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 Voorwoord

dit is de dertigste publicatie in de Kennisnet onderzoeksreeks Ict in het onderwijs. 

de leerling zit diep gebogen over het bureau. hij is uiterst geconcentreerd bezig in de klas… spelend met zijn 

mobiele telefoon! “och, was hij maar zo aandachtig bezig met de leerstof”, verzucht de leraar.

het beeld hierboven is gechargeerd, maar het appelleert aan een sterke intuïtie: als we de leerstof dichter bij de 

interesses van de leerling zouden kunnen brengen, zou hij dan niet beter kunnen leren? en, hierop verder denkend, 

wat zou er gebeuren als we de leerstof gewoon op een mobiel zouden aanbieden? wat zou dat aan mogelijkheden 

bieden? Zouden leerlingen daarvan kunnen leren?

ja, daar kunnen ze van leren, concluderen jacobijn sandberg (UvA), Marinus Maris  (UvA) en Karel Philipsen 

(earlyBird) op grond van hun onderzoek. om meer vat te krijgen op vragen die rondom leren met de mobiele 

telefoon (ook wel: mobiel leren) spelen, hebben zij twee expliciete verwachtingen onderscheiden en onderzocht:

1. Met mobiele leerstof kunnen leerlingen op andere plekken dan in het klaslokaal of op school leren. 

2. werken met een mobiel is zo intrinsiek motiverend, dat leerlingen spontaan, bijvoorbeeld thuis, ermee  

  willen leren. 

de eerste verwachting komt grotendeels uit. de basisschoolleerlingen blijken buiten school, met de mobiele 

telefoon, even goed engelse woordjes te leren als op school. Maar ze leren niet beter dan op school – en dat is 

eigenlijk de ambitie. 

ook de tweede verwachting komt uit. de leerlingen vinden de mobiel zo leuk dat als ze hem mee naar huis mogen 

nemen, ze er spontaan mee gaan spelen en daar ook van leren.  de leerwinst die leerlingen maken (de extra 

woordjes die ze dankzij het thuiswerk leren), schrijven de onderzoekers toe aan de extra leertijd die ze aan het 

leren van engels besteden. 

Beter en efficiënter dan op school gaan leerlingen niet leren van een mobiel, maar ze leren wel extra bij in hun 

eigen tijd, omdat ze het leuk vinden om mee werken. deze subtiele conclusies van het onderzoek bieden een mooi 

startpunt voor verdere discussie en geven gerichte aanwijzingen over wat we bij dit soort nieuwe 

technologieën wel en niet aan leerrendement mogen verwachten. Kennisnet zet het onderzoek 

naar mobiele technologie in het onderwijs volgend jaar dan ook voort.

Alfons ten Brummelhuis

Hoofd Onderzoek Kennisnet
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de drie kinderen staan hijgend stil.

‘waar is het nou?’ vraagt sanne. 

‘Ik zal eens kijken,’ zegt cas. hij pakt zijn mobiele 

telefoon, tikt iets in op het scherm en kijkt om zich 

heen. “we moeten terug,’ zegt hij, ‘en dan ... eh ... 

linksaf, geloof ik.’

Ze komen bij een kooi met witte vogels erin, die kleine 

zwarte streepjes hebben. ‘sneeuwuilen’ staat er op het 

bordje.

‘dit moet het zijn,’ zegt noraly. ‘Snowy owl – dat klopt. 

witte veren – klopt ook. nou nog even de vragen, dan 

zijn we ervan af.’

‘wacht even,’ zegt sanne. ‘eerst het verhaaltje, want 

daar staat alles in.’ Ze tuurt naar het schermpje. ‘wat 

is een predator?’ 

‘dat hebben we met haaien ook gehad,’ zegt cas. 

Volgens mij is het een dier dat op andere dieren jaagt.’

‘een roofdier,’ zegt noraly.

‘en wat is prey?’

‘Prooi.’

‘en beak?’

‘wacht even,’ zegt noraly. ‘Ik ga de vragen maken, want 

dit schiet niet op.’ Ze leest hardop: ‘what does the owl 

do when it sees prey?’, tikt wat in, schudt haar hoofd, 

tikt weer wat in en komt ten slotte bij haar klasgenoten 

terug.

‘het is: “It dives down very fast and attacks with its 

claws,’’’ zegt cas.

‘Yes!’ roept sanne. ‘dan zijn we klaar.’

Met z’n drieën hollen ze naar het speelmonster.
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sanne, cas en noraly zijn niet zomaar gezellig een 

dagje uit en ze zijn ook niet bezig met een speurtocht 

die door Blijdorp is uitgezet. Ze zijn engels aan het 

leren, vooral engelse woorden die te maken hebben 

met dieren. niet in de klas, met een boek en een 

leraar, maar met een mobiele telefoon. er is wel een 

instructeur bij, maar die helpt alleen als ze problemen 

met de mobiel hebben. en verder werken ze – zonder 

dat zelf te weten – mee aan een onderzoek. 

1.1 ze leren Engels
de school waar deze kinderen op zitten, doet mee 

aan het earlyBird-programma. dat is een rotterdams 

initiatief om kinderen al vanaf groep 1 van de 

basisschool engels te laten leren. dat kan, is uit 

onderzoek gebleken. Van hun vierde tot hun zevende 

jaar zijn ze bezig met luisteren en begrijpen, daarna 

leren ze – voorzichtig – ook wat lezen en schrijven. 

heel belangrijk is dat ze een flinke woordenschat 

opbouwen, zowel passief als actief.

Volgens dit programma moeten de leerlingen minstens 

een uur per week met engels bezig zijn, maar de 

meeste scholen zitten daarboven: gemiddeld anderhalf 

tot drie uur per week. Als het kan, is er ook een 

native speaker in de klas, maar de meeste scholen 

doen het met de groepsleerkracht. compensatie is dan 

belangrijk: je wilt de kinderen toch zoveel mogelijk 

blootstellen aan ‘native english’. de leerlingen krijgen 

in elk geval ‘echt’ engels te horen. de presentatie en 

de oefeningen zijn speels en de thema’s sluiten aan 

bij die van het onderwijs (‘dieren’ is zo’n thema). 

het succes van het programma is groot: ruim 125 

basisscholen in de regio rotterdam doen mee.

1.2 ze leren met de mobiele telefoon
‘Mobiel leren’ (mobile learning) is een recente 

ontwikkeling. Met de oudste mobiele telefoons kon 

je alleen maar bellen en sms’en, maar de nieuwe 

generatie biedt veel meer mogelijkheden, ook voor het 

onderwijs. Moderne mobiele telefoons hebben internet 

en gps, met alle mogelijkheden van dien, zoals het 

combineren van video, afbeeldingen, tekst en geluid.

dit stelt de leerling in staat om overal en altijd te 

leren. Iedere keer als er een vraag bij hem opkomt, kan 

hij het antwoord vinden. dit is in overeenstemming 

met een belangrijk onderwijskundig principe, 

het constructivisme: kennis wordt niet door een 

leraar overgedragen maar door een leerling zelf 

geconstrueerd, in een voor hem zinvolle situatie. dit 

onderstreept hoe belangrijk het informele leren is, los 

van de school en het huiswerk.  

er is een groeiende consensus dat mensen ook 

buiten school, informeel, veel leren. ook na je 

vijfentwintigste. Leren doe je een leven lang, formeel 

en informeel. Voor dit informele leren is de mobiele 

telefoon een uitstekend hulpmiddel (Fransen, 2008; 

sharples 2009). 

het is de bedoeling dat sanne, cas en noraly de 

stof van school op een informele manier leren. de 

lesstof op de mobiel sluit dan ook nauw aan op de 

lesstof in de klas. hun situatie is een mix van formeel 

en informeel leren. Zij hebben bijvoorbeeld geen 

toegang tot internet, maar zijn aangewezen op het 

instructiemateriaal dat hun vanuit de school wordt 

aangereikt. dit is veelal in spelvorm, gebaseerd op 

`serious game principles’ die in `mobile learning’ een 

ruime toepassing vinden.

deze manier van leren biedt verschillende voordelen:

 n de leerling kan overal en altijd met engels bezig zijn.

 n het materiaal kan worden aangepast aan de context 

waarin de leerling zich bevindt.

 n de mobiel heeft gps, zodat het materiaal gekoppeld 

kan worden aan de locatie.

 n het is mogelijk om beeld en spraak te combineren.

 n het materiaal kan worden aangepast aan het 

kennisniveau van de leerling.

Met een keuze voor groep vijf moet je wel extra 

uitkijken. de leesvaardigheid in het engels is bij 

deze leerlingen nog niet groot en ze kunnen zich niet 

lang concentreren. Bovendien heeft de mobiel z’n 

beperkingen. het scherm is klein en de mogelijkheden 

tot invoer zijn – vergeleken met een muis en een 

toetsenbord – beperkt. het instructiemateriaal moet 

dus gedoseerd worden in kleine, overzichtelijke 

hoeveelheden.

een belangrijk winstpunt is dat het materiaal kan 

aansluiten bij de kennis die de leerling al heeft en 

de situatie waarin hij zich bevindt. door de engelse 

namen van dieren aan te bieden tijdens een bezoek 

aan de dierentuin sluit je aan bij al aanwezige kennis 

(ze weten al iets van de dieren, ze kennen al een 

beetje engels) en bied je een gebruikscontext aan (de 

leerlingen kunnen de engelse namen oefenen terwijl ze 

de dieren van dichtbij bekijken).

1.3 ze worden geobserveerd
sanne, cas en noraly kregen hun mobieltjes niet 

zomaar, maar als onderdeel van een onderzoeks-

programma (sandberg e.a., 2010). In 1.2 zijn de 

principes van mobiel leren uiteengezet – maar werkt 

het ook? Kan een mobiel concurreren met een leraar? 

daar is nog weinig onderzoek naar verricht.

de leerlingen werden daarom geobserveerd. 

onderzoekers namen hen toetsen af om te zien of ze 

vooruitgegaan waren. en het mobieltje hield alles 

bij wat ze ermee deden, zodat de onderzoekers later 

konden analyseren wat de leerlingen in Blijdorp 

hadden gedaan.

de algemene vraagstelling van het onderzoek luidde: 

 Draagt het gebruik van een mobiele telefoon bij 

 aan het leren van Engels door jonge leerlingen 

 (8-10 jaar)?

dit leidde tot drie deelvragen:

1. neemt de woordenschat van de leerlingen toe? 

2. Gaan de leerlingen meer tijd – ook buiten de school 

 – besteden aan het leren en gebruiken van engels?

3. Zien de leraren de mobiele telefoon als een nuttige 

 aanvulling op bestaande digitale middelen?

In hoofdstuk 3 keren deze vragen in de vorm van 

verwachtingen terug.

1 Wat zijn de leerlingen in Blijdorp aan het 
 doen?
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tijdens de onderzoeksperiode waren de leerlingen 

zich meestal van geen onderzoek bewust: ze werkten 

eenvoudig aan de vergroting van hun engelse 

woordenschat, aan de hand van het thema ‘dieren’. 

daarover heeft earlyBird een lesbrief ontwikkeld, 

helemaal in het engels, met instructie en aanvullende 

opdrachten en oefeningen. 

deze lesbrief vormde de basis voor de lessen op 

school. hij werd aangevuld met een presentatie op het 

whiteboard over 25 dieren die ook in de dierentuin 

voorkomen. de leerlingen keken naar foto’s van de 

dieren en luisterden naar 25 engelse verhaaltjes over 

hun uiterlijk, leefomgeving, voedsel en gedrag. Ieder 

verhaaltje bevatte de naam van het dier en totaal 100 

doelwoorden die de kinderen die periode moesten 

leren. 

Als voorbeeld de tekst over de prairie dog, met de 

doelwoorden:

Prairie Dogs are little rodents. Rodents are mammals 

with sharp front teeth. Prairie dogs live on the 

grasslands of North America. They eat a lot of grass 

and hay. Prairie Dogs live in large families, under the 

ground, in a big network of tunnels, called a ‘city’. 

They have separate rooms to sleep in, to eat in, and 

even rooms to bury the dead prairie dogs. They are 

called Prairie Dogs because they bark like dogs to warn 

each other.

deze instructie kregen alle leerlingen, maar voor 

het gebruik van de mobiele telefoon werden er 

drie groepen gemaakt. eén experimentele groep 

kreeg voor het bezoek aan Blijdorp een mobiele 

telefoon en leverde die na afloop weer in. de tweede 

experimentele groep kreeg voor het bezoek aan 

Blijdorp een mobiele telefoon en mocht die na afloop 

nog twee weken mee naar huis nemen. dan was er ook 

nog een controlegroep, die helemaal geen mobiele 

telefoon kreeg en alleen in de klas met de lesbrief 

werkte. In schema:

 n controlegroep - lesbrief Zoo Animals (6,3 uur)

(totaal: 6,3 uur)

 n experimentele groep 1 - lesbrief Zoo Animals (4 uur)

(totaal: 6,4 uur) - mobiel in Blijdorp (2,4 uur)

 n experimentele groep 2 - lesbrief Zoo Animals (4 uur)

(totaal: 8,1 uur) - mobiel in Blijdorp (2,6 uur)

  - mobiel thuis (1,5 uur)

2 Leren in en buiten de school 2.1 Engels op school
de leerlingen van de controlegroep werkten drie weken 

met de lesbrief in de klas, onder leiding van hun 

leraar. In totaal waren ze ruim zes uur met de lesbrief 

bezig. 

de 100 doelwoorden waren voor de leeftijd van 

de kinderen tamelijk moeilijk. het waren woorden 

als: tundra, predator, to hunt for, rodent, mammal, 

camouflage, fur, pelt, prey, to attack, jaw, reptile, 

scales, grassland, network of tunnels, to bark, ocean, 

shore, waterproof, to hold their breath, seafood, shell, 

to float, claw, cub, bird of prey, hooked beak.

de leerlingen kregen de 25 verhaaltjes te zien op het 

whiteboard of hun eigen computers, met het advies 

ze nog een paar keer af te spelen. daarna probeerden 

ze de engelse namen te noemen bij de plaatjes die 

geprojecteerd werden.

In de volgende lessen bespraken ze de begrippen 

‘groep’ (en deelden ze de klas in groepen in) en 

‘habitat’. ook maakten ze een classificatie van de 

dieren met als categorieën:

 - lichaam bedekt door

 - zoogdier, reptiel, vis vogel

 - leven op het land, in de zee, enz.

 - welk continent?

 - gevaarlijk?

 - voedsel

 - speciale kenmerken: snavel, klauwen, enz.

In de laatste les was er ruimte voor presentaties en 

klassikale discussie.

2.2 Engels met een mobiel in de dierentuin
deze groep kreeg dezelfde instructie in de klas als de 

controlegroep, maar in een paar uur minder. de totale 

leertijd moest immers gelijk blijven. na de klassikale 

lessen kregen ze een mobiele telefoon, een smartphone 

met het Android 1.5-platform, met een aanraakscherm, 

gps en een digitale camera. de simkaart was 

verwijderd, zodat de leerlingen niet konden bellen, 

internetten en msn’en. een instructeur legde hun uit 

hoe ze de mobiel moesten gebruiken.

de volgende dag gingen ze naar de dierentuin. de 

rondgang door Blijdorp voerde hen langs vier van de 

vijf continenten waarin de dierentuin de wereld heeft 

verdeeld: Afrika, Azië, Zuid-Amerika, noord-Amerika 

en oceanië. Uit iedere continent waren vijf dieren 

gekozen, die de leerlingen – dankzij het gps – snel 

konden vinden. 

daarnaast waren er vijf spelelementen om de leerstof 

te oefenen:

1. meerkeuzevragen met vier mogelijke antwoorden

2. een spellingquiz met het antwoord op drie manieren 

 gespeld, waarvan er één juist was

3. een ‘memory’-spel waarbij woorden en plaatjes aan 

 elkaar moesten worden gekoppeld

4. een ja/nee-spel met vragen over foto’s van een dier

5. een legpuzzel waarbij de leerling kon kiezen uit 

 verschillende puzzelstukjes

omdat het om beginnende lezers ging, werden alle 

vragen en antwoorden zowel auditief als visueel 

gepresenteerd. een navigatiepijl op het scherm leidde 

de leerlingen naar de dieren uit het lesmateriaal. Bij 

het dier aangekomen moest de leerling een tekst over 

het dier beluisteren (gelezen door een native speaker) 

en het bijbehorende filmpje bekijken. tekst en filmpje 

bevatten alle informatie om de vragen te kunnen 
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drie basisscholen namen aan dit onderzoek deel: 

openbare basisschool Passe-Partout, openbare 

basisschool de wilgenstam (beide uit rotterdam) en 

christelijke basisschool de Bongerd (ridderkerk). op de 

eerste twee scholen verzorgde een native speaker de 

lessen, op de laatste werkte de groepsleerkracht samen 

met een native speaker als onderwijsassistent. de drie 

scholen hadden ruime ervaring met het programma en 

voldeden aan de kwaliteitseisen die beschreven zijn in 

de earlyBird-standaard.

het onderzoek werd uitgevoerd onder leerlingen 

van groep 5. In totaal deden er 75 leerlingen van 

8-10 jaar mee (33 jongens en 42 meisjes). de scholen 

gaven er de voorkeur aan de groepen intact te laten. 

daarom leverde één school de controlegroep, één 

school de experimentele groep met mobiel alleen in de 

dierentuin en één school de experimentele groep die 

de mobiel ook mee naar huis mocht nemen.

3.1 Verwachtingen
Voorafgaand aan het onderzoek werden de volgende 

verwachtingen geformuleerd:

1. de engelse woordenschat van de leerlingen die  

 gebruikmaken van een mobiele telefoon neemt meer  

 toe dan de woordenschat van leerlingen die geen  

 mobiele telefoon gebruiken.

2. de leerlingen met een mobiele telefoon gaan meer  

 tijd – ook buiten de school – besteden aan het leren 

 van engels.

3. de leraren beschouwen de mobiele telefoon als een  

 welkome en praktisch aanvaardbare aanvulling op de  

 bestaande digitale hulpmiddelen.

3.2 Meten van de woordenschat
om de eerste verwachting te kunnen meten werden 

in alle drie de groepen een voor- en een nameting 

afgenomen om de actieve en passieve woordkennis van 

de leerlingen te testen. 

In het eerste deel werd de actieve woordenschat 

getoetst. de leerlingen kregen foto’s van de dieren 

voorgelegd en uitvergrotingen van hun specifieke 

kenmerken. daarna moesten ze vragen beantwoorden 

als: ‘what is this animal called?’ (antwoord: eagle) en: 

‘If you look at the elephant, what is this long thing 

here?’ (antwoord: trunk). het tweede deel richtte 

zich op de passieve woordkennis. Leerlingen kregen 

kaarten voor zich met vier verschillende foto’s, waarna 

ze de juiste foto moesten aanwijzen als antwoord op 

een vraag als: ‘In which picture do you see an animal 

hatching?’ 

om de tweede verwachting te meten hadden alle 

mobiele telefoons een logfunctie. Ze registreerden 

alles wat de leerling met de mobiel deed, alle locaties, 

antwoorden en scores.

beantwoorden. daarna volgde een van de vijf spellen 

met vragen over het dier. wanneer een antwoord werd 

voorgelezen, lichtte het op het scherm op.  

Als de leerling meer dan twee antwoorden fout had, 

werd hij terugverwezen naar het filmpje, om het 

daarna opnieuw te proberen. Alles kon herhaald 

worden.

tijdens het bezoek was er voldoende begeleiding om 

eventuele problemen met de mobiele telefoon op te 

lossen. Ieder kind had een eigen mobiel. Gemiddeld 

hadden ze ongeveer 2,5 uur nodig om alle dieren te 

bezoeken.

na afloop leverden de kinderen de mobiele telefoons 

weer in. daarna volgden ze drie weken lang het 

programma op school, net zoals de controlegroep.

2.3 Engels met een mobiel die ook mee naar 
huis mag
de leerlingen in de derde groep deden precies 

hetzelfde als in de eerste experimentele groep, maar 

na het bezoek aan Blijdorp mochten ze de mobiele 

telefoon nog twee weken houden en er net zoveel mee 

oefenen als ze wilden. daarvoor hadden ze een licht 

aangepaste versie van het vraag-en-antwoordspel tot 

hun beschikking, waarin de vragen niet gesteld werden 

in de volgorde van de gevolgde route in de dierentuin, 

maar in iedere gewenste volgorde. tegelijkertijd 

volgden ze het programma op school. deze leerlingen 

speelden totaal nog zo’n anderhalf uur thuis met de 

mobiele telefoon.

3 Het onderzoek
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3.3 Vragen naar waardering
de derde verwachting richtte zich op de waardering 

van de mobiele telefoon als hulpmiddel bij het leren. 

om hierover uitspraken te kunnen doen werden er drie 

vragenlijsten uitgereikt: een voor de leerlingen van 

de experimentele groepen, een voor de ouders van 

leerlingen in de tweede experimentele groep en een 

voor de leraren van alle groepen.

wat waren de resultaten van de voor- en de nameting? 

Figuur 1 laat dat zien. Alle groepen gaan vooruit, zowel 

bij de passieve als bij de actieve woordenschat, zij het 

dat de verschillen bij de passieve woordenschat

n Passief (max. score = 27) Actief (max. score = 46)

voormeting nameting voormeting nameting

gem. score gem. score gem. score gem. score

controlegroep

eerste experimentele groep

tweede experimentele groep

29

24

22

11.34

12.29

10.64

13.21

14.46

15.96

7.38

6.71

5.10

21.55

17.38

26.91

kleiner dan bij de actieve. Maar de vergelijking tussen 

de groepen brengt interessante verschillen aan het 

licht.

4 resultaten

0

5

10

15

20

25

30

nametingvoormeting

Experimentgroep 2 “Klassikaal 
en mobiel leren; mobiel mag mee 
naar huis (tweede experimentele
groep)”.

Experimentgroep 1: “Klassikaal 
en mobiel leren (eerste 
experimentele groep)”.

Controlegroep: “Klassikaal 
leren (controlegroep)”

0

5

10

15

20

25

30

nametingvoormeting

Passieve woordenschat Actieve woordenschat

0

5

10

15

20

25

30

nametingvoormeting

Engels met een mobiel die ook 
mee naar huis mag (tweede 
experimentele groep)

Engels met mobiel in de dierentuin 
(eerste experimentele groep)

Engels op school (controlegroep)

0

5

10

15

20

25

30

nametingvoormeting

Passieve woordenschat Actieve woordenschat

Figuur 1. Vooruitgang in passieve en actieve Engelse woordenschat. Alle groepen gaan vooruit, maar alleen de 

vooruitgang van de groep die de mobiel mee naar huis mag nemen is significant. 



14 15

4.1 Komen de verwachtingen uit?
de eerste verwachting luidde:

 De Engelse woordenschat van de leerlingen die 

 gebruikmaken van een mobiele telefoon neemt 

 meer toe dan de woordenschat van leerlingen die

 geen mobiele telefoon gebruiken.

ofwel: de twee experimentele groepen zouden allebei 

beter moeten scoren dan de controlegroep. Maar dat 

is niet zo, want de eerste experimentele groep doet 

het niet significant beter dan de controlegroep. de 

groep die de mobiel mee naar de dierentuin en naar 

huis mocht nemen, leert wel meer woordjes dan de 

andere twee groepen. de verwachting komt dus maar 

ten dele uit: het gebruik van de mobiele telefoon in de 

dierentuin vergroot de woordenschat niet, maar het 

gebruik thuis doet dat wel. dit hangt samen met de 

tweede verwachting:

 De leerlingen met een mobiele telefoon gaan 

 meer tijd – ook buiten de school – besteden aan 

 het leren van Engels.

dit komt uit. de leerlingen van de controlegroep en de 

eerste experimentele groep besteedden respectievelijk 

gemiddeld 6.3 en 6.4 uur aan dit thema, terwijl 

de tweede experimentele groep gemiddeld 8.1 uur 

besteedde. dit is de belangrijkste reden voor de hogere 

prestaties van de experimentele groep die het mobiel 

zowel in de dierentuin als thuis mocht gebruiken.

daar moet wel bij gezegd worden dat, wanneer je het 

verschil in leertijd meerekent, het overwicht van de 

tweede experimentele groep nagenoeg verdwijnt. het 

gebruik van de mobiele telefoon op zichzelf maakt het 

leren dus niet effectiever dan het leren in de klas.

de derde verwachting luidde:

 De leraren beschouwen de mobiele telefoon als 

 een welkome en praktisch aanvaardbare aan-

 vulling op de bestaande digitale hulpmiddelen.

ook deze verwachting komt uit, en zelfs in ruime mate. 

de leraren waren positief, zowel over het gebruik van 

ict in het algemeen als over de mobiele telefoon. ook 

de leerlingen en hun ouders hebben veel waardering 

voor het leren met de mobiele telefoon.

Figuur 2. Wat vinden leerlingen van leren met de 
mobiele telefoon? (n=43)

de meeste ouders zeiden dat hun kind er veel plezier 

aan had beleefd, maar slechts 40% had de indruk dat 

hun kind er ook wat van geleerd had. sommige ouders 

hadden aanvankelijk hun twijfels maar werden later 

enthousiast; andere hadden gemerkt dat hun kind na 

een paar keer verveeld raakte.

typerende antwoorden waren:

•	 ‘Je kunt een mobiel overal mee naartoe nemen, hij 

neemt niet veel ruimte in en is goedkoper dan een 

computer.’

•	 ‘De kinderen hebben er plezier in, waardoor ze 

geconcentreerder werken dan met een boek.’

•	 ‘De leerling krijgt meteen feedback; dat maakt het 

persoonlijk en dus motiverend.’

4.2 Overige resultaten
Makkelijke en moeilijke woorden

Abstracte begrippen zoals scavenger en predator 

waren voor alle groepen moeilijk en werden dus 

minder goed onthouden. daarbij speelde ook een rol 

dat er geen nederlandse woorden zijn die erop lijken: 

camouflage is ook een abstract begrip, maar dat klinkt 

de leerlingen bekender in de oren. dit verklaart ook 

waarom ze tusk, ostrich en eagle moeilijker vinden 

dan gorilla, giraffe en plankton. woorden waarop 

de tweede experimentele groep beter scoort dan de 

andere twee groepen zijn: to hunt, tundra, fur, bat, to 

strangle, beak, calf, ostrich en scales.

Nadelen van de mobiel

een nadeel was dat de leerlingen de neiging hadden 

om alleen naar het scherm te kijken en niet naar de 

levende dieren. Misschien kwam dat doordat ze de 

mobiel nog maar net hadden en er erg opgetogen over 

waren. je zou ook andere vragen kunnen bedenken die 

de kinderen dwingen om ook naar de dieren te kijken.

een ander nadeel, dat de logfunctie van de mobiel 

aan het licht bracht, was dat sommige leerlingen 

in Blijdorp veelal een trial-and-error-strategie 

toepasten. Ze sloegen de video met uitleg zo snel 

mogelijk over en probeerden het antwoord te raden. na 

twee foute antwoorden werden ze teruggestuurd naar 

de video, maar dan probeerden ze een ander antwoord, 

net zo lang tot ze genoeg goede antwoorden hadden om 

naar het volgende dier te mogen. er moet iets bedacht 

worden om deze minder productieve strategie te 

ontmoedigen.

Really not so nice

Not so nice

Nice

Very nice

What do you think about 
learning with a mobile 
phone?

81

2

16

% leerlingen
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5.2 Een vraag stellen
de afdeling onderzoek van Kennisnet kan specifieke 

vragen over dit onderzoek beantwoorden. Mail naar 

onderzoek@kennisnet.nl of bel naar 0800-536 647 638.

5.3 Een gratis abonnement op de 
Onderzoeksreeks
Gemiddeld tien keer per jaar verschijnen nieuwe 

publicaties in de Kennisnet onderzoeksreeks. Ga naar 

http://onderzoek.kennisnet.nl/naar-de-onderzoeken/

abonneren-op-de-onderzoeksreeks en sluit een gratis 

abonnement af.

5  Meer weten? Formeel en informeel leren

de resultaten wijzen uit dat informeel leren bijdraagt 

aan het leerproces van kinderen. Formeel en informeel 

leren kunnen dus complementair aan elkaar zijn. 

Misschien is dat voor de leraren even wennen. het 

blijkt dat de school niet de enige bron van kennis is en 

dat informeel leren een waardevolle toevoeging op het 

formele leren kan zijn.

4.3 Verrijkt mobiel leren het onderwijs?
In elk geval waren de leerlingen enthousiast: toen de 

mobiele telefoons de klas werden binnengedragen, ging 

er een gejuich op en dat enthousiasme bleef tijdens 

het hele project voelbaar. ook gingen de leerlingen 

– zonder dat ze daartoe verplicht waren – de mobiel 

thuis gebruiken. 

Maar de mobiel is niet alleen motiverend: de extra tijd 

die kinderen met de mobiel bezig waren vertaalde zich 

ook in extra leerwinst. de mobiel voegt dus echt iets 

toe aan het onderwijs in het engels en kan zelfstandig, 

zonder tussenkomst van de leraar, worden gebruikt.

Mobiel leren, met een goede toepassing, verdient 

dan ook een plaats in de midden- en bovenbouw van 

het basisonderwijs. het slaat een stevige brug tussen 

het formeel leren op school en het informele leren 

daarbuiten.
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