minder	  tevreden	  met	  het	  curriculum	  
als	  we	  die	  bezien	  vanuit	  de	  vraag	  of	  die	  geschikt	  is	  voor	  het	  onderwijzen	  van	  
onlinegeletterdheid.	  	  

	  
Correlations	  
Pearson	  Correlation	  

	   	   	   	  

	   Curriculum	   Bevoegdheid	   Leeftijd	   Geslacht	  

F1	  Curriculum	   1	   -‐.160**	   .048	   .043	  

Bevoegdheid	  
	  

-‐.160**	   1	   .131*	   -‐.012	  

Leeftijd	   .048	   .131*	   1	   .082	  

Geslacht	   .043	   -‐.012	   .082	   1	  

**	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.01	  level	  (2-‐tailed)	  	  

*	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.05	  level	  (2-‐tailed)	  

	  
	  

Correlatie	  met	  docentprofielen	  Tondeur	  
Als	  we	  uitspraken	  over	  het	  curriculum	  vergelijken	  met	  de	  docentprofielen	  zien	  we	  dat	  
er	  een	  significante	  correlatie	  is	  met	  een	  constructivistische	  kijk	  op	  het	  onderwijs	  en	  
leren.	  Dit	  betekent	  dat	  docenten	  die	  het	  relatief	  belangrijk	  vinden	  dat	  in	  het	  curriculum	  
onlinegeletterdheid	  aandacht	  moet	  krijgen	  meer	  aan	  de	  constructivistische	  kant	  van	  het	  
continuum	  staan.	  	  
	  
	   TondeurTraditioneel	   TondeurConstuctiv	   F1Curriculum	  

TondeurTraditioneel	   Pearson	  Correlation	   1	   -‐.416**	   .098	  

Sig.	  (2-‐tailed)	  
	  

.000	   .099	  

TondeurConstuctiv	   Pearson	  Correlation	   -‐.416**	   1	   .137*	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   .000	  
	  

.021	  

F1Curriculum	   Pearson	  Correlation	   .098	   .137*	   1	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   .099	   .021	  
	  

**.	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.01	  level	  (2-‐tailed).	  

*.	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.05	  level	  (2-‐tailed).	  
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Factor	  2:	  School	  en	  sectie	  
	  

De	  tweede	  factor	  die	  we	  onderscheiden	  betreft	  de	  uitspraken	  over	  de	  context	  van	  
school	  en	  sectie.	  Het	  gaat	  hierbij	  om	  de	  aandacht	  en	  visie	  die	  de	  school	  en	  de	  sectie	  heeft	  
op	  implementatie	  van	  onlinegeletterdheid	  in	  het	  onderwijs.	  	  

	  
Legenda:	  1:helemaal	  mee	  eens;	  2:	  eens;	  3:	  eens,	  noch	  oneens;	  4:	  oneens;	  5:	  volledig	  oneens.	  De	  stellingen	  zijn	  

allemaal	  geordend	  van	  1=heel	  positief,	  naar	  5=heel	  negatief.	  	  Dus,	  hoe	  lager	  het	  cijfer	  hoe	  positiever	  men	  staat	  tegenover	  
de	  stelling.	  De	  cijfers	  zijn	  percentages.	  	  

	  
F	  2	  
School	  en	  sectie	  	  

	   1	   2	   3	   4	   5	   Gemid
deld	  

St.Dev	  

56	   Op	  schoolniveau	  is	  er	  een	  duidelijke	  visie	  op	  onderwijs	  
in	  online	  tekstbegrip	  

.797	   0,0	   2,1	   15,2	   54,3	   28,4	   4.09	   .718	  

58	   Binnen	  de	  vaksectie	  is	  er	  een	  duidelijke	  visie	  op	  
onderwijs	  in	  online	  tekstbegrip	  

.815	   0,0	   5,7	   22,7	   52,5	   19,1	   3.85	   .791	  

57	   De	  school	  vindt	  expliciete	  aandacht	  voor	  online	  
tekstbegrip	  belangrijk	  

.706	   1,1	   8,5	   32,6	   41,8	   16,0	   3.63	   .888	  

60	   Binnen	  mijn	  vaksectie	  zijn	  er	  initiatieven	  om	  met	  
onderwijs	  in	  online	  tekstbegrip	  aan	  de	  gang	  te	  gaan	  

.733	   0,0	   18,1	   25,2	   41,1	   15,6	   3.54	   .962	  

59	   Mijn	  vaksectie	  vindt	  expliciete	  aandacht	  voor	  online	  
tekstbegrip	  belangrijk	  

.681	   1,1	   13,5	   49,6	   28,0	   7,8	   3.28	   .833	  

	  
We	  zien	  dat	  de	  deelnemers	  duidelijk	  vinden	  dat	  de	  school	  en	  de	  sectie	  geen	  duidelijke	  
visie	  hebben	  op	  onderwijs	  on	  online	  tekstbegrip.	  Gezien	  het	  feit	  dat	  bijna	  een	  derde	  in	  
het	  midden	  zit,	  lijkt	  het	  dat	  men	  twijfelt	  over	  de	  vraag	  of	  de	  school	  expliciete	  aandacht	  
van	  belang	  vindt	  of	  daar	  gematigd	  positief	  over	  is.	  Deze	  uitslag	  kan	  ook	  betekenen	  dat	  
men	  geen	  idee	  heeft	  en	  dit	  onderwerp	  geen	  onderwerp	  van	  gesprek	  is.	  	  
Dit	  laatste	  geldt	  des	  te	  meer	  voor	  de	  vraag	  of	  de	  sectie	  het	  van	  belang	  vindt.	  Bijna	  50%	  
heeft	  daar	  geen	  idee	  over.	  Het	  zal	  dus	  waarschijnlijk	  niet	  besproken	  worden.	  Er	  worden	  	  
wel	  enige	  activiteiten	  gezien	  op	  dit	  gebied	  in	  de	  sectie.	  Gezien	  het	  vorige	  is	  het	  niet	  
waarschijnlijk	  dat	  dit	  vanuit	  een	  gedeelde	  visie	  van	  de	  sectie	  is	  gebeurd.	  	  

	  
Correlations	  
Pearson	  Correlation	  

	   	   	   	  

	   School	  Sectie	   Bevoegdheid	   Leeftijd	   Geslacht	  

F2	  School	  Sectie	  	   1	   -‐.148*	   -‐.022	   .026	  

Bevoegdheid	  
	  

-‐.148*	   1	   .131*	   -‐.012	  

Leeftijd	   .022	   .131*	   1	   .082	  

Geslacht	   -‐.012	   -‐.012	   .082	   1	  

*	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.05	  level	  (2-‐tailed)	   	   	   	  
	  
We	  zien	  dat	  er	  een	  significante	  negatieve	  correlatie	  is	  tussen	  bevoegdheid	  en	  de	  score	  
op	  SchoolSectie.	  Hoger	  opgeleiden	  zijn	  wat	  negatiever.	  Dit	  kan	  ook	  een	  effect	  zijn	  van	  
het	  feit	  dat	  eerste-‐graders	  in	  de	  steekproef	  oververtegenwoordigd	  zijn,	  wat	  we	  konden	  
zien	  in	  figuur	  1	  op	  pag	  5.	  	  

	  
Vergelijking	  met	  Tondeur	  
We	  zien	  ook	  hier	  een	  significante	  positieve	  correlatie	  is	  tussen	  kritische	  uitspraken	  over	  
de	  mate	  waarin	  de	  school	  en	  de	  sectie	  belang	  hecht	  aan	  en	  bezig	  is	  met	  
onlinegeletterdheid	  en	  een	  meer	  constructivistische	  instelling	  met	  betrekking	  tot	  
onderwijs	  en	  leren.	  	  
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	   TondeurTraditioneel	   TondeurConstuctiv	   F2SchoolSectie	  

TondeurTraditioneel	   Pearson	  Correlation	   1	   -‐.416**	   -‐.080	  

Sig.	  (2-‐tailed)	  
	  

.000	   .181	  

TondeurConstuctiv	   Pearson	  Correlation	   -‐.416**	   1	   .275**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   .000	  
	  

.000	  

F2SchoolSectie	   Pearson	  Correlation	   -‐.080	   .275**	   1	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   .181	   .000	  
	  

**.	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.01	  level	  (2-‐tailed).	  

	  
	  

Factor	  3:	  Onlinetekstbegrip	  
	  

Een	  derde	  factor	  die	  invloed	  heeft	  op	  het	  al	  dan	  niet	  implementeren	  van	  
onlinegeletterdheid	  in	  het	  onderwijs	  is	  het	  subjectieve	  concept	  van	  de	  docent	  en	  de	  
kennis	  die	  hij	  of	  zij	  heeft.	  Als	  de	  docent	  Nederlands	  vindt	  dat	  onlinegeletterdheid	  niets	  
nieuws	  is	  of	  als	  hij	  geen	  idee	  heeft	  waar	  het	  om	  draait,	  zal	  hij	  niet	  geneigd	  zij	  hier	  extra	  
aandacht	  aan	  te	  besteden.	  We	  zien	  het	  volgende.	  	  	  

	  
F3	  	  Onlinetekstbegrip	   	   1	   2	   3	   4	   5	   Gemiddeld	   St.Dev	  

7	   Online	  tekstbegrip	  vraagt	  nieuwe	  vaardigheden	  en	  
strategieën	  bovenop	  die	  nodig	  zijn	  voor	  offline	  
tekstbegrip	  

.645	   14,7	   69,3	   8,7	   7,0	   0,3	   2,09	   .733	  

18	   Onderwijs	  in	  online	  tekstbegrip	  betekent	  
onderwijzen	  van	  nieuwe	  vaardigheden	  en	  
strategieën	  

.696	   6,2	   79,2	   9,3	   4,8	   0,3	   2,14	   .602	  

8	   Online	  teksten	  moeten	  worden	  gezien	  als	  nieuwe	  
tekstsoorten	  

.636	   5,7	   58,3	   18,0	   16,3	   1,7	   2,5	   .890	  

12	   Leerlingen	  die	  goed	  zijn	  in	  offline	  tekstbegrip	  zijn	  ook	  
goed	  in	  online	  tekstbegrip	  

.624	   1,4	   24,6	   31,4	   38,9	   3,8	   2,81	   .898	  

6	   Online	  teksten	  moeilijker	  offline	  teksten	   .570	   3,3	   26,0	   38,0	   30,0	   2,7	   3,03	   .896	  

	  
We	  zien	  dat	  de	  overgrote	  meerderheid	  vindt	  dat	  onlinegeletterdheid	  nieuwe	  
vaardigheden	  vraagt	  en	  dat	  deze	  moeten	  worden	  onderwezen.	  Men	  is	  onzeker	  of	  dit	  
betekent	  dat	  we	  online	  teksten	  als	  andere	  teksten	  moeten	  zien	  met	  andere	  kenmerken.	  
Dit	  laatste	  is	  opmerkelijk	  en	  kan	  betekenen	  dat	  men	  nog	  niet	  zo	  goed	  weet	  wat	  het	  
maakt	  dat	  er	  nieuwe	  vaardigheden	  nodig	  zijn.	  Als	  online	  teksten	  hetzelfde	  zouden	  zijn	  
als	  offline	  teksten,	  zou	  je	  geen	  nieuwe	  vaardigheden	  nodig	  hebben.	  	  
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Correlatie	  bevoegdheid,	  leeftijd,	  geslacht	  	  
Er	  is	  geen	  duidelijk	  verschil	  te	  zien	  als	  we	  naar	  bevoegdheid,	  leeftijd,	  geslacht	  kijken.	  	  

	  
Correlations	  
Pearson	  Correlation	  

	   	   	   	  

	   Onlinetekstbegrip	  
Concept	  

Bevoegdheid	   Leeftijd	   Geslacht	  

F3	  Onlinetekstbegrip	  Concept	  	   1	   -‐.065	   .115	   -‐.104	  

Bevoegdheid	  
	  

-‐.065	   1	   .131*	   -‐.012	  

Leeftijd	   .115	   .131*	   1	   .082	  

Geslacht	   -‐.104	   -‐.012	   .082	   1	  

*	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.05	  level	  (2-‐tailed)	   	   	   	  
	  

	  
Correlatie	  met	  profielen	  van	  Tondeur	  
We	  zien	  geen	  significante	  correlatie	  	  met	  docentenprofielen	  van	  Tondeur.	  	  

	  
Correlations	  

	   TondeurTraditioneel	   TondeurConstuctiv	   F3Concept	  

TondeurTraditioneel	   Pearson	  Correlation	   1	   -‐.416**	   .060	  

Sig.	  (2-‐tailed)	  
	  

.000	   .315	  

N	   283	   283	   283	  

TondeurConstuctiv	   Pearson	  Correlation	   -‐.416**	   1	   .115	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   .000	  
	  

.053	  

N	   283	   283	   283	  

F3Concept	   Pearson	  Correlation	   .060	   .115	   1	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   .315	   .053	  
	  

N	   283	   283	   289	  

**.	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.01	  level	  (2-‐tailed).	  
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Factor	  4:	  Docent:	  zelfbeeld	  	  /	  zelfvertrouwen	  
	  

Een	  docent	  zal	  niet	  beginnen	  met	  een	  innovatie	  als	  hij	  zich	  erg	  onzeker	  voelt.	  De	  vierde	  
factor	  die	  we	  onderscheiden	  is	  het	  zelfbeeld	  en	  het	  zelfvertrouwen	  van	  de	  docent.	  Er	  is	  
een	  duidelijk	  verschil	  met	  de	  andere	  factoren,	  waar	  docenten	  over	  het	  algemeen	  sterk	  
aan	  de	  linkerkant	  zitten.	  Veel	  docenten	  zitten	  in	  het	  midden,	  wat	  betekent	  dat	  ze	  het	  een	  
beetje	  vinden	  of	  het	  niet	  zeker	  weten.	  Gemiddeld	  zitten	  docenten	  in	  het	  midden	  tussen	  
heel	  zelfverzekerd	  en	  heel	  onzeker.	  Het	  minste	  zeker	  voelt	  de	  docent	  zich	  over	  zijn	  
vaardigheid	  hier	  les	  in	  te	  geven.	  	  	  

	  
F	  4	   Docent:	  Zelfbeeld	  /	  Zelfvertrouwen	   	   1	   2	   3	   4	   5	   Gemidde

ld	  
St.Dev	  

10	   Het	  verschil	  tussen	  Informatievaardigheden	  en	  
Online	  tekstbegrip	  is	  mij	  duidelijk	  

.676	   7,2	   39,9	   23,9	   25,8	   1,3	   2.74	   .975	  

33	   Ik	  heb	  een	  duidelijk	  idee	  wat	  online	  
tekstbegrip	  inhoudt	  

.835	   6,2	   49,7	   23,5	   12,7	   1,0	   2.49	   .850	  

34	   Ik	  voel	  mij	  goed	  in	  staat	  om	  onderwijs	  te	  geven	  
in	  online	  tekstbegrip	  

.741	   3,6	   32,4	   34,6	   19,3	   3,3	   2.85	   .911	  

	  
Samenhang	  met	  bevoegdheid,	  leeftijd,	  geslacht	  
	  
Correlations	  
Pearson	  Correlation	  

	   	   	   	  

	   Docent	  Zelfbeeld	   Bevoegdheid	   Leeftijd	   Geslacht	  

F4	  Docent	  Zelfbeeld	  	   1	   -‐.100	   .052	   -‐.048	  

Bevoegdheid	  
	  

-‐.100	   1	   .131*	   -‐.012	  

Leeftijd	   .052	   .131*	   1	   .082	  

Geslacht	   -‐.048	   -‐.012	   .082	   1	  

*	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.05	  level	  (2-‐tailed)	   	   	   	  
	  
Correlatie	  met	  docentprofielen	  van	  Tondeur.	  
Als	  we	  weer	  kijken	  naar	  de	  samenhang	  met	  de	  docentprofielen	  van	  Tondeur	  zien	  we	  dat	  
er	  een	  significante	  positieve	  correlatie	  is	  tussen	  zelfvertrouwen	  en	  de	  meer	  
constructivistische	  onderwijsvisie.	  Tussen	  de	  traditionele	  onderwijsvisie	  en	  
zelfvertrouwen	  is	  een	  wat	  minder	  sterke,	  maar	  wel	  significante	  correlatie	  met	  
zelfvertrouwen.	  	  	  

	  
	   TondeurTraditioneel	   TondeurConstuctiv	   F4Zelfvertrouwen	  

TondeurTraditioneel	   Pearson	  Correlation	   1	   -‐.416**	   -‐.131*	  

Sig.	  (2-‐tailed)	  
	  

.000	   .028	  

TondeurConstuctiv	   Pearson	  Correlation	   -‐.416**	   1	   .230**	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   .000	  
	  

.000	  

F4Zelfvertrouwen	   Pearson	  Correlation	   -‐.131*	   .230**	   1	  

Sig.	  (2-‐tailed)	   .028	   .000	  
	  

**.	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.01	  level	  (2-‐tailed).	  

*.	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.05	  level	  (2-‐tailed).	  

	  
	  
	  



Eindrapport	  	  
Baselinestudie	  /	  Surveyonderzoek	  Onlinegeletterdheid	  

Jeroen	  Clemens	  
Oktober	  2014	  

	  

	   15	  

Professionalisering	  	  
	  

Als	  we	  kijken	  naar	  de	  behoefte	  aan	  professionalisering	  op	  het	  gebied	  van	  
onlinegeletterdheid	  en	  kijken	  in	  hoeverre	  die	  behoefte	  samenhangt	  met	  de	  vier	  factoren	  
die	  we	  hebben	  onderscheiden	  zien	  een	  interessant	  plaatje.	  	  
	  

	  
Tondeur	  
Traditioneel	  

Tondeur	  
Constuctiv	  

behoefte	  
professionalis
ering	  	  

F1	  	  
	  
Curriculum	  

F2	  	  
	  
SchoolSectie	  

F3	  
	  
Concept	  

F4	  
Zelfvertrouw
en	  

behoefte	  aan	  

professionalise

ring	  online	  

tekstbegrip	  

Pearson	  

Correlation	  
.130*	   .020	   1	   .642**	   -‐.121*	   .413**	   -‐.091	  

Sig.	  (2-‐tailed)	  
.028	   .000	   .125	   .151	   .000	   .715	  

	  

**.	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.01	  level	  (2-‐tailed).	  

*.	  Correlation	  is	  significant	  at	  the	  0.05	  level	  (2-‐tailed).	  

	  
	  
Er	  is	  een	  significante	  correlatie	  met	  drie	  van	  de	  vier	  factoren,	  maar	  niet	  met	  Factor	  4	  
Zelfvertrouwen.	  Dit	  is	  merkwaardig.	  We	  hebben	  echter	  bij	  het	  kijken	  naar	  de	  factor	  
zelfvertrouwen	  geconstateerd	  dat	  de	  score	  vooral	  in	  het	  midden	  ook	  kan	  zeggen	  dat	  ze	  
nog	  niet	  weten	  wat	  ze	  kunnen	  en	  willen.	  Dit	  kan	  betekenen	  dat	  ze	  het	  nog	  even	  willen	  
aanzien.	  Er	  is	  een	  sterke	  significante	  correlatie	  met	  F1	  Curriculum.	  Misschien	  betekent	  
dit	  dat	  docenten,	  als	  ze	  vinden	  dat	  de	  context	  van	  school	  en	  sectie	  niet	  helpt,	  ze	  zelf	  aan	  
de	  slag	  willen.	  Ook	  met	  F3	  Concept	  is	  een	  sterke	  significante	  correlatie.	  Dit	  kan	  
betekenen	  als	  docenten	  echt	  zien	  dat	  onlinegeletterdheid	  iets	  nieuws	  is	  en	  belangrijk,	  zij	  
daarmee	  aan	  de	  slag	  willen,	  maar	  daar	  hulp	  bij	  nodig	  hebben.	  Ook	  met	  F2	  School	  en	  
Sectie	  is	  een	  significante	  samenhang.	  Als	  we	  kijken	  naar	  de	  samenhang	  met	  de	  
docentprofielen	  van	  Tondeur,	  zien	  we	  dat	  er	  een	  significante	  correlatie	  is	  tussen	  de	  
wens	  van	  professionalisering	  en	  het	  traditionele	  onderwijsprofiel.	  Deze	  docenten	  willen	  
het	  meest,	  vergeleken	  met	  hun	  meer	  constructivistisch	  ingestelde	  collega's.	  	  
	  
De	  deelnemende	  docenten	  hebben	  ook	  wensen	  geuit	  ten	  aanzien	  van	  
professionalisering.	  De	  wensen	  zijn	  heel	  divers,	  maar	  wat	  vaak	  terugkomt	  is	  dat	  het	  
praktisch	  moet	  zijn,	  liefst	  op	  school,	  in	  de	  vorm	  van	  workshops,	  graag	  met	  de	  sectie	  /	  
collega's	  en	  dat	  het	  gegeven	  wordt	  door	  experts.	  Ook	  is	  er	  grote	  behoefte	  aan	  het	  delen,	  
beschikbaar	  stellen	  van	  materiaal	  en	  ideeën.	  	  

	  
Discussie	  
	  
We	  hebben	  zeker	  veel	  meer	  inzicht	  in	  de	  kennis,	  attitude	  en	  praktijk	  van	  docenten	  
Nederlands	  als	  input	  voor	  het	  ontwerpen	  van	  een	  professionaliseringstraject	  voor	  
docenten.	  Het	  is	  duidelijk	  dat	  het	  nog	  moeilijk	  is	  om	  een	  duidelijk	  beeld	  te	  vormen	  
over	  wat	  online	  geletterdheid	  is	  en	  wat	  voor	  consequenties	  het	  zou	  kunnen	  hebben	  
voor	  het	  curriculum.	  Een	  verklaring	  is	  dat	  het	  concept	  online	  geletterdheid	  relatief	  
nieuw	  is	  in	  Nederland.	  Een	  alternatieve	  verklaring	  is	  dat	  er	  een	  misschien	  
verwarrende	  discussie	  plaatsvindt	  over	  vaardigheden	  en	  houdingen	  gekoppeld	  aan	  
internet.	  We	  hebben	  bijvoorbeeld	  Mediawijsheid,	  Mediavaardigheden,	  
Informatievaardigheden	  en	  21e-‐eeuwse	  vaardigheden.	  Wat	  met	  deze	  termen	  wordt	  
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bedoeld,	  overlapt	  veel,	  verandert	  regelmatig	  en	  de	  discussie	  hierover	  wordt	  
nauwelijks	  via	  de	  vakbladen	  van	  leraren	  gevoerd.	  Ook	  zijn	  er	  nogal	  wat	  
verschillende	  instituties	  die	  zich	  hiermee	  bemoeien.	  Docenten	  zien	  de	  relatie	  met	  
hun	  eigen	  vak	  nauwelijks	  en	  hebben	  geen	  zin	  in	  weer	  een	  nieuw	  vak.	  Dat	  kan	  
betekenen	  dat	  deze	  discussie	  de	  werkvloer	  voorbij	  gaat.	  Ik	  stel	  mij	  op	  het	  standpunt	  
dat	  online	  geletterdheid	  een	  uitbreiding	  is	  van	  een	  domein	  dat	  al	  gedefinieerd	  staat	  
in	  de	  eindtermen	  en	  kerndoelen	  van	  Nederlands,	  geletterdheid	  (	  lezen	  en	  schrijven),	  
een	  taalvaardigheid	  genoemd	  kan	  worden	  en	  dus	  herkenbaar	  gekoppeld	  kan	  
worden	  aan	  het	  vak	  Nederlands.	  Dat	  neemt	  niet	  weg	  dat	  online	  geletterdheid	  net	  als	  
de	  hele	  taalvaardigheid	  geïntegreerd	  moet	  worden	  in	  alle	  vakken.	  De	  oude,	  moelijke	  
discussie	  over	  taalbeleid.	  	  
	  
	  
En	  nu	  verder	  

	  
De	  derde	  fase	  van	  het	  onderzoek	  betreft	  een	  implementatiestudie.	  Hierin	  wordt	  
materiaal	  en	  didactiek	  ontwikkeld	  en	  geïmplementeerd	  in	  de	  klas.	  Dit	  gaat	  in	  twee	  
ronden.	  	  
In	  schooljaar	  2014-‐15	  loopt	  een	  pilot	  met	  de	  sectie	  Nederlands	  van	  het	  Vathorstcollege	  
in	  Amersfoort.	  In	  een	  docentontwikkelteam	  ontwerpen	  we	  didactiek,	  lessen	  en	  
lesmateriaal.	  Vanaf	  eind	  november	  worden	  deze	  lessen	  uitgevoerd	  in	  een	  tweede	  en	  
derde	  jaar	  van	  deze	  school.	  Verder	  wordt	  het	  proces	  van	  ontwikkelen	  en	  uitvoeren	  
gemonitord	  om	  het	  leereffect	  van	  zowel	  deze	  manier	  van	  werken	  als	  de	  kennis	  en	  
vaardigheden	  van	  de	  docenten	  op	  het	  gebied	  van	  onlinegeletterdheid	  te	  kunnen	  meten.	  
Er	  wordt	  gewerkt	  met	  experiment-‐	  en	  controleklassen.	  Ook	  wordt	  een	  voor-‐	  en	  natoets	  
afgenomen.	  Daarom	  ben	  ik	  ook	  bezig	  om	  een	  testomgeving	  te	  maken	  voor	  
onlinegeletterdheid.	  Het	  team	  van	  Donald	  Leu	  heeft	  mij	  de	  beschikking	  gegeven	  over	  
een	  deel	  van	  het	  ORCA-‐instrument	  dat	  zij	  hebben	  ontwikkeld	  en	  sinds	  een	  jaar	  of	  vijf	  
landelijk	  gebruiken	  (Coiro	  &	  Kennedy,	  2011).	  Ik	  ben	  bezig	  dit	  instrument	  aan	  te	  passen	  
voor	  de	  Nederlandse	  situatie.	  	  	  
In	  het	  schooljaar	  2015-‐16	  wordt	  deze	  implementatiestudie	  uitgevoerd	  met	  een	  grotere	  
groep	  scholen,	  waarbij	  ook	  wordt	  gekeken	  naar	  de	  diversiteit	  van	  de	  deelnemers.	  	  

	  
Maar	  innovatie	  lukt	  niet	  als	  alleen	  de	  docenten	  aan	  de	  slag	  gaan.	  Docenten	  die	  zelf	  gaan	  
ontwerpen	  en	  innoveren	  zijn	  nog	  steeds	  een	  minderheid.	  Bij	  innovatie	  moeten	  op	  zijn	  
minst	  de	  volgende	  actoren	  ook	  meedoen:	  
1) Overheid:	  er	  zou	  gekeken	  moeten	  worden	  naar	  eindtermen	  en	  referentieniveaus.	  

Deze	  sturen	  de	  inhoud	  van	  het	  onderwijs	  nog	  steeds	  sterk.	  Als	  daar	  
onlinegeletterdheid	  niet	  in	  staat	  genoemd,	  zullen	  er	  centraal	  niet	  veel	  
leermiddelen	  worden	  ontworpen.	  En	  voor	  veel	  docenten	  is	  een	  schoolboek	  of	  
ander	  leermiddel	  vaak	  leidend.	  Er	  zijn	  voorbeelden	  van	  landen	  die	  
onlinegeletterdheid	  expliciet	  en	  uitgebreid	  in	  hun	  eindtermen	  hebben	  staan.	  Een	  
voorbeeld	  is	  de	  USA	  die	  onlinegeletterdheid	  in	  de	  landelijk	  verplichte	  Core	  
Curriculum	  State	  Standards	  hebben	  opgenomen	  (Leu,	  Forzani,	  Burlingame,	  
Kulikowich,	  Sedransk,	  Coiro,	  et	  al.,	  2013a).	  Er	  is	  nog	  geen	  interesse	  van	  SLO.	  	  

2) Uitgevers.	  	  Zie	  vorige	  punt.	  Malmberg	  is	  zo	  moedig	  geweest	  dat	  zij	  mij	  hebben	  
gevraagd	  om	  hen	  een	  halve	  dag	  per	  week	  te	  ondersteunen	  om	  in	  een	  nieuwe	  



Eindrapport	  	  
Baselinestudie	  /	  Surveyonderzoek	  Onlinegeletterdheid	  

Jeroen	  Clemens	  
Oktober	  2014	  

	  

	   17	  

druk	  van	  de	  methode	  Nederlands	  onlinegeletterdheid	  expliciet	  op	  te	  nemen.	  Dit	  
is	  voor	  zover	  ik	  het	  weet	  de	  enige	  uitgever	  voor	  Nederlands.	  

3) Exameninstituten	  /	  toetsenmakers.	  Het	  CITO	  heeft	  mij	  in	  januari	  gevraagd	  een	  
workshop	  te	  komen	  geven	  over	  onlinegeletterdheid.	  Dit	  betekent	  dat	  het	  wel	  in	  
de	  aandacht	  is.	  Voor	  het	  ontwerpen	  van	  een	  testomgeving	  voor	  
onlinegeletterdheid	  heb	  ik	  ook	  contact	  met	  de	  Universiteit	  Groningen	  en	  met	  
Diataal,	  die	  al	  lang	  landelijke	  toetsen	  voor	  offline	  tekstbegrip	  maakt.	  	  

4) Lerarenopleidingen:	  ik	  ben	  benaderd	  door	  een	  paar	  lerarenopleidingen	  om	  een	  
workshop	  te	  komen	  geven.	  Maar	  dat	  is	  een	  incident.	  	  
	  

Er	  is	  in	  andere	  landen	  al	  interessant	  en	  bruikbaar	  materiaal	  voorhanden	  als	  we	  
onderwijs	  in	  online	  geletterdheid	  willen	  ontwerpen.	  	  
De	  aandacht	  voor	  onlinegeletterdheid	  groeit,	  sinds	  kort	  ook	  in	  Vlaanderen.	  Ik	  hou	  bij	  
welke	  verzoeken	  er	  binnen	  komen	  voor	  voorlichting	  of	  workshops	  op	  mijn	  website:	  
http://www.jeroenclemens.nl/ict-‐en-‐leren/online-‐tekstbegrip-‐is-‐hot/	  
Zie	  verder	  mijn	  website	  http://www.jeroenclemens.nl/	  en	  	  beluister	  de	  Podcast	  waarin	  
ik	  praat	  met	  Kennisnet	  Innovatie	  over	  onlinegeletterdheid	  en	  het	  achterblijvende	  
taalonderwijs	  op	  http://innovatie.kennisnet.nl/jeroen-‐clemens-‐over-‐online-‐
tekstbegrip/	  
	  
Ik	  wil	  eindigen	  Kennisnet	  te	  bedanken	  voor	  het	  vertrouwen	  dat	  ze	  in	  mij	  hebben	  gehad	  
en	  	  de	  moed	  om	  in	  een	  onderzoek	  naar	  een	  relatief	  nieuwe	  onderwerp	  te	  durven	  
investeren.	  	  En	  ik	  hoop	  op	  veel	  meedenken	  en	  meewerken	  van	  iedereen	  die	  het	  
onderwijs	  in	  deze	  moderne	  netwerkmaatschappij	  een	  warm	  hard	  toedraagt.	  	  	  
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i	  Sinds	  2011	  doe	  ik,	  naast	  mijn	  werk	  als	  docent	  Nederlands,	  promotieonderzoek	  op	  het	  
gebied	  van	  onlinegeletterdheid.	  De	  eerste	  deelstudie	  was	  een	  literatuurstudie	  naar	  
digitale	  geletterdheid	  /	  onlinegeletterdheid.	  De	  tweede	  deelstudie	  was	  de	  surveystudie	  
waar	  dit	  rapport	  over	  gaat.	  De	  derde	  deelstudie	  is	  een	  implementatiestudie,	  waar	  wat	  
over	  wordt	  gezegd	  in	  de	  paragraaf	  Hoe	  nu	  verder.	  Mijn	  promotor	  is	  prof.	  dr.	  Joke	  Voogt	  
van	  de	  UvA.	  	  
ii	  Internal consistency was measured with Cronbach’s a: TT scale (a = .74) and CT 
scale (a = .68). The results also suggest that there is a positive association between 
both beliefs scales (r = 0.22, p < .01) {Tondeur:2008jf} 	  

iii	  Er	  zijn	  nog	  twee	  items	  >.40,	  <.50	  die	  eventueel	  toegevoegd	  kunnen	  worden	  aan	  schaal	  
1	  en	  4	  .	  Wij	  hebben	  in	  eerste	  instantie	  voor	  de	  strenge	  optie	  van	  >.50	  gekozen	  	  


