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Samenvatting
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Kennisnet en richt zich op het verkrijgen van inzicht in de
oordelen van docenten en ICT‐managers in het voortgezet onderwijs over Computer Supported
Collaborative Learning: computerondersteund samenwerkend leren, ook wel afgekort als CSCL. Het is
opgebouwd uit een theoretisch deel en een deel waarin er verslag wordt gedaan van praktijkonderzoek.
Voor het praktijkonderzoek zijn er filmfragmenten opgesteld van vijf leersituaties met CSCL, gebaseerd op
diverse interactiemogelijkheden (asynchrone communicatie, synchrone communicatie, communicatie via
het netwerk, face‐to‐face communicatie, communicatie vanaf thuis, schoolgebonden communicatie).
Deze filmfragmenten zijn in een online vragenlijst en tijdens een ambassadeursbijeenkomst aan docenten
en ICT‐managers voorgelegd. In de vragenlijst is gevraagd naar de kansrijkheid van de verschillende
leersituaties, waarbij de term kansrijkheid verwijst naar de mate waarin een leersituatie succes heeft
binnen het onderwijs.
Uit de resultaten blijkt dat de kansrijkheid, die docenten en ICT‐managers waarnemen in de verschillende
leersituaties van CSCL, vrij laag is. De leersituatie met face‐to‐face communicatie komt uiteindelijk het
beste naar voren, wat aangeeft dat communicatie via het netwerk al als een grote verandering wordt
gezien. Wanneer de communicatie zich ook asynchroon afspeelt of vanaf thuis wordt toegepast zijn dit
extra aspecten die ervoor kunnen zorgen dat de docent het gevoel heeft de leersituatie minder in de hand
te hebben. De docenten en ICT‐managers zien de verschillende leersituaties van CSCL nog niet als een
gelijkwaardige vervanging voor een ‘normale’ leersituatie.
Een eerste aanbeveling is dat er een duidelijker beeld gegeven moet worden aan docenten en ICT‐
managers in het voortgezet onderwijs over wat CSCL kan opleveren in de praktijk. Uit het onderzoek bleek
dat veel positieve aspecten van CSCL minder naar voren komen bij de oordelen van de docenten en ICT‐
managers. Hierdoor is een groot verschil tussen wat CSCL zou moeten betekenen volgens onderzoek en
wat CSCL zou kunnen betekenen volgens docenten en ICT‐managers . Docenten en ICT‐managers vinden
het sociale aspect bij CSCL belangrijk en op dit aspect zal bijvoorbeeld dieper op moeten worden ingegaan
in onderzoek.
Verder zou het interessant zijn om te inventariseren op welke wijze de docenten en ICT‐managers de
verschillende aspecten van CSCL het liefst gecombineerd zouden zien. Uit de resultaten valt op te merken
dat er per interactiemethode verschillende voorkeuren zijn. Een goede combinatie kan in de praktijk een
uitkomst bieden. Ook aspecten als beoordeling en begeleiding bij CSCL zijn belangrijk om in verder
onderzoek op te nemen. Het is van groot belang dat docenten, ICT‐managers en andere mensen uit het
onderzoeksveld hierbij betrokken worden, omdat de meningen en de onderzoeken nog niet op elkaar
aansluiten.
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Introductie
Deze rapportage vormt het eindresultaat van mijn afstudeerstage voor mijn masteropleiding
onderwijskundig ontwerp en advisering aan de universiteit Utrecht. Het onderzoek is verricht in opdracht
van Kennisnet.

Aanleiding
Dit onderzoek gaat over Computer Supported Collaborative Learning: computerondersteund
samenwerkend leren, ook wel afgekort als CSCL. CSCL heeft betrekking op leerprocessen waarbij
leerlingen leren door samen te werken waarbij ze voor hun communicatie gebruik maken van computers:
“CSCL is samenwerkend leren waarbij ICT interactie en groepswerk mogelijk maakt en waarbij
samenwerking en ICT het delen van kennis tussen leerlingen faciliteren” (Lipponen, L., Hakkarainen, K. &
Paavola, S., 2004).
De verwachtingen van CSCL als vorm van leerlinggestuurd onderwijs zijn hoog. Computerondersteund
samenwerkend leren leent zich namelijk goed voor probleemgestuurd onderwijs en projectonderwijs en
het past bij de opvatting dat leerlingen door middel van sociale interactie kennis ontwikkelen. Er zijn
diverse innovatieve CSCL‐projecten (Active Worlds1 , Knowledge Forum 2 ) in Nederland gelanceerd waaruit
blijkt dat leerlingen enthousiast reageren en gemotiveerd zijn om in de leeromgevingen te werken.
(Lakkala, Rahikainen, & Hakkarainen, 2001). De docenten reageren in eerste instantie terughoudend op
de leeromgevingen, maar naarmate men begon en de enthousiasme ziet van de leerlingen verdwijnen
deze twijfels.
Ook blijkt uit onderzoek dat CSCL de leeropbrengsten kan verhogen. Dit onderzoek is door de diversiteit
aan pedagogische grondbeginselen van CSCL en door de verschillende toepassingen ervan in de praktijk
nog fragmentarisch en leent zich nog niet voor generalisaties voor het hele gebied van CSCL . Desondanks
blijkt dat in CSCL‐omgevingen goede leerresultaten behaald kunnen worden zolang aan bepaalde
randvoorwaarden wordt voldaan.
Toch wordt ICT in Nederland nog in mindere mate voor samenwerkend leren ingezet. Zo blijkt uit
gegevens van de Vier in Balans Monitor (2009) dat schoolleiders er weinig van overtuigd zijn dat ICT een
meerwaarde kan betekenen voor samenwerkend leren. Hoe komt het dat gebruik van CSCL onderbenut
blijft, ondanks het feit dat er veel middelen worden besteed aan innovatieve CSCL‐projecten en de
overwegend positieve onderzoeksresultaten?
Er zijn twee logische verklaringen voor deze onderbenutting van CSCL. Ofwel leraren en managers zijn niet
op de hoogte van de mogelijkheden van CSCL of zij schatten deze mogelijkheden anders in dan
onderzoekers en deelnemers aan innovatieve projecten. In dit onderzoek ligt de focus op de laatste
verklaring: docenten en managers maken een ander soort inschatting van de kansrijkheid van CSCL dan
onderzoekers. Ook wanneer de docenten op de hoogte zijn en deelnemen aan innovatieve projecten
lijken zij in eerste instantie terughoudend. Alleen de docent informatie geven over de mogelijkheden is
dan niet genoeg. Het in kaart brengen van hun opvattingen over de kansrijke leeromgeving die CSCL kan
bieden in de praktijk des te meer.
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http://www.activeworlds.com/
http://www.knowledgeforum.com/

Vraagstelling
De vraagstelling voor dit onderzoek luidt als volgt:
Wat is volgens docenten en ICT‐managers in het voortgezet onderwijs de kansrijkheid van
verschillende voorgelegde leersituaties van computerondersteund samenwerkend leren bij de
interactie tussen leerlingen?
Verder zijn er deelvragen opgesteld om het onderzoek verder te structureren:



In hoeverre verschilt de kansrijkheid tussen de verschillende leersituaties?
In hoeverre komt de kansrijkheid van de verschillende leersituaties volgens de docenten en ICT‐
managers overeen met de kansrijke aspecten van CSCL uit onderzoek?

Om de vraagstelling te beantwoorden is het nodig het brede gebied van CSCL te beperken tot een aantal
leersituaties die kunnen worden voorgelegd aan de docenten en ICT‐managers .Deze leersituaties zijn in
filmfragmenten verwerkt en middels vragenlijsten voorgelegd. In de leersituaties ligt de focus op
interactie. Net als elke leersituatie met samenwerkend leren biedt CSCL namelijk diverse
ontwerpmogelijkheden bij bijvoorbeeld beoordeling, leertaak en begeleiding. Het is echter de type
interactie die CSCL onderscheidend maakt. Bij samenwerkend leren zonder computerondersteuning is er
vaak één type communicatie, namelijk face‐to‐face communicatie. Bij CSCL zijn er meer opties voor
communicatie wat de ontwerpmogelijkheden aanzienlijk vergroot. Bij samenwerkend leren is de
interactie tussen leerlingen bepalend voor het delen van kennis en CSCL gebruikt hierbij andere
interactiemogelijkheden dan traditioneel samenwerkend leren.
In dit onderzoek verwijst de term kansrijkheid naar de mate waarin een leersituatie succes heeft binnen
het onderwijs. Deze wordt berekend door de power indicator van Bernie Dodge (2007) wat verder wordt
toegelicht in het hoofdstuk over de uitvoering van het onderzoek. Verder is het onderzoeksveld
afgebakend naar het voortgezet onderwijs, omdat voor deze sector samenwerkend leren een belangrijk
aspect van het lesprogramma is geworden, maar er nog weinig tot geen gebruik wordt gemaakt van CSCL
(Kennisnet Ict op school, 2007). Echter, andere onderwijssectoren kunnen van de uitkomsten van dit
onderzoek ook profiteren.

Relevantie
De relevantie van dit onderzoek is tweevoudig. Allereerst probeert dit onderzoek weer te geven welke
opvattingen docenten en ICT‐managers hebben over CSCL. Veel onderzoeken richten zich op de
wetenschappelijke en didactische achtergrond of het gebruik van CSCL in de praktijk bij bijvoorbeeld
innovatieprojecten. In dit onderzoek worden geen CSCL‐omgevingen getoetst, maar slechts getoond. De
docenten en managers worden naar hun inzichten gevraagd op basis van hun ervaringen met lesgeven en
niet op basis van een specifiek gebruikte CSCL‐omgeving. Voor de implementatie van CSCL‐omgevingen is
het belangrijk te weten hoe docenten staan tegenover het gebruik ervan in het onderwijs zonder dat zij
deze (al) hebben kunnen gebruiken.
Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in welke verschillende toepassingen van CSCL goed bij de praktijk
zouden passen, waarbij de focus ligt op de verschillende typen interactie die hierbij mogelijk zijn. Omdat
de toepassingen en grondbeginselen van CSCL veelvoudig zijn, omschrijft het onderzoek een aantal
uitgangspunten waar leersituaties op gebaseerd kunnen worden. Deze dienen uiteindelijk als basis voor
de leersituaties die aan de docenten en managers worden voorgelegd.

Indeling rapportage
De rapportage bespreekt eerst het theoretisch kader van het onderzoek. Hier wordt ingegaan op het
vormgeven van een CSCL‐omgeving in het onderwijs door middel van vier componenten die deze
vormgeving beïnvloeden. Ook wordt er ingegaan op de leereffecten bij CSCL, ingedeeld in leereffecten
gerelateerd aan samenwerkend leren en leereffecten gerelateerd aan computerondersteuning in CSCL.
Ten slotte volgt er een beschrijving van de verschillende interactiemogelijkheden in CSCL, waarop de
voorgelegde leersituatie zijn gebaseerd.
Na het theoretisch kader wordt de uitvoering van het onderzoek besproken, waarbij wordt ingegaan op
de totstandkoming van de vragenlijst en filmfragmenten. Vervolgens komen de resultaten op de power
indicator per leersituatie aan bod. Tot slot volgen de conclusies en aanbevelingen.

Theoretisch kader
Vier componenten van CSCL.
Wat precies onder CSCL valt, is niet altijd duidelijk. Sommige onderzoeken leggen de focus op het
faciliteren en ondersteunen van communicatie en samenwerking via de computer (Dillenbourg, 1999;
Crook, 1994) anderen op het creëren van gezamenlijke kennisconstructie (Lipponen, et al., 2004;
Scardamalia & Bereiter, 1996; Stahl, 2000) en weer anderen op het organiseren en creëren van een
gezamenlijk product (Bannon, 1989). Hierdoor lijkt er een wirwar aan praktijkvormen van CSCL te zijn,
maar in principe geldt dat CSCL in de praktijk gebaseerd is op vier componenten die de vormgeving van
een CSCL‐omgeving beïnvloeden. De leeromgevingen zijn gebaseerd op eenzelfde theoretische
achtergrond, de leeromgevingen worden vormgegeven binnen drie onderwijsniveaus, de leeromgevingen
zijn gebaseerd op dezelfde didactische ontwerpprincipes en de computeromgevingen bestaan uit een
aantal technische functies. De vier componenten bieden een generieke basis bij het ontwerpen van een
CSCL‐omgeving, waar de voorgelegde praktijksituaties in dit onderzoek op gebaseerd zijn.
Theoretische achtergrond
Het basisidee achter CSCL is dat leren een sociaal proces is dat je met de computer kunt ondersteunen. Er
zijn diverse theorieën die samenwerken en samenwerkend leren als een positieve invloed zien op de
leerprestaties van leerlingen (Johnson & Johnson, 1994; Kagan, 2003). Hierbij werken leerlingen in kleine
groepen samen, geven elkaar feedback, beoordelen elkaar en als individu en zijn als groep
verantwoordelijk voor het eindproduct. De theoretische basis van CSCL is ontleend aan die van
samenwerkend leren. Samenwerkend leren is gebaseerd op onderwijskundige theorieën zoals het sociaal
constructivisme, zelfregulerend leren, gesitueerde cognitie, probleemgestuurd leren, en gedistribueerde
cognitie. Deze theorieën lijken heel divers, maar worden doorgaans onder het constructivisme geschaard.
Bij het constructivisme worden leerlingen aangemoedigd hun eigen kennis te construeren in een
authentieke situatie, in tegenstelling tot letterlijke kennisoverdracht (Kanselaar, 2002). Het legt het accent
op de leerling zelf en benadrukt het actief ontwikkelen van kennis door interactie met anderen, het leren
binnen een betekenisvolle omgeving en door reflecteren op het werkproces (Kirschner, Martens, &
Strijbos, 2004). Zo omschrijft Dalgarno (1996) tien principes die constructivistische leeromgevingen
onderscheiden van andere leeromgevingen:
1. De leerling heeft een bepaalde controle over inhoud en tijdsverloop van het leerproces.
2. De leerling heeft een bepaalde controle over leerstrategieën en methoden, omdat iedereen
kennis ontwikkelt op een eigen manier.
3. Het leerproces gaat van algemeen naar specifiek, zodat de leerling voldoende overzicht heeft
voordat hij specifieke feiten en vaardigheden leert.
4. De inhoud moet contextspecifiek worden aangeboden, zodat de leerling de kennis kan gebruiken
in andere situaties (generalisatie).
5. De leerling moet kunnen ontdekken en oefenen in realistische situaties.
6. De leerling moet activiteiten buiten hun kunnen ondernemen, zodat deze met goede begeleiding
kan slagen (zone van naastgelegen ontwikkeling)3 .
7. De leerling moet nieuwe vaardigheden en kennis in praktijk kunnen brengen binnen realistische
contexten.
3

De zone van naastgelegen ontwikkeling is een theorie die bedacht is door Vygotsky (1978), waarbij het van belang is de
leerling naar een hoger niveau te krijgen door het leerproces nieuw en uitdagend te laten zijn, aansluitend bij wat de
leerling al weet.

8. De leerling moet begrippen en ideeën kunnen articuleren en bediscussiëren, zodat ze kennis
kunnen ontwikkelen.
9. De leerling moet worden aangemoedigd hun eigen leerproces te monitoren en evalueren.
10. De leerling moeten gemotiveerd worden, zodat ze geleerde concepten kunnen samenvoegen en
construeren.
Deze zelfde principes bij samenwerkend leren gelden grotendeels ook voor CSCL, waarbij
computerondersteuning wordt ingezet. De theoretische achtergrond bepaald voor een groot gedeelte
welke leerdoelen centraal staan in een CSCL‐omgeving en waarop de leerlingen worden geëvalueerd. Net
als in elke leersituatie is het namelijk belangrijk een duidelijk leerdoel vast te stellen, waardoor de focus
van het leerproces helder is. De constructivistische benadering en de focus op samenwerkend leren
bepalen voor een groot gedeelte hoe de opdrachten binnen een CSCL‐omgeving worden vormgegeven
(ook met betrekking tot de computerondersteuning), zoals later in het derde uitgangspunt naar voren zal
komen.
Onderwijsniveaus
Een tweede component bij het vormgeven van CSCL‐omgevingen is het gebruik op verschillende niveaus
binnen het onderwijs. De Graaff, De Laat & Scheltinga (2004) onderscheiden drie verschillende onderwijs
niveaus, namelijk institutioneel niveau, cursusniveau en taakniveau.
Institutioneel niveau
CSCL‐omgevingen die op institutioneel niveau worden gebruikt, betreffen met name Virtuele Learning
Environments (VLE’s) en Learning Management Systems (LMS), die een infrastructuur bieden om

Figuur 1 Schermweergaves WebCT en Blackboard

elektronisch leren te ondersteunen. Voorbeelden zijn WebCT4 en Blackboard 5 , waarmee vaak gebruik
wordt gemaakt van fora, bestanduitwisseling en groepspagina’s (zie figuur 1). CSCL op institutioneel
niveau wordt gebruikt door de hele organisatie en de focus ligt meer op coöperatief leren dan op
collaboratief leren. 6 Er is sprake van het faciliteren van samenwerkend leren, maar niet nadrukkelijk het
ondersteunen van het samenwerkend leren. De digitale leeromgevingen die hierbij worden gebruikt,
4

http://www.webct.com
http://www.blackboard.com
6
Bij coöperatief leren wordt het werk verdeeld in onderlinge sub‐taken, terwijl bij collaboratief leren het werk
daadwerkelijk gezamenlijk wordt gedaan (Dillenbourg, 1999).
5

hebben verschillende mogelijkheden voor samenwerkend leren, maar dienen met name als organisatie‐
en informatietool (De Graaff, De Laat & Scheltinga, 2004). De begeleiding en assessment dienen
bijvoorbeeld nog apart georganiseerd te worden. In de praktijk blijkt dan ook dat op institutioneel niveau
de leraar meer verantwoordelijkheid neemt voor het organiseren van het leer‐ en samenwerkingsproces,
terwijl het streven bij samenwerkend leren is om deze verantwoordelijkheid meer bij de leerlingen te
leggen.
Cursusniveau
Op cursusniveau worden CSCL‐omgevingen ingezet om cursussen vorm te geven, gebruikmakend van
groupware7 bovenop de virtuele leeromgevingen, waarbij onderscheid kan worden gemaakt in het
educatief gebruik van groupware die ontwikkelt is voor de samenwerking tussen professionals en het
gebruik van groupware, specifiek ontwikkelt voor het stimuleren van samenwerkingsprocessen. CSCL is
met name op cursusniveau interessant, omdat deze meer mogelijkheden biedt voor actieve en
experimentele leersituaties (De Graaff et al., 2004). CSCL‐omgevingen worden hier gebruikt bij het
ondersteunen en ontwerpen van algehele leerprocessen voor een specifiek onderwerp. Vergeleken bij
CSCL op institutioneel niveau dienen de CSCL‐omgevingen op cursusniveau met name als samenwerkings‐

Figuur 2 Schermweergaves FLE3, Knowledge Building en Active Worlds.

7

Groupware is technologie ontworpen voor het faciliteren van groepswerk en wordt vaak gebruikt voor
communicatie, samenwerking, coördinatie, probleemoplossing en overleg (Brinck, 2005). Alhoewel de telefoon
officieel ook onder groupware valt, refereert de term vaak naar moderne computernetwerken zoals email,
nieuwsgroepen, videotelefoon en chat.

en communicatietool. Hoewel sommige CSCL‐omgevingen soms ook alleen samenwerking faciliteren, zijn
veel leeromgevingen op cursusniveau specifiek ontworpen om samenwerkingsprocessen te
ondersteunen. Voorbeelden van educatief ontwikkelde cscl‐omgevingen die worden ingezet op
cursusniveau en waarbij samenwerkingsprocessen centraal staan, zijn Knowledge Forum, Active Worlds,
FLE3 8 en VCRI 9 (zie figuur 2).
Taakniveau
Ten slotte worden CSCL‐omgevingen binnen het onderwijs op het taakniveau ingezet als leerobject voor
ondersteuning binnen een leersituatie. Hierbij is CSCL niet het overkoepelende lestype, maar wordt het
gebruikt om een specifieke taak binnen een leersituatie vorm te geven. De leraar kan een leerobject
gebruiken om een leertaak te ontwerpen en leerlingen kunnen leerobjecten toepassen wanneer zij ze
nodig hebben. Met bijvoorbeeld een simulatie of een bron kan een taak worden opgesteld waarbij
samengewerkt moet worden. De leerobjecten zijn meestal niet specifiek voor samenwerkend leren
ontworpen, maar worden hiervoor wel gebruikt door leerlingen gezamenlijk met de computer te laten
werken. Het voordeel van het gebruik van CSCL op taakniveau, is dat de leerobjecten vaak verkrijgbaar
zijn via verschillende databases en hierdoor voorzien zijn van feedback van vorige gebruikers (De Graaff,
et al., 2004). Een nadeel is echter dat het lastig kan zijn de juiste leerobject voor een leertaak te vinden,
omdat de leerobjecten binnen databases verschillend van kwaliteit kunnen zijn en soms moeilijk
categoriseerbaar zijn.
De manier waarop je samenwerkend leren tot uiting wilt laten komen bepaalt uiteindelijk te keuze op
welk onderwijsniveau je CSCL wilt toepassen: het (slechts) faciliteren van een leersituatie met
samenwerkend leren (meer verantwoordelijkheid bij de leraar) centraal, het aanbieden van een
authentieke leeromgeving of als toevoeging voor een specifieke taak binnen een leeromgeving. Binnen de
vier componenten van het vormgeven van een CSCL‐omgeving kunnen de grootste verschillen
voortkomen uit het gebruik op het type onderwijsniveau. Wanneer men een volledige CSCL‐omgeving zou
nastreven, zou men een leersituatie op cursusniveau moeten ontwerpen. Op cursusniveau sluiten de
CSCL‐omgeving vaak beter aan op de constructivistische achtergrond van CSCL, doordat de
samenwerkingsprocessen ook ondersteund worden.
Didactisch ontwerp bij een leersituatie
Het didactisch ontwerp van een CSCL‐omgeving is gebaseerd op de onderwijskundige theorieën en is
toepasbaar per onderwijsniveau. Het behalen van de leerdoelen en het inrichten van een CSCL‐
leeromgeving binnen een onderwijsniveau is onuitvoerbaar zonder specifieke richtlijnen om de
leersituatie te ontwerpen. In wetenschappelijk onderzoek komen diverse ontwerpprincipes aanbod die
enerzijds specifiek zijn voor samenwerkend leren, anderzijds voor samenwerkend leren met
computerondersteuning.
Zo geven Kirschner, et al. (2004) een zestal ontwerpprincipes weer. Zij benoemen zes bepalingen die bij
het ontwerpen van een leersituatie van CSCL moeten worden nagegaan. Allereerst moet het type leerdoel
bepaald worden, waarbij vastgesteld wordt wat de leerling moet leren. Vervolgens moet bepaald worden
waarop de focus van de interactie ligt binnen de leersituatie, bijvoorbeeld op feedback, uitwisseling van
ideeën of discussie. Aan de hand van de eerst twee aspecten wordt verder de type taak/opdracht
bedacht en vervolgens wordt bij voorgaande aspecten gekeken worden hoeveel structuur nodig is en hoe
de groepsindeling moet worden vormgegeven. Ten slotte is voor de leersituatie van belang hoe de
8
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http://fle3.uiah.fi/
http://edugate.fss.uu.nl/~crocicl/vcri.html

computer als ondersteunend middel wordt ingezet voor de begeleiding en interactie. Bijvoorbeeld hoe
leerlingen gaan samenwerken, rond of met de computer, of welke tools de CSCL‐omgeving biedt. De
ontwerpprincipes bouwen in principe op elkaar voort, waarbij het belangrijk is rekening te houden met de
beslissingen die genomen zijn bij voorgaande principes. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat de opdracht
aansluit bij het type leerdoel en de groepsindeling passend is bij de focus van de interactie.
Projectgroep SALDO (Samenwerkend Leren Digitaal Ondersteund, 2004) onderscheidt ongeveer dezelfde
didactische ontwerpprincipes als Kirschner et.al., maar legt meer nadruk op de beoordeling en de
begeleiding in relatie tot de andere ontwerpprincipes. Ook verbinden zij deze ontwerpprincipes aan de
fases van het leerproces: opdrachtverduidelijking, voorbereiding op uitvoering, opdracht(en) uitvoeren,
proces‐ en kwaliteitsbewaking en oplevering resultaat . De groepsprocessen kunnen bijvoorbeeld bij de
voorbereidingsfase betrekking hebben op het samenstellen van de groepen en bij de
kwaliteitsbewakingsfase op reflectie van de groepsprocessen. Op deze manier kun je beter zien welke
ontwerpprincipes in het verloop van de leersituatie van belang zijn, maar het model is minder
overzichtelijk dan dat van Kirschner et. al.
Technische functies computeromgevingen
Het vierde component bij het vormgeven van een CSCL‐omgeving is het gebruik van de
computeromgeving. Op basis van de computeromgevingen die ter beschikking staan, stellen leraren vaak
hun lessen op. Zoals eerder genoemd kan je bij CSCL onderscheid maken in VLE’s, groepware en CSCL als
leerobject. In leersituaties kunnen computeromgevingen worden gebruikt die specifiek zijn ontworpen
om het samenwerkingsproces stimuleren of alleen het samenwerken faciliteren. Veel
computeromgevingen die bij CSCL gebruikt worden hebben meestal mogelijkheden voor communicatie,
data‐uitwisseling en het organiseren van de samenwerking. Echter, Hinze‐Hoare (2007) onderschrijft een
aantal basiskenmerken, ‘ruimtes’ waar een goede CSCL‐omgeving uit bestaat, namelijk: een communicatie
ruimte voor het uitwisselen van kennis, ideeën, boodschappen, etc; , een identificatie ruimte om het werk
te kunnen koppelen aan een (al dan niet anoniem) persoon; een schema ruimte om taken, doelen en een
planning op te zetten; een uitwisselingsruimte om data te delen; een product ruimte om gemaakt werk te
bewaren; een administratie ruimte om de data te managen; een reflectie ruimte voor het evalueren van
het werk; een sociale ruimte om bijvoorbeeld motivatie en interactie tussen onderlinge studenten te
bevorderen; een toetsing/feedback ruimte om de status van het leerproces waar te nemen en te
verbeteren; een begeleidingsruimte voor de ondersteunende rol van de docent. Deze ruimtes geven de
verschillende functies en activiteiten weer waar de docent en leerlingen binnen een CSCL‐omgeving
gebruik van kunnen maken. Het geeft echter de basis weer en het zal dan ook voorkomen dat deze
functies in mindere of meerdere mate bij CSCL‐omgevingen voorkomen. Belangrijk is dat binnen de
computeromgevingen het samenwerkend leren centraal staat, doordat de focus gelegd wordt op
functionaliteiten waarbij interactie en reflectie tussen leerlingen gestimuleerd wordt.
De vier componenten die de vormgeving van een CSCL‐leeromgeving beïnvloeden geven een beeld over
de manier waarop CSCL kan worden ingezet in de onderwijspraktijk (zie figuur 3). De theoretische
achtergrond geeft het uitgangspunt weer voor de leerdoelen bij CSCL en de onderwijsniveaus brengen
verschillende lesgradaties in het onderwijs naar voren. De derde component, het didactisch ontwerp voor
de leersituaties, geeft vervolgens de richtlijnen weer bij een opdracht binnen een CSCL‐omgeving en het
vierde component geeft de verschillende facilitaire aspecten aan die belangrijk zijn binnen een
computeromgeving.

1. Theoretische
achtergrond
• Socioculturele theorie
• Socioconstructivisme
• Zelfregulerend leren
• Gesitueerde cognitie
• Probleemgestuurd leren
• Gedistribueerde cognitie
• Etc.

2. Onderwijsniveaus
• Institutioneel niveau
• Cursusniveau
• Taakniveau

3. Didactisch ontwerp
leersituaties
• Leerdoel
• Structuur
• Groepsindeling
• Type opdracht
• Interactie
• Rol‐ en taakverdeling
• Computerondersteuning
• Begeleiding
• Beoordeling
• Etc.

4. Computeromgeving
• Communicatieruimte
• Identificatieruimte
• Schema ruimte
• Uitwisselingsruimte,
Productruimte
• Administratieruimte
• Reflectieruimte
• Sociale ruimte
• Feedbackruimte
• Begeleidingsruimte

Figuur 3 Vier Componenten bij vormgeven CSCL‐omgeving.

Hoewel bij het vormgeven van een CSCL‐omgeving de focus kan liggen op één component, bestaat de
leeromgeving uit alle componenten. Een leeromgeving voor CSCL wordt vaak ontworpen vanuit een
constructivistische achtergrond, binnen een type onderwijsniveau, door een leersituatie didactisch vorm
te geven en gebruikmakend van een computeromgeving. Het kan zijn dat men CSCL in de praktijk wilt
opzetten door eerst een leersituatie te ontwerpen en vanuit daar een passende computeromgeving te
zoeken of dat men vanuit een onderwijsniveau een leersituatie opstelt. De componenten geven weer
welke keuzes gemaakt kunnen worden bij de vormgeving en kunnen ook vaak onbewust tot uiting komen,
door bijvoorbeeld automatisch een didactische achtergrond te gebruiken of op taakniveau te werken.
Toch is het belangrijk bewust te zijn van alle vier de componenten, zodat je bij de vormgeving niet alleen
de mogelijkheden van één component ziet, maar ook de opties van de overige componenten kan
benutten. In dit onderzoek zijn de voorgelegde leersituaties gebaseerd op de computerondersteuning
voor interactie, wat een onderdeel is van het didactisch ontwerp van een CSCL‐omgeving. De overige
onderdelen in het didactisch ontwerp en andere componenten spelen in de voorgelegde leersituaties
geen nadrukkelijke rol.

CSCL als kansrijke leeromgeving
CSCL‐omgevingen hebben als basis het samenwerkend leren en onderscheiden zich verder door het
gebruik van computerondersteuning. Zodanig dat het gebruik van computerondersteuning een positieve
invloed heeft op het samenwerkingsproces en daarmee het leerproces van de leerlingen. Er zijn echter
diverse studies die wijzen op complicaties bij het inzetten van CSCL en het bereiken van dezelfde kansrijke
leeromgeving zonder het inzetten van computerondersteuning. Toch worden er in onderzoek ook vele
voordelen en leeropbrengsten van CSCL uiteengezet, waarbij het belangrijk is onderscheid te maken
tussen leereffecten gerelateerd aan samenwerkend leren als basis en leereffecten gerelateerd aan de
computerondersteuning binnen CSCL.
Leeropbrengsten bij samenwerkend leren
Zoals eerder aangegeven kan samenwerkend leren een positieve invloed hebben op het bereiken van
belangrijke leerdoelen vanuit het constructivisme. Er zijn dan ook veel onderzoeken die verscheidende
leereffecten koppelen aan samenwerkend leren. Zo leiden gezamenlijke inspanningen van leerlingen vaak
tot een hogere mate van voltooiing van de opdracht en het opbouwen van zelfzekerheid in tegenstelling
tot concurrerende leerprocessen waarin veel studenten worden achtergelaten. (Johnson & Johnson,
1989; Slavin, 1967; Webb, 1982; Kagan, 1986) Andere onderzoeken geven aan dat samenwerkend leren
ervoor zorgt dat leerlingen kritisch leren denken, makkelijker kennis opslaan en geïnteresseerder zijn in
het leeronderwerp (Kulick & Kulick, 1979). Ook kan samenwerkend leren meer mogelijkheden geven

binnen het leerproces voor het toewijzen van uitdagende taken, zonder dat de werkbelasting te veel
wordt (Davidson, 1990). De leereffecten zijn enkel een aantal voorbeelden uit onderzoek, want Panitz
(1999) geeft in totaal zevenenzestig leeropbrengsten weer van samenwerkend leren, ingedeeld in een
viertal categorieën: academische leeropbrengsten, sociale leeropbrengsten, psychologische
leeropbrengsten en toetsende leeropbrengsten. De academische leeropbrengsten beftreffen met name
het ontwikkelen van vaardigheden, nemen van eigen verantwoordelijkheid binnen het leerproces en
kritisch leren denken door discussie en debat. De sociale leeropbrengsten zijn de leeropbrengsten waarbij
de sociale relaties van de leerlingen ter sprake komt, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van sociale
communicatievaardigheden. De psychologische leeropbrengsten geven vervolgens weer in hoeverre
leerlingen bijvoorbeeld zelfverzekerd zijn of feedback krijgen. Ten slotte geven de toetsende
leeropbrengsten weer welke leereffecten met de toetsing bij samenwerkend leren behaald kunnen
worden, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid van toetsing door groepen. De leeropbrengsten die specifiek
naar voren komen bij samenwerkend leren, komen ook ter sprake bij CSCL, in die zin dat de computer
slechts als ondersteuning dient van het vormgegeven proces van samenwerkend leren. Het gebruik van
computerondersteuning kan echter ook invloed hebben op de keuzes die moeten worden gemaakt bij het
vormgeven van dit proces.
Leeropbrengsten bij computerondersteund samenwerkend leren
Om de effecten van CSCL duidelijk te maken is het belangrijk om onderscheid te maken in twee
verschillende focussen van onderzoek: wat CSCL aan samenwerking mogelijk maakt en de algemene
effecten die vooral te maken hebben met de onderwijsmethode (samenwerkend leren). De effecten door
de samenwerking die CSCL mogelijk maakt, betreffen met name de sociale aspecten en mogelijkheden op
het gebied van interactie. Denk hierbij aan onderzoeken naar de verschillende conversaties die worden
gehouden of naar het verloop van het samenwerkingsproces. De algemene effecten behandelen de
veranderingen in het cognitieve systeem als gevolg van de toepassing van computerondersteuning,
oftewel het cognitieve leerproces dat plaatsvindt. Het verschil tussen beide focussen is dat de eerste
focus de samenwerkingssituatie binnen een CSCL‐omgeving betreft, terwijl het bij de algemene effecten
draait om de overgedragen kennis binnen CSCL‐omgevingen. Beide effecten zijn voor een kansrijke
leeromgeving van belang, omdat (met name vanuit constructivistisch oogpunt) niet alleen de cognitieve
mogelijkheden, maar ook de sociale aspecten van invloed kunnen zijn op het leerproces.
Een voorbeeld van een leereffect met betrekking tot de samenwerking is bijvoorbeeld dat de docent meer
zicht hierop heeft, doordat de acties van leerlingen door de computer wordt geregistreerd. Hierdoor kan
de docent het samenwerkingsproces volgen en daarop feedback geven, zien wie participeert en wie niet,
hoe de taak verloopt en wat de inbreng van ieders groepslid is (Simons, 2003). Ook kan bij de
samenwerking in CSCL online communicatie voor meer zelfzekerheid onder leerlingen zorgen, doordat via
het netwerk vaak sprake is van gelijke deelname en status (Jonassen & Kwon, 2001).
Een algemeen leereffect van CSCL is de positieve invloed op de cognitieve prestaties en ontwikkelen van
communicatie vaardigheden (Lou, Abrami, & d’ Apollonia, 2001). Een ander algemeen leereffect is
bijvoorbeeld dat veel computeromgevingen een flexibele, complexe en authentieke leeromgeving kunnen
aanbieden (Admiraal, De Graaf & Rubens, 2004). Dit bevorderd kennisontwikkeling in een
contextspecifieke omgeving. Ook het stimuleren van taakgericht gedrag, motivatie en reflectie zijn
algemene leereffecten van CSCL (Meijden, 2007).
In dit onderzoek staat centraal welke leersituaties van CSCL als kansrijke leeromgeving worden gezien.
Omdat CSCL gebaseerd is op samenwerkend leren, kunnen veel leeropbrengsten hieraan gerelateerd
worden. CSCL geeft ten opzichte van traditioneel samenwerkend leren echter specifieke

interactiemogelijkheden, die een meerwaarde kunnen zijn voor het onderwijs en is om die reden de focus
van dit onderzoek.

Interactie binnen CSCL
Het is met name de interactie die centraal staat bij samenwerkend leren en het gebruik van de computer
beïnvloedt hierbij de verschillende toepassingsmogelijkheden in de praktijk. Hoewel het gebruik van
computers ook meer mogelijkheden geeft voor bijvoorbeeld beoordeling en begeleiding, zijn deze
aspecten ook zonder de computer in vele variaties vorm te geven. Wat betreft interactie binnen het
samenwerkingsproces, zijn de diverse communicatiemethoden typerend voor CSCL. Hoewel interactie
zich ook afspeelt tussen leerling en docent, ligt de focus hier op de interactie tussen de leerlingen, omdat
de leeropbrengsten op hun betrekking hebben. Wat betreft de interactie zijn er een achttal aspecten die
een CSCL‐omgeving kunnen karakteriseren (zie figuur 4).

Op afstand
Binnen een
groep

Via een
netwerk

Synchroon

CSCL‐
omgeving

Tussen
groepen

Asynchroon

Face‐to‐
face
School‐
gebonden

Figuur 4. Interactiemethoden binnen een CSCL‐omgeving.

Deze acht aspecten staan in principe per tweetal tegenover elkaar, maar kunnen in een CSCL‐omgeving in
meer of mindere mate ook worden gecombineerd, waardoor veel leersituaties mogelijk zijn. Zo kan de
interactie synchroon plaatsvinden, waarbij de leerlingen tegelijkertijd communiceren met elkaar, in
tegenstelling tot asynchrone interactie, waarbij de samenwerking op verschillende tijdstippen kan
plaatsvinden. Een andere optie met betrekking tot de interactie kan zijn om het samenwerken te
organiseren binnen groepen, of deze groepen ook weer onderling laten samenwerken met andere
groepen, zodat de interactie ook tussen groepen plaatsvindt. Vervolgens bepaald het inzetten van
computers bij de interactie of de samenwerking via een netwerk of face‐to‐face gebeurd. Ten slotte kan
de interactie zowel binnen de school plaatsvinden, schoolgebonden, als ook op andere lokaties door op
afstand in te loggen. Binnen een CSCL omgeving kunnen de verschillende aspecten worden gecombineerd
en elk aspect heeft zijn voor en nadelen. Bij synchrone communicatie ten opzichte van asynchrone
communicatie wordt vaak als voordeel beschouwd dat het zorgt voor een dynamischer leerproces
(Lakkala, et.al., 2001; Dillenbourg, 2002). Tijdens synchrone communicatie is het makkelijker beslissingen
te nemen en sociale consensus te bereiken doordat leerlingen elkaar ter plekke kunnen stimuleren om te
reageren, onduidelijkheden gelijk kunnen toelichten en de discussie niet wordt vertraagd. Wanneer dit

face‐to‐face gebeurd is de interactie zelfs nog rijker, doordat er ook nog sprake is van non‐verbale
communicatie (Dillenbourg, 2002). Echter, bij asynchrone communicatie zorgt de tijd tussen reactie er
juist ook voor dat leerlingen eerder reflecteren op wat er inhoudelijk wordt gecommuniceerd. Asynchrone
communicatie maakt het ook mogelijk om op afstand te leren ten opzichte van een leersituatie op school.
Dit kan praktische voordelen hebben zoals tijdsbesparing of het niet fysiek hoeven afspreken. Een
schoolgebonden leersituatie geeft de mogelijkheid om toezicht te houden op het leerproces, ongeacht of
de communicatie face‐to‐face is of over het netwerk verloopt. Ten slotte kan de interactie tussen groepen
worden ingezet om binnen het leerproces een vorm van competitie bij te voegen. De interactie is hierbij
een extra mogelijkheid, omdat vanzelfsprekend de interactie binnen de groepen alsnog een vereiste is.
Hoewel elke interactiemethode zijn voordelen heeft, verdient het de voorkeur om de verschillende
methoden te combineren (Dillenbourg, 2002; Kreijns, Jochems & Kirschner, 2003). Door een combinatie
kan de sociale interactie voldoende worden bewerkstelligd en kan binnen een leersituatie optimaal van
de voordelen van elke interactiemethode worden geprofiteerd.

Uitvoering van het onderzoek
Indeling praktijkvormen CSCL
Voor dit onderzoek is er een selectie gemaakt van de verschillende interactiemogelijkheden bij CSCL in de
praktijk. Van de verschillende aspecten van interactie bij CSCL‐omgevingen (zoals omschreven in het
theoretisch kader) wordt er in het onderzoek de focus gelegd op asynchrone communicatie, synchrone
communicatie, netwerk‐based communicatie face‐to‐face communicatie, remote en schoolgebonden. De
mogelijkheden om interactie binnen en buiten groepen te ondersteunen zijn niet in de praktijkvormen
opgenomen, omdat interactie buiten de groep niet kan worden toegepast zonder interactie binnen de
groep en dus een extra optie is. Wanneer men deze aspecten van interactie binnen een CSCL‐omgeving
op verschillende manieren combineert, waarbij men bijvoorbeeld ook synchrone en asynchrone
communicatie tegelijk gebruikt, komt men uit op veertien verschillende leersituaties (zie bijlage 1). Het is
echter ook zo dat het gebruik van een bepaald type interactiemethode een ander type uitsluit en,
wanneer men bij de verschillende aspecten een keuze maakt per tweetal (óf asynchroon, óf synchroon),
komt men op vijf typen leersituaties (zie figuur 5)

Type 1:
Een CSCL‐omgeving met
synchrone communicatie,
face‐to‐face,
schoolgebonden.

Type 3:

Type 2:
Een CSCL‐omgeving met
synchrone communicatie,
via netwerk,
schoolgebonden.

Een CSCL‐omgeving met
synchrone communicatie,
via netwerk,
vanaf thuis.

Type 4:

Type 5:

Een CSCL‐omgeving met
asynchrone communicatie,
via netwerk,
schoolgebonden.

Een CSCL‐omgeving met
asynchrone communicatie,
via netwerk,
vanaf thuis.

Figuur 5. Vijf typen leersituaties van CSCL.

Type één is een leeromgeving waarbij de communicatie geheel synchroon loopt, de leerlingen gezamenlijk
achter één of meerdere computers zitten en face‐to‐face communiceren binnen een klassituatie. Type

twee is een leeromgeving waarbij de communicatie ook synchroon loopt en plaatsvindt binnen een
klassituatie, maar volledig over het netwerk wordt geregeld. De leerlingen werken allemaal achter een
aparte computer binnen de leeromgeving en kunnen met behulp van een chatfuncties en/of fora met
elkaar communiceren. Bij type drie verloopt de communicatie ook synchroon, via het netwerk geregeld,
maar communiceren de leerlingen vanaf thuis. De leerlingen werken tegelijkertijd aan een opdracht vanaf
thuis door op een afgesproken tijd in te loggen. Bij type vier kunnen de leerlingen op verschillende
tijdstippen van elkaar werken binnen eens schoolgebonden leeromgeving, zoals bijvoorbeeld een
klassituatie of mediatheek. Tot slot geeft type vijf een situatie weer waarbij leerlingen ook op
verschillende tijdstippen kunnen werken binnen een leeromgeving, maar dit keer vanaf thuis.
Van de vijf typen leersituaties is slechts één type waarbij face‐to‐face communicatie voorkomt. Dit komt
met name doordat het gebruik van asynchrone en netwerk‐based communicatie automatisch face‐to‐face
communicatie uitsluit. Wanneer bij CSCL gebruik wordt gemaakt van diverse combinaties van
interactiemogelijkheden, zal face‐to‐face hierbij bijvoorbeeld een belangrijke toevoeging kunnen zijn. Om
echter het overzicht te behouden is er in dit onderzoek voor een focus gekozen met vijf onderscheidende
leersituaties.

Filmfragmenten
De vijf onderscheidende leersituaties zijn weergegeven in vijf filmfragmenten van ongeveer 2 minuten,
waarbij een viertal leerlingen gebruikmaken van een computeromgeving voor CSCL (zie bijlage 3 en 4).
Om de leersituaties weer te geven is er voor het gebruik van filmfragmenten gekozen, omdat CSCL een
vrij nieuwe lesmethode is in het onderwijs en op deze manier de praktijksituatie duidelijk kunnen worden
voorgelegd. Hierdoor is geprobeerd eventuele onduidelijkheden over het gebruik van CSCL in de praktijk
te minimaliseren.
Om de vijf leersituaties in filmfragmenten weer te geven maken de leerlingen van begin tot eind een
opdracht met CSCL. Hierbij komt de theoretische achtergrond en de verschillende onderwijsniveaus niet
nadrukkelijk in de filmfragmenten aan bod. Ook komen er naast de interactiemogelijkheden geen andere
didactische ontwerpprincipes expliciet in de filmfragmenten naar voren. De functionaliteiten van de
computeromgeving worden alleen in relatie tot de interactiemogelijkheden getoond. De filmfragmenten
zijn zodanig opgesteld dat de interactiemogelijkheden met nadruk naar voren komen, waarbij de
leersituatie steeds hetzelfde is opgebouwd:
1.
2.
3.
4.

De opdracht krijgen/bespreken.
Voorbereiding op uitvoering.
De opdracht uitvoeren.
De opdracht inleveren.

Deze fasen zijn gebaseerd op de fasen van projectgroep SALDO (2004), waarbij alleen de middelste fase
‘proces‐ en kwaliteitsbewaking’ er niet in opgenomen is, omdat dit de inhoudelijke samenwerking betreft.
Om deze fasen te doorlopen en om de interactiemogelijkheden goed in beeld te brengen wordt de
samenwerking wel inhoudelijk weer gegeven, maar dit is in elk filmfragment hetzelfde. Op deze manier is
getracht de filmfragmenten alleen onderscheidend te maken op basis van de gebruikte
interactiemethoden.
Voor het gebruik van CSCL in de filmfragmenten is het programma Claroline10 gebruikt. Claroline is een
10

http://www.claroline.net/

open‐source elektronische leeromgeving (ELO) waarbij het mogelijk is om cursussen te bouwen en
gezamenlijke activiteiten op het web te beheren (zie figuur 6). Met deze elektronische leeromgeving is het
mogelijk om documenten te beheren, online oefeningen, opdrachten erop te zetten, een leerpad voor
leerlingen uit te stippelen, groepswerk te coördineren, chat en fora op te zetten, agenda en
aankondigingen organiseren en de statistieken bijhouden. In de filmfragmenten zijn alleen de chat, forum,
agenda, opdrachtpagina (documenten & oefeningen) en de groepspagina gebruikt. De leerlingen hebben
in de filmfragmenten aan een geschiedenisopdracht gewerkt waarbij er argumenten uit bronnen gehaald
moesten worden en een discussie moest plaatsvinden over het verzet in de Tweede Wereldoorlog. De
opdracht diende slechts voor het in beeld brengen van de verschillende typen CSCL met
interactiemogelijkheden en had verder geen inhoudelijke waarde in de filmfragmenten.

Figuur 6. Schermweergaves Claroline.

Vragenlijst
Om de kansrijkheid van de verschillende leersituaties vast te stellen, is het oordeel van docenten en ICT‐
managers gevraagd door middel van een vragenlijst. De vragenlijst is opgedeeld in twee onderdelen (zie
bijlage 2). Het eerste gedeelte bestaat uit een algemeen gedeelte met achtergrondvragen en het tweede
gedeelte gaat in op de kansrijkheid van de verschillende leersituaties van CSCL. In dit tweede gedeelte is
de kansrijkheid bevraagd door na het tonen van een filmfragment de docenten en ICT‐managers hun
oordeel te laten geven ten opzichte van drie elementen uit de power indicator van Bernie Dodge (2007):
(A) Aandacht;
(D) Diepgang;
(E) Efficiëntie.
De drie elementen worden elk uitgedrukt op een schaal van 1‐10. Het product van deze drie elementen is
een indicator voor de onderwijskundige ‘power’ van de betreffende leersituatie. De onderwijskundige
power, oftewel ‘kansrijkheid’ van de leersituatie wordt berekend met de formule P= A*D*E . In de
formule verwijst de aandachtswaarde naar de mate waarin de leersituatie de aandacht van de leerlingen
weet vast te houden. Is de wijze waarop de leersituatie is opgezet interessant genoeg zodat de aandacht
van de leerlingen niet verslapt? De dieptewaarde geeft een indicatie over de mate waarin de leersituatie
de leerling in staat stelt de opdracht diepgaand te verwerken. Efficiëntie geeft ten slotte de mate aan
waarin de leerling zonder noemenswaardig tijdsverlies en extra instructie binnen de leersituatie kan
werken. Deze indicator heeft uiteindelijk een waarde tussen de 0‐100, waarbij als vuistregel geldt dat de
leersituatie kansrijk te noemen is wanneer deze minimaal met gemiddeld een 7 beoordeeld is. Een Power

indicator hoger of gelijk aan 343 (7 op aandacht x 7 op diepte x 7 op efficiëntie) geeft dan een hoge
kansrijkheid aan. Een Power indicator lager dan 343 geeft een lage kansrijkheid aan. Hoewel de power
indicator slechts een indicatie geeft van de kansrijkheid van de leersituatie, geeft het de mogelijkheid om
de vijf typen leersituaties op één schaal weer te geven. Ook is de formule concreet en goed
communiceerbaar. De power indicator is echter vrij nieuw en daarom weinig getoetst in verder
onderzoek. De drie elementen zouden eventueel vervangen kunnen worden voor andere belangrijke
aspecten in een leersituatie zoals effectiviteit en waardering (plezier). Ook is het belangrijk naar de
opbouw van de power indicator te kijken per leersituatie. Het maakt voor de uitkomst van de power
indicator namelijk niet uit welk element hoger scoort binnen de formule. Hierdoor kan een score van
4x6x7 op de elementen een even hoge score op de power indicator geven als score van 6x7x4. De power
indicator sluit daarentegen goed aan op de manier hoe betrokkenen in het onderwijs nieuwe
leeromgevingen toetsen op bruikbaarheid.

Respondenten
De vragenlijst is tijdens een ambassadeursbijeenkomst (een bijeenkomst voor contactpersonen uit het
onderwijs, georganiseerd door Kennisnet op het Amadeus Lyceum in Vleuten), afgenomen door middel
van het gebruik van stemkastjes. Op deze manier was het respons tijdens de bijeenkomst maximaal en
waren de gegevens gelijk opgeslagen. De vragenlijst is ook gedurende twee weken op de website van
Kennisnet uitgezet, waarvoor een oproep gestaan heeft in de nieuwsbrief voor ambassadeurs. In
tegenstelling tot de ambassadeursbijeenkomst was het respons op de online vragenlijst minder. Van de
32 respondenten zijn er uiteindelijk 12 volledig ingevuld en 20 respondenten zijn halverwege of eerder
tijdens de vragenlijst afgehaakt. Dit is deels te verklaren doordat de vragenlijst met de filmfragmenten
langer is dan een de gemiddelde online vragenlijst, om de verschillende leersituaties goed aan het licht te
laten komen. Een voordeel is echter dat de respondenten hierbij de kans hadden hun antwoorden toe te
lichten, wat bij de ambassadeursbijeenkomst niet mogelijk was.
Van de respondenten die de online enquête hebben ingevuld, waren alle respondenten docent in het
voortgezet onderwijs. Van de respondenten die tijdens de ambassadeursbijeenkomst hun oordeel gaven,
was 67% docent en 33% ICT‐manager. De respondenten van het ambassadeursbijeenkomst zijn
contactpersonen uit het onderwijs, die bij elkaar komen om geïnformeerd te worden over
computerondersteuning in het onderwijs. Een verwachting is daarom dat deze respondenten over het
algemeen meer affiniteit hebben met het onderwerp dan de respondenten van de online vragenlijst. Dit
kwam ook uit de vragenlijst naar voren (zie tabel 1).
Tabel 1. Gebruik van computerondersteuning in de les bij en gebruik van computerondersteuning in de les voor
samenwerkend leren bij respondenten.

Computerondersteuning in de les

Dagelijks
Wekelijks
Eens per maand
Enkele keren per jaar
Nooit
Totaal

Online vragenlijst

Ambassadeurs

Computerondersteuning in de les voor
samenwerkend leren
Online vragenlijst
Ambassadeurs

0,0%
16,7%
33,3%
33,3%
16,7%
100%

90,48%
4,76%
4,76%
0%
0%
100%

0,0%
0,0%
16,7%
41,6%
41,7%
100%

22,7%
31,8%
22,7%
18,2%
4,6%
100%

Op de vraag hoe vaak de respondenten gebruik maken van computerondersteuning in de les, antwoorden
ruim 90 % van de ambassadeurs dat ze dat dagelijks deden. Ongeveer 5% deed dit wekelijks en nog eens
5% deed dit eens per maand. Bij de respondenten van de online vragenlijst werd ICT in de les wat minder
regelmatig gebruikt, namelijk 33,3% een enkele keer per jaar, 33,3% een enkele keer per maand en 16,7%
nooit. Een klein gedeelte, 16,7% maakt wekelijks gebruik van ICT in de les. Wat betreft het gebruik van
computerondersteuning in de les voor samenwerkend leren kwam dit bij de respondenten van de online
vragenlijst nog minder voor. Het merendeel van de respondenten gebruikten ICT in de les voor
samenwerkend leren enkele keren per jaar (41,6%) of nooit (41,7). Slechts 16,7% deed dit eens per
maand. Bij de respondent van de ambassadeursbijeenkomst zijn de cijfers positiever, waarbij het
merendeel ICT in de les voor samenwerkend leren regelmatig inzet, namelijk 22,7% dagelijks 31,8%
wekelijks en 22,7% maandelijks. De overige respondenten van de ambassadeursbijeenkomst zet ICT in de
les voor samenwerkend leren enkele keren per jaar (18,2%) of nooit (4,6%) in. Bij de respondenten van de
ambassadeursbijeenkomst maakt het gebruik van ICT in de les voor samenwerkend leren een redelijk deel
uit. Bij de respondenten onder de online vragenlijst ligt het gebruik van samenwerkend leren aanzienlijk
lager.

Resultaten
De analyse is opgedeeld is opgedeeld in vijf delen, waarbij de resultaten zijn weergegeven per leersituatie.
De kansrijkheid is beoordeeld door docenten en ict‐managers in het voortgezet onderwijs (N=40). Per
leersituatie worden de beoordelingen weergegeven op de waarden aandacht, diepte en efficiency, die
tezamen de power indicator bepalen. Ook wordt per leersituatie getoond wat de beoordelingen zijn bij de
ambassadeursbijeenkomst en de online vragenlijst en de toelichtingen op de antwoorden in de online
vragenlijst. Omdat het aantal respondenten bij de ambassadeursgroep (N=28) groter was dan bij de online
vragenlijst (N=12), zijn de totaalscores hieraan evenredig berekend.
De toelichting van de docenten op het computerondersteund samenwerkend leren was in het algemeen
terughoudend. Ze verwachten wel dat de leersituaties goed kunnen werken om leerdoelen te bereiken,
omdat leerlingen het leuk vinden met de computer te werken en het daardoor de aandacht trekt. De
docenten verwachten echter dat de aandacht moeilijker kan worden vastgehouden en wijzen op het
belang van duidelijke instructie en sturing bij de leersituaties. Wat betreft de diepgang verwachten de
docenten dat de leerlingen de informatie goed kunnen verwerken doordat ze deze op verschillende
manieren tot zich kunnen nemen (door discussie, beeldmateriaal, tekst, etc). Ook geven de docenten aan
de leersituaties positief op de motivatie zal werken van leerlingen, maar bij deze manier van
samenwerken wel oefening nodig hebben voordat het efficiënt zal zijn.

CSCL type 1; Synchrone communicatie, face‐to‐face, schoolgebonden.
De leersituatie die tot stand komt bij type 1 van CSCL werd gemiddeld met een 5,9 beoordeeld door de
docenten en ICT‐managers. Zij beoordeelden de leersituatie met een 5,9 op het element aandacht, een
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Figuur 7. Beoordeling leersituatie 1 op aandacht, diepte en efficiëntie.

5,8 op diepte en een 6,0 op efficiëntie (zie Figuur 7). Het gemiddelde representeert aardig goed de
gegevens. De standaardafwijking is 1,8 bij aandacht, 1,9 bij diepte en 1,6 bij efficiëntie, waarbij de

hoogste score bij alle elementen een 9 is. De laagste score is bij aandacht en efficiëntie een 2 en bij diepte
een 1. De drie scores op aandacht, diepte en efficiëntie levert de volgende power indicator (score op
kansrijkheid) op:
Power indicator: 5,9 * 5,8 * 6,0 = 205.
De beoordeling van leersituatie 1 lag bij de respondenten van de online vragenlijst hoger dan bij de
respondenten van de ambassadeursbijeenkomst. Als toelichting voor hun antwoordkeuze in de online
vragenlijst gaven de docenten aan dat face‐to‐face communicatie goed en efficiënt werkt, omdat
leerlingen sneller, beter en overzichtelijker kunnen communiceren. Tevens geven docenten aan dat het
moeilijker is toezicht te hebben op het aandeel per leerling in de opdracht.

CSCL type 2; Synchrone communicatie, via netwerk, schoolgebonden.
De leersituatie die tot stand komt bij type 2 van CSCL werd gemiddeld met een 5,7 beoordeeld door de
docenten en ICT‐managers. Zij beoordeelden de leersituatie met een 5,9 op het element aandacht, een
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Figuur 8. Beoordeling leersituatie 2 op aandacht, diepte en efficiëntie.

5,6 op diepte en een 5,7 op efficiëntie (zie Figuur 8). Ook hier representeert het gemiddelde aardig goed
de gegevens. De standaardafwijking is 1,8 bij aandacht, 1,5 bij diepte en 1,7 bij efficiëntie, waarbij de
hoogste score bij alle elementen een 9 is en de laagste score is een 2 is. Deze drie scores levert de
volgende power indicator op:
Power indicator: 5,9 * 5,6 * 5,7 = 188.
Ook bij leersituatie 2 lag de beoordeling bij de respondenten van de online vragenlijst hoger dan bij de
respondenten van de ambassadeursbijeenkomst. Als toelichting gaven de docenten aan dat de
communicatie over het netwerk de aandacht van de leerlingen trekt, doordat het goed aansluit bij hun
belevingswereld. Ook geeft het volgens de docenten de leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid en
zullen door deze manier van communiceren minder worden afgeleid. Docenten verwachten echter dat

leerlingen in deze leersituatie minder ervaring opdoen met communiceren, doordat er minder sprake is
van ‘levendige’ discussies. Het communiceren via het netwerk kan volgens hen ook minder efficiënt zijn,
omdat het langer duurt iets te communiceren. Tevens vragen docenten zich af of met de communicatie
via het netwerk serieus wordt omgegaan door de leerlingen en of minder zelfstandige leerlingen goed
kunnen meekomen.

CSCL type 3; Synchrone communicatie, via netwerk, vanaf thuis.
De leersituatie die tot stand komt bij type 3 van CSCL werd gemiddeld met een 5,3 beoordeeld door de
docenten en ict‐managers. Zij beoordeelden de leersituatie met een 5,4 op het element aandacht, een 5,2
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Figuur 9. Beoordeling leersituatie 3 op aandacht, diepte en efficiëntie.

op diepte en een 5,2 op efficiëntie (zie Figuur 9). Het gemiddelde representeert in deze leersituatie
redelijk de gegevens met een standaardafwijking van 2,2 bij aandacht, 1,8 bij diepte en 2 bij efficiëntie. De
hoogste score bij alle elementen is een 9 is en de laagste score is een 2. Bij aandacht en diepte zijn er een
aantal uitschieters met score op 1 en 2, waardoor de standaardafwijking wat hoger ligt. Deze drie scores
levert de volgende power indicator op:
Power indicator: 5,4 * 5,2 * 5,2 = 146.
De beoordeling van leersituatie 3 lag bij de respondenten van de online vragenlijst hoger dan bij de
respondenten van de ambassadeursbijeenkomst, maar ligt beduidend lager dan voorgaande 2
leersituaties. Als toelichting gaven de docenten aan dat het werken aan de opdracht op school goed is
voor het onderhouden van sociale contacten, wat de leerlingen hierdoor mislopen. Ook gaven de
docenten aan dat de leerlingen voldoende gemotiveerd moeten zijn, omdat er gebrek is aan eventuele
(face‐to‐face) begeleiding en toezicht van de docent. Tevens verwachten docenten wel dat leerlingen
thuis sneller en geconcentreerder werken en meer initiatief nemen. Ook geven docenten aan dat het
efficiënt kan zijn voor leerlingen die om persoonlijke redenen niet naar school kunnen komen.

CSCL type 4; Asynchrone communicatie, via netwerk, schoolgebonden.
De leersituatie die tot stand komt bij type 4 van CSCL werd gemiddeld met een 5,4 beoordeeld door de
docenten en ICT‐managers. Zij beoordeelden de leersituatie met een 5,7 op het element aandacht, een
5,3 op diepte en een 5,2 op efficiëntie (zie Figuur 10). Het gemiddelde representeert in de vierde
leersituatie redelijk goed de gegevens met een standaardafwijking van 1,7 bij aandacht, 1,6 bij diepte en
1,9 bij efficiëntie. De hoogste score bij alle elementen is een 9 is en de laagste score is een 2. Deze drie
scores levert de volgende power indicator op:
Power indicator: 5,7 * 5,3 * 5,2 = 157.
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Figuur 10. Beoordeling leersituatie 4 op aandacht, diepte en efficiëntie.

Bij de beoordeling van deze leersituatie is het element aandacht beter beoordeeld dan de elementen
diepte en efficiëntie. Als toelichting gaven de docenten dat het gebruik van asynchrone communicatie in
deze leersituatie een nadeel kan zijn, omdat de leerlingen minder goed en efficiënt kunnen
communiceren via het forum dan via de chat of face‐to‐face. Dit zorgt volgens de docenten voor een
grotere afhankelijkheid tussen de leerlingen wat betreft de planning en leerlingen moeten zich steeds
opnieuw in het onderwerp inleven. De docenten geven wel aan dat leerlingen in deze leersituatie
makkelijker hun eigen tempo kunnen bepalen en de docent goed kan zien wat het aandeel van een
leerling is in de samenwerking. Ook verwachten de docenten dat de leerlingen met het gebruik van
asynchrone communicatie beter op de opdracht kunnen richten.

CSCL type 5; Asynchrone communicatie, via netwerk, vanaf thuis.
Ten slotte is de leersituatie die tot stand komt bij type 5 van CSCL werd gemiddeld met een 5,5
beoordeeld door de docenten en ICT‐managers. Zij beoordeelden de leersituatie met een 5,7 op het
element aandacht, een 5,3 op diepte en een 5,2 op efficiëntie (zie figuur 11). Het gemiddelde
representeert in de vierde leersituatie redelijk goed de gegevens met een standaardafwijking van 1,6 bij
aandacht, 1,4 bij diepte en 1,8 bij efficiëntie. De hoogste score is bij alle elementen een 9 is en de laagste

score is bij aandacht en diepte een 2 en bij efficiëntie een 1. Deze drie scores levert de volgende power
indicator op:
Power indicator: 5,7 * 5,3 * 5,5 = 166.
De beoordeling van de laatste leersituatie op kansrijk valt iets hoger uit dan de voorgaande twee
leersituaties. Als toelichting op hun antwoorden bij type 5 gaven docenten toch aan dat in deze
leersituatie de rol van de docent erg minimaal is, omdat deze én niet kan communiceren tijdens de
samenwerking én niet ter plaatse begeleiding of toezicht kan houden. Ook is hierdoor de planning nog
een belangrijker punt om bij de instructie rekening te houden volgens docenten. Wel vinden de docenten
dat in deze leersituatie op een flexibele manier kan worden lesgegeven.
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Figuur 11. Beoordeling leersituatie 5 op aandacht, diepte en efficiëntie.

De vijf scores op de power indicator geven een gemiddelde weer van de respondenten. Interessant is ook
te kijken naar de spreiding van de verschillende scores onder de respondenten (zie figuur 12). Zo valt op
dat bij alle leersituaties sprake is van een rechtsscheve verdeling, waarbij de verdeling een uitloper heeft
naar rechts door een aantal zeer hoge scores op de power indicator. Ook is te zien dat de meeste scores
op de power indicator tussen de 0 en 400 liggen. Wanneer men de scores op de power indicator zou
bekijken vanaf wanneer een leersituatie als kansrijk kan worden omschreven (PI>343), kan een beeld
worden geschetst over het deel respondenten dat positief staat tegenover de verschillende leersituaties.
Leersituatie 1 ervaart 23% van de respondenten als zeer kansrijk, leersituatie 2 ervaart 17,5% van de
respondenten als zeer kansrijk, leersituatie 3 ervaart 10% van de respondenten als zeer kansrijk,
leersituatie 4 ervaart 15% van de respondenten als zeer kansrijk en leersituatie 5 ervaart 12,5% van de
respondenten als zeer kansrijk.
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Figuur 12. Verdeling Power Indicator in procenten per leersituatie.
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Conclusies en discussie
Aan de hand van de scores op de power indicator van de leersituaties zal er een antwoord worden
gegeven op de vraagstelling van dit onderzoek:
Wat is volgens docenten en ICT‐managers in het voortgezet onderwijs de kansrijkheid van
verschillende voorgelegde leersituaties van computerondersteund samenwerkend leren bij de
interactie tussen leerlingen?
Verder waren er een tweetal deelvragen opgesteld:



In hoeverre verschilt de kansrijkheid tussen de verschillende leersituaties?
In hoeverre komt de kansrijkheid van de verschillende leersituaties volgens de docenten en ICT‐
managers overeen met de kansrijke aspecten van CSCL uit onderzoek?

Om een conclusie te geven op de deelvragen wordt eerst ingegaan op de relatie tussen onderzoek naar
CSCL en de resultaten van de power indicator. Vervolgens komen de verschillende resultaten per
leersituatie aan bod en wordt er een antwoord gegeven op de vraagstelling.

Kansrijkheid van CSCL‐leersituaties
Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat, hoewel een aantal leersituaties weliswaar als
voldoende worden beschouwd in de zin van rapportcijfers, alle leersituaties op de power indicator te laag
scoren om kansrijk te worden genoemd. Om een leersituatie kansrijk te noemen is gemiddeld een 7 nodig
op de elementen aandacht, diepte en efficiëntie met een minimale score op de power indicator van 343.
Alle vijf de leersituaties hebben daar ruim onder gescoord (zie tabel 13). Opvallend is wel dat
Tabel 13. Scores op gemiddelde van aandacht, diepte en efficiëntie en power indicator per leersituatie.

Leersituaties CSCL
1. synchrone communicatie, face‐to‐face,
schoolgebonden.
2. synchrone communicatie, via netwerk,
schoolgebonden
3. synchrone communicatie,
via netwerk, vanaf thuis.
4. asynchrone communicatie,
via netwerk, schoolgebonden.
5. asynchrone communicatie,
via netwerk, vanaf thuis.

Gemiddelde

Power Indicator

5,9

205

5,7

188

5,4

146

5,4

157

5,5

166

leersituatie 1 beduidend hoger scoort dan de overige leersituaties. De docenten in de online vragenlijst
gaven in de toelichtingen aan dat ze terughoudend zijn te opzichte van communicatie over een netwerk
en dat ze face‐to‐face communicatie beter werkt voor diepgang en efficiëntie in een leersituatie. Hoewel
de leersituaties met communicatie over het netwerk wel redelijk hoog scoorden op het element
aandacht, verwachten de docenten dat het vasthouden van de aandacht moeilijker is dan bij face‐to‐face
communicatie. Ook is de hogere score te verklaren doordat leersituatie 1 het dichtst bij een ‘normale’
leersituatie ligt, waarbij de computerondersteuning slechts voor het leermateriaal is en niet voor

interactie tussen leerlingen. Dit laatste geldt ook voor leersituatie 2 waarbij de communicatie weliswaar
over het netwerk gaat, maar wel op een synchrone manier in de les plaatsvindt. Hierdoor behoudt de
docent de optie om tijdens de lessituatie begeleiding te geven en toezicht te houden, wat kan verklaren
dat leersituatie 2 samen met leersituatie hoger scoort op de power indicator dan de overige leersituaties.
Hoewel in de toelichtingen van de docenten terughoudend werd gereageerd t.o.v. asynchrone
communicatie (meer planning nodig, minder begeleiding en toezicht mogelijk), valt op dat beide
leersituaties met asynchrone communicatie hoger scoren op de power indicator dan leersituatie drie met
synchrone communicatie. Dit komt met name doordat leersituatie 3 weliswaar gebruik maakt van
synchrone communicatie, maar veel docenten dit waarschijnlijk niet als zodanig herkennen, omdat de
communicatie t.o.v. leersituatie 1 en 3 thuis afspeelt. Hierdoor kan het lijken alsof er geen begeleiding en
toezicht van de docent uit mogelijk is:
“ Er is geen tussentijdse controle of hulp van de docent en de zwakke of ongemotiveerde leerling zal het
waarschijnlijk niet doen” (docent over leersituatie 3).
“Deze methode is prima maar het resultaat hangt sterk af van de motivatie en het niveau van de leerling.
Wanneer er 1 zich niet aan de afspraak houdt kan de rest ook niets doen en dat werkt sterk demotiverend”
(docent over leersituatie 3).
Bovendien gaven de docenten als voordeel van asynchrone communicatie aan dat de leerlingen in een
forum werken, waardoor docenten verwachten meer inzicht in het samenwerkingsproces te hebben dan
bij communicatie via de chat (en indirect toch meer toezicht). Dit is niet ter sprake in leersituatie 3,
waardoor deze het laagst scoort op de power indicator. Bij de leersituaties met asynchrone communicatie
scoort leersituatie 5 het hoogst, waarbij het verschil is dat de situatie zich thuis afspeelt. Dit is een
opvallend resultaat, omdat in de laatste leersituatie het geven van begeleiding en houden van toezicht
tijdens het samenwerkingsproces minimaal is. Daarentegen wezen de docenten er ook op dat de
thuissituatie voor meer focus op de taak kan zorgen bij de leerlingen en dat leerlingen hun eigen tempo
kunnen kiezen. Docenten en ICT‐managers beoordelen de elementen aandacht en diepte bij beide
leersituatie even hoog, maar op het element efficiëntie scoort leersituatie 5 hoger, omdat de docenten de
leersituatie flexibeler vinden. Bij het gebruiken van asynchrone communicatie in een lessituatie vergt
meer planning dan het gebruiken in een thuissituatie, waarbij leerlingen zelf het voortouw kunnen
nemen.
Wanneer men kijkt naar de onderlinge elementen die de power indicator bepalen, valt verder op dat op
het element aandacht het hoogst wordt gescoord. Het gebruik van computerondersteuning zien de
docenten en ICT‐managers eerder als positief effect op het element aandacht dan op diepgang en
efficiëntie in een leersituatie. Daarbij moet gezegd worden dat de het vasthouden van die aandacht wel
werd betwijfeld bij de leersituaties. Verder werden de elementen diepte en efficiëntie gemiddeld bij alle
leersituaties ongeveer even hoog beoordeeld. Bij de beoordeling van de elementen van de power
indicator is ook een duidelijk verschil op te merken tussen de docenten van de online vragenlijst en de
docenten en ICT‐managers van de ambassadeursbijeenkomst. Bij bijna alle leersituaties lag de
beoordeling op zowel aandacht, diepte en efficiëntie bij de eerste groep hoger. Dit ondanks het gegeven
dat het gebruik van computerondersteuning in het onderwijs en computerondersteuning in het onderwijs
voor samenwerkend leren hoger lag bij de docenten en ICT‐managers van de ambassadeursbijeenkomst
dan bij de docenten van de online vragenlijst. Dit is lastig te verklaren, omdat beide groepen niet even
groot waren en de docenten en ICT‐managers van de ambassadeursbijeenkomst geen toelichting hebben
kunnen geven.

Met betrekking tot de verschillende leersituaties kan er geconcludeerd worden dat de leersituatie met
synchrone communicatie, face‐to‐face en schoolgebonden het meest kansrijk wordt gezien door de
docenten en ICT‐managers. Ook de tweede leersituatie, met synchrone communicatie, via het netwerk en
schoolgebonden is beoordeeld, ten opzichte van de andere leersituaties, met een redelijk hoge
kansrijkheid. Evenzeer is er een klein, doch belangrijk aantal docenten en ICT‐managers die de
verschillende leersituaties als zeer kansrijk ervaren. Echter, de scores van beide leersituaties zijn alsnog
ruim onder de benodigde score voor het hebben van een kansrijke leeromgeving. Hoewel de docenten en
ICT‐managers een positieve invloed zien op de aandacht van de leerlingen nemen ze een terughoudende
houding aan ten opzichte van CSCL. Het vasthouden van de aandacht, geven van goede instructie, maken
van een goede planning en eventuele afwezigheid van begeleiding en toezicht zijn volgens de docenten en
ICT‐managers extra aandachtspunten voor het bereiken van een kansrijke leeromgeving.

Relaties tussen onderzoek en resultaten
Naast het feit dat de resultaten uit de power indicatoren bij de diverse leersituatie lager liggen dan men
zal verwachten vanuit de diverse onderzoeken, zijn er nog een aantal andere aspecten die opvallen
wanneer men de resultaten vergelijkt met de theoretische aspecten van CSCL. Allereerst bleken de
docenten en ICT‐managers sociale leeropbrengsten bij computerondersteuning in het onderwijs een
belangrijk aspect te vinden. Bij de leersituaties met synchrone communicatie en schoolgebonden
communicatie verwachten de docenten en ICT‐managers een grotere kansrijkheid doordat dit een
‘sociale’ manier van communiceren is. Hoewel uit onderzoek inderdaad blijkt dat face‐to‐face
communicatie en synchrone communicatie een ‘rijkere’ manier van communiceren kan opleveren, zijn er
ook voordelen op het gebied van reflectie bij asynchrone communicatie, wat echter in minder mate bij de
docenten en ICT‐managers wordt herkend. De leersituaties met asynchrone communicatie geeft hen het
gevoel minder invloed te hebben over het samenwerkingsproces door begeleiding en toezicht, waardoor
diepgang van leren minder tot zijn recht komt. Dit terwijl één van de voordelen van CSCL is dat het
samenwerkingsproces van de leerlingen zichtbaarder wordt. Het praktisch effect van asynchrone
communicatie komt volgens de docenten en ICT‐managers wel tot uiting en de laatste leersituatie scoort
dan ook hoger op efficiëntie wanneer dit gecombineerd wordt met communicatie vanaf thuis. Wanneer
de communicatie vanaf thuis plaatsvindt erkennen docenten en ICT‐managers de voordelen die dit
kunnen opleveren bij zelfstandigheid en zelfzekerheid van leerlingen. Dit weegt echter niet op tegen het
sociale aspect van communiceren bij interactie op school, waardoor de kansrijkheid toch laag ligt.
Het is lastig vergelijkingen te treffen tussen daadwerkelijke leereffecten uit onderzoek en het oordeel van
de docenten en ICT‐managers met betrekking tot de kansrijkheid van de verschillende leersituaties. Toch
valt op dat veel voordelen die CSCL onderscheiden van andere leersituaties in het onderwijs in mindere
mate een rol spelen bij de beoordeling. CSCL spreekt als nieuwe onderwijsmethode aan, omdat de docent
meer inzicht kan krijgen in het samenwerkingsproces, reflectie bij leerlingen kan worden gestimuleerd,
leerlingen efficiënt op verschillende tijdstippen en plaatsen kunnen werken en het positief kan werken op
de aandacht en motivatie van leerlingen. De docenten en ICT‐managers zijn echter terughoudend op de
leereffecten op het gebied van diepgang, zoals reflectie, en wijzen op het belang van ‘rijke’ communicatie
bij CSCL om een kansrijke leeromgeving te creëren . Aspecten als flexibiliteit, efficiëntie, aansluiting bij de
belevingswereld zijn dan van secundair belang. Ook bij het positieve effect van CSCL op de aandacht van
leerlingen wordt verwacht dat dit alleen in eerste instantie is.
Terugkomend op de hoofdvraag van dit onderzoek, is de kansrijkheid die docenten en ICT‐managers zien
in de verschillende leersituaties van CSCL vrij laag. De leersituatie met face‐to‐face communicatie komt
uiteindelijk het beste naar voren, wat aangeeft dat communicatie via het netwerk al als een grote
verandering wordt gezien. Wanneer de communicatie zich ook asynchroon afspeelt of vanaf thuis wordt

toegepast zijn dit extra aspecten die ervoor kunnen zorgen dat de docent het gevoel heeft de leersituatie
minder in de hand te hebben. De docenten en ICT‐managers zien de verschillende leersituaties van CSCL
nog niet als een gelijkwaardige vervanging voor een ‘normale’ leersituatie. Wel is er een kleine groep
docenten en ICT‐managers die positief staan tegenover de verschillende leersituaties en ze als zeer
kansrijk ervaren.

Discussie en aanbevelingen
Met het onderzoek is getracht de oordelen van de docenten en ICT‐managers weer te geven op
mogelijkheden van CSCL in de praktijk op basis van hun ervaringen in lesgeven. Een kanttekening die
echter bij het onderzoek gemaakt kan worden, is dat er slechts een selectie van de verschillende
mogelijkheden met CSCL zijn beoordeeld. De focus is gelegd op de interactie binnen CSCL, waardoor
aspecten als beoordeling en begeleiding onderbelicht zijn gebleven. Ook zijn de verschillende leersituaties
sterk onderscheidend ingedeeld, waarbij geen rekening is gehouden met het combineren van de
verschillende communicatie‐elementen. Dit geeft aan de ene kant vijf duidelijk leersituaties, maar aan de
andere kant is het onderwijskundig beter om diverse typen communicatie in een CSCL‐omgeving te
combineren. Ook heeft dit onderzoek zich met name gericht op effecten met computerondersteuning op
het gebied van interactie, waardoor de cognitieve aspecten van CSCL minder naar voren zijn gekomen.
Het is verder goed om te realiseren wat de resultaten betekenen voor de betrokken partijen. Het
onderzoek geeft een diversiteit aan van mogelijke praktijksituatie van CSCL. Het is te begrijpen dat het
voor docenten en ICT‐managers ingewikkeld kan lijken om CSCL te gebruiken. Het is daarom van belang
een duidelijker beeld te geven aan de docenten en ICT‐managers in het voortgezet onderwijs over wat
CSCL kan opleveren in de praktijk. Uit het onderzoek bleek dat veel positieve aspecten van CSCL minder
naar voren komen bij de oordelen van de docenten en ICT‐managers. Hierdoor is een groot verschil
tussen wat CSCL zou moeten betekenen volgens onderzoek en wat CSCL zou kunnen betekenen volgens
docenten en ICT‐managers. Docenten en ICT‐managers vinden het sociale aspect bij CSCL belangrijk en op
dit aspect zal bijvoorbeeld dieper op moeten worden ingegaan.
Verder zou het interessant zijn om te inventariseren op welke wijze de docenten en ICT‐managers de
verschillende aspecten van CSCL het liefst gecombineerd zouden zien. Uit de resultaten valt op te merken
dat er per interactiemethode verschillende voorkeuren zijn. Een goede combinatie kan in de praktijk een
uitkomst bieden. Ook aspecten als beoordeling en begeleiding bij CSCL zijn belangrijk om in verder
onderzoek op te nemen. Het is van groot belang dat docenten, ICT‐managers en andere mensen uit het
onderzoeksveld hierbij betrokken worden, omdat de meningen en de onderzoeken nog niet op elkaar
aansluiten.
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Bijlage 1. Interactiemogelijkheden in CSCL
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Figuur 14 Diverse interactiemogelijkheden in CSCL inclusief mogelijke combinaties.
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Figuur 15 Diverse interactiemogelijkheden in CSCL zonder onderlinge combinaties.

Bijlage 2. Vragenlijst Computerondersteund samenwerkend leren
Vragenlijst computerondersteund samenwerkend leren
Februari 2010
Intro:
Deze vragenlijst dient ertoe in kaart te brengen welke leeropbrengsten docenten ervaren bij
samenwerkend leren met de computer. Dit onderzoek komt ten goede voor mijn afstudeerstage bij
Kennisnet voor de opleiding Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten en ik zou het erg op prijs stellen als u het zou
willen invullen. Uiteraard worden de gegevens anoniem verwerkt.
U krijgt straks 5 korte filmfragmenten te zien over samenwerkend leren met de computer. Elk fragment
weerspiegelt een leersituatie met verschillende communicatiemogelijkheden. Hierover krijgt u een aantal
vragen, maar allereerst stellen we u een aantal achtergrondvragen.
Alvast hartelijk dank.
Anika Willemsen,
Kennisnet
Achtergrondvragen
A1.
Wat is uw functie op school? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
1.
2.
3.
4.
5.

Docent
Schoolleider
Locatieleider
ICT‐manager
anders, namelijk….

A3.
Hoe vaak heeft u gebruik gemaakt van ICT in de les?
‐
‐
‐
‐
‐

Dagelijks
Wekelijks
Eens per maand
Enkele keren per jaar
Nooit

A4. (als A3 = 2,3,4,5)
Hoe vaak heeft u wel eens gebruik gemaakt van ICT in de les voor samenwerkend leren?
‐
‐
‐
‐
‐

Dagelijks
Wekelijks
Eens per maand
Enkele keren per jaar
Nooit

U krijgt nu 5 korte filmfragmenten te zien over samenwerkend leren met de computer. Na elk fragment
krijgt u een aantal vragen. Het is de bedoeling dat u elk filmfragment beoordeelt vanuit uw eigen situatie,
met andere woorden wanneer u op deze manier zou lesgeven.
Film 1: face‐to‐face, op school.
Ter verduidelijking van het filmfragment: in deze leersituatie werken leerlingen op school aan een
opdracht, terwijl ze face‐to‐face communiceren.
Film 2: tegelijkertijd, via een computernetwerk, op school.
Ter verduidelijking van het filmfragment: in deze leersituatie werken leerlingen tegelijkertijd op school
aan een opdracht, terwijl ze via een computernetwerk communiceren (via chat en forum)
Film 3: tegelijkertijd, via een computernetwerk ,vanaf thuis.
Ter verduidelijking van het filmfragment: in deze leersituatie werken leerlingen tegelijkertijd vanaf thuis
aan een opdracht, terwijl ze via een computernetwerk communiceren (via chat en forum)
Film 4: op verschillende tijdstippen, via een computernetwerk, op school.
Ter verduidelijking van het filmfragment: in deze leersituatie werken leerlingen elk op verschillende
tijdstippen op school aan een opdracht, terwijl ze via een computernetwerk communiceren (via het
forum).
Film 5: op verschillende tijdstippen, via een computernetwerk, vanaf thuis.
Ter verduidelijking van het filmfragment: in deze leersituatie werken leerlingen elk op verschillende
tijdstippen vanaf thuis aan een opdracht, terwijl ze via een computernetwerk communiceren (via het
forum).
B1
In hoeverre denkt u dat de getoonde leersituatie de aandacht van leerlingen zal kunnen trekken en
vasthouden? Kunt u dit fragment hiervoor een cijfer geven, waarbij u zich voor moet stellen hoe het zou
zijn als uw leerlingen op deze manier les zouden krijgen?
1
10
(zeer slecht)
(zeer goed)
B2
En in hoeverre denkt u dat met getoonde leersituatie voldoende diepgang in het leren kan worden
gerealiseerd. Kunt u dit fragment hiervoor een cijfer geven?
1
10
(zeer slecht)
(zeer goed)
B3
In hoeverre denkt u dat de getoonde leersituatie efficiënt is voor het bereiken van de leerdoelen? Kunt u
dit fragment hiervoor een cijfer geven?
1
10
(zeer slecht)
(zeer goed)
B4
Zou u uw oordelen kort kunnen toelichten?

C1
Kunt u aangeven welke van de vijf leersituaties het beste leerresultaat kan geven in het onderwijs?
(mogelijkheid tot terugkijken)
1.
2.
3.
4.
5.

Leersituatie 1: face‐to‐face, op school.
Leersituatie 2: tegelijkertijd, via een computernetwerk, op school.
Leersituatie 3: tegelijkertijd, via een computernetwerk ,vanaf thuis.
Leersituatie 4: op verschillende tijdstippen, via een computernetwerk, op school.
Leersituatie 5: op verschillende tijdstippen, via een computernetwerk, vanaf thuis.

C2
Zou u uw keuze kort kunnen toelichten?

U bent aan het einde gekomen van deze vragenlijst. Hartelijk dank voor u medewerking!

Bijlage 3. Scenario’s filmfragmenten.

Kennisnet
Scenario ‘Computerondersteund samenwerkend leren in de praktijk’
Praktijksituatie 1: Synchroon, schoolgebonden, face-to-face
Gewenste lengte: 1 à 2 minuten
Scene +
lengte
Leader
5”

Intro
20”

BEELD

GELUID

Animatie op basis van grafische
vormgeving Kennisnet titel:
‘Computergestuurd samenwerkend
leren’ ondertitel: Praktijksituatie 1

Muziek (uptempo, optimistisch,
eigentijds/hip)

Vier leerlingen werken in een klas
samen aan een geschiedenisopdracht. Ze
zitten met z’n vieren bij elkaar, naast
twee beschikbare computers.

General noise:
De leerlingen overleggen met z’n
vieren over de opdracht die ze
hebben gekregen (wat moeten ze
gaan doen?).
Voice over: “Deze leerlingen hebben
van de docent geschiedenis een stelling
gekregen over het Verzet in Nederland
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze
moeten samen een mening vormen over
de stelling en deze beargumenteren.
Hiervoor kunnen ze verschillende
bronnen raadplegen. De leerlingen
moeten de opdracht met z’n vieren in de
klas doen en hebben de beschikking over
twee computers.”

Bumper
1
5”

Animatie, afgeleide van de leader (ook
op basis van grafische vormgeving
Kennisnet) titel: ‘Taken verdelen’

muziek

Scène 1

De vier leerlingen zitten bij elkaar,
naast de twee computers.

General noise:
De leerlingen overleggen met z’n
vieren hoe ze de taken gaan
verdelen. Ze besluiten eerst
samen alle bronnen door te
lopen. Daarna gaat een tweetal
argumenten zoeken vóór de
stelling, het andere duo zoekt
naar argumenten tegen de
stelling. Ze bedenken dat ieder
tweetal hun bevindingen in een
gezamenlijke map gaan zetten
zodat ze daarna samen kunnen

30”

zien welke argumenten het beste
zijn.

Bumper
2
5”

Animatie, afgeleide van de leader (ook
op basis van grafische vormgeving
Kennisnet) titel: ‘Bronnen doornemen en
beargumenteren’

muziek

Scène 2
20”

Leerlingen zijn naast elkaar in
tweetallen aan het werk achter de
computers (ieder tweetal heeft 1
computer). Ieder duo loopt door de
bronnen in het programma, ze klikken ze
aan, lezen en praten erover. Het duo dat
de argumenten vóór de stelling
verzamelt stopt de passende
argumenten uit de bron in een mapje.
Datzelfde doet het tweetal dat de
tegenargumenten verzamelt. Shots o.a.:
• Totaal viertal aan het werk • Per duo
two-shots overleg • Per duo:
screenshots, klikken op bronnen, er
doorheen scrollen en argumenten
selecteren en in mapje stoppen.
De vier leerlingen zitten bij elkaar,
naast de twee computers.

General noise: De leerlingen
bespreken in tweetallen hetgeen
ze lezen in de verschillende
bronnen. Waar gaat het over? Is
dit nou een argument voor of
tegen de stelling? Waarom? Als ze
eruit zijn stoppen ze het
gevonden argument in het juiste
mapje.

Scène 3
10”

Bumper
3 5”
Scène 4
15”

Credits
5”

Animatie, afgeleide van de leader (ook
op basis van grafische vormgeving
Kennisnet) titel: ‘Opdracht afmaken en
inleveren’
De vier leerlingen zitten bij elkaar,
naast de twee computers. Ze leveren de
opdracht in door een druk op de knop.
geproduceerd door Rekel Producties
[logo Rekel] in opdracht van Kennisnet
[logo Kennisnet] © Kennisnet, 2010

General noise: De leerlingen
bespreken met z’n vieren alle
verzamelde argumenten, vóór en
tegen de stelling en formuleren
hun mening over de stelling.
muziek

General noise: De leerlingen
bepalen of ze hun mening
voldoende onderbouwd hebben
en besluiten de opdracht in te
leveren.
muziek

Kennisnet

22-12-‘09

Scenario ‘Computerondersteund samenwerkend leren in de praktijk’
Praktijksituatie 2: Synchroon, schoolgebonden, netwerk-based
Gewenste lengte: ± 2 minuten
Scene +
lengte
Leader
5”

Intro
20”

BEELD

GELUID

Animatie op basis van grafische
vormgeving Kennisnet titel:
‘Computergestuurd samenwerkend
leren’ ondertitel: Praktijksituatie 2

Muziek (uptempo, optimistisch,
eigentijds/hip)

Vier leerlingen werken in een klas
samen aan een geschiedenisopdracht. Ze
zitten met z’n vieren bij elkaar, ieder
achter een eigen computer.

General noise:
De leerlingen overleggen met z’n
vieren over de opdracht die ze
hebben gekregen (wat moeten ze
gaan doen?).
Voice over: “Deze leerlingen hebben
van de docent geschiedenis een stelling
gekregen over het Verzet in Nederland
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze
moeten samen een mening vormen over
de stelling en deze beargumenteren.
Hiervoor kunnen ze verschillende
bronnen raadplegen. De leerlingen
moeten de opdracht met z’n vieren in de
klas maken en hebben de beschikking
over vier computers met de optie om te
chatten en op een forum berichten uit
te wisselen.”

Bumper
1
5”

Animatie, afgeleide van de leader (ook
op basis van grafische vormgeving
Kennisnet) titel: ‘Opdracht bespreken’

muziek

Scène 1
20”

De vier leerlingen zitten bij elkaar, ieder
achter een computer. Ze
communiceren met elkaar via de chat.
Shots: • Totaal 4 lln. achter computers •
Medium leerling achter computer •
Screenshots chatwisseling

General noise: De leerlingen
chatten met
elkaar en bespreken wat de
bedoeling is van de opdracht
(Wat moeten we doen?)

Bumper
2
5”

Animatie, afgeleide van de leader (ook
op basis van grafische vormgeving
Kennisnet) titel: ‘Taken verdelen’

muziek

Scène 2

De vier leerlingen zitten bij elkaar,

General noise:

20”

ieder achter een computer. Ze
communiceren met elkaar via de chat.
Shots: • Totaal 4 lln. achter computers •
Medium leerling achter computer •
Screenshots chatwisseling

Bumper
3
5”

Animatie, afgeleide van de leader (ook
op basis van grafische vormgeving
Kennisnet) titel: ‘Bronnen doornemen en
beargumenteren’

Scène 3
20”

De vier leerlingen zitten bij elkaar,
ieder achter een computer. Ze
communiceren met elkaar via het forum.
Shots: • Totaal 4 lln. achter computers •
Medium leerling achter computer •
Screenshots chatwisseling

Scéne 4
20”

Bumper
4
5”
Scéne 5
15”

Credits
5”

De leerlingen verdelen de taken
via de chat. Ze besluiten eerst
alle bronnen door te lopen.
Vervolgens bepalen ze dat twee
leerlingen argumenten vóór de
stelling gaan zoeken, de andere
twee zullen tegenargumenten
verzamelen. Ze besluiten dat alle
argumenten in de map moeten
worden gezet zodat ze daarna
kunnen kijken welke argumenten
het best zijn.
muziek

General noise:
De leerlingen bespreken via het
forum hetgeen ze lezen in de
verschillende bronnen. Waar gaat
het over? Is dit nou een argument
voor of tegen de stelling?
Waarom? Als ze eruit zijn stoppen
ze het gevonden argument in het
juiste mapje.
De vier leerlingen zitten bij elkaar, ieder General noise: De leerlingen
achter een computer. Ze communiceren bespreken in de chat met z’n
vieren alle
met elkaar via het
verzamelde argumenten, vóór en
forum. Shots: • Totaal 4 lln. achter
tegen de stelling en formuleren
computers • Medium leerling achter
hun mening over de stelling.
computer • Screenshots chatwisseling

Animatie, afgeleide van de leader (ook
op basis van grafische vormgeving
Kennisnet) titel: ‘Opdracht afmaken en
inleveren’
De vier leerlingen zitten bij elkaar, ieder
achter een computer. Ze communiceren
met elkaar via het forum. Shots: •
Totaal 4 lln. achter computers • Medium
leerling achter computer • Screenshots
chatwisseling
geproduceerd door
Rekel Producties [logo Rekel] in
opdracht van Kennisnet [logo Kennisnet]
© Kennisnet, 2010

muziek

General noise: De leerlingen
bepalen via de chat of ze hun
mening voldoende onderbouwd
hebben en besluiten de opdracht
in te leveren.
muziek

Kennisnet

22-12-‘09
Scenario ‘Computerondersteund samenwerkend leren in de praktijk’
Praktijksituatie 3: Synchroon, remote, netwerk-based
Gewenste lengte: 1 à 2 minuten

Scene +
lengte
Leader
5”

Intro
20”

BEELD

GELUID

Animatie op basis van grafische
vormgeving Kennisnet titel:
‘Computergestuurd samenwerkend
leren’ ondertitel: Praktijksituatie 3

Muziek (uptempo, optimistisch,
eigentijds/hip)

Vier leerlingen werken ieder in hun
eigen ‘huis’ samen aan een
geschiedenisopdracht. Iedereen zit
achter z’n computer.

General noise:
De leerlingen overleggen met z’n
vieren over de opdracht die ze
hebben gekregen (wat moeten ze
gaan doen?).
Voice over: “Deze leerlingen hebben
van de docent geschiedenis een stelling
gekregen over het Verzet in Nederland
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze
moeten samen een mening vormen over
de stelling en deze beargumenteren.
Hiervoor kunnen ze verschillende
bronnen raadplegen. De leerlingen
werken tegelijk aan de opdracht en doen
dat vanuit huis, achter hun eigen
computer. Ze hebben een tijdstip
afgesproken waarop ze samen gaan
werken, daarbij communiceren ze via de
chat en op een forum.”

Bumper
1
5”
Scène 1
20”

Animatie, afgeleide van de leader (ook

muziek

145” (2’25”)
op basis van grafische vormgeving
Kennisnet) titel: ‘Opdracht bespreken’
Iedere leerling zit thuis achter z’n
computer. Eén leerling kijkt op
zijn/haar horloge en logt in. Bij een
ander gaat het alarm van zijn/haar
telefoon met de herinnering dat hij/zij
moet inloggen voor de opdracht.
Wisselend zien we de verschillende
leerling en/of hun beeldscherm in beeld.
Waar het kan en helder is, wordt gebruik
gemaakt van split-screen zodat je
meerdere leerlingen of screenshots
tegelijk kunt zien. Ze communiceren
met elkaar via de chat. Shots: • Totaal
leerling achter computer (4x) • Medium
leerling achter computer (4x) •
Screenshots chatwisseling (4x)

General noise: De leerlingen
chatten met elkaar en bespreken
wat de bedoeling is van de
opdracht (Wat moeten we doen?
Hoe pakken we het aan?)

Bumper 2
5”

Animatie, afgeleide van de leader (ook
op basis van grafische vormgeving
Kennisnet) titel: ‘Taken verdelen’

muziek

Scène 2
20”

Iedere leerling zit thuis achter z’n
computer. Wisselend zien we de
verschillende leerling en/of hun
beeldscherm in beeld. Waar het kan en
helder is, wordt gebruik gemaakt van
split-screen zodat je meerdere
leerlingen of screenshots tegelijk kunt
zien. Ze communiceren met elkaar via
de chat. Shots: • Totaal leerling achter
computer (4x) • Medium leerling achter
computer (4x) • Screenshots
chatwisseling (4x)
Animatie, afgeleide van de leader (ook
op basis van grafische vormgeving
Kennisnet)
titel: ‘Bronnen doornemen en
beargumenteren’
Iedere leerling zit thuis achter z’n
computer. Ze communiceren met elkaar
via het forum. Shots: • Totaal 4 lln.
achter computers • Medium leerling
achter computer • Screenshots
chatwisseling

General noise: De leerlingen
verdelen de taken via de chat. Ze
besluiten eerst alle bronnen door
te lopen. Vervolgens bepalen ze
dat twee leerlingen argumenten
vóór de stelling gaan zoeken, de
andere twee zullen
tegenargumenten verzamelen. Ze
besluiten dat alle argumenten in
de map moeten worden gezet
zodat ze daarna kunnen kijken
welke argumenten het best zijn.
muziek

Bumper 3
5”

Scène 3
20”

Scène 4
20”

Bumper
4
5”
Scéne 5
15”

Credits
5”

General noise:
De leerlingen bespreken via het
forum hetgeen ze lezen in de
verschillende bronnen. Waar gaat
het over? Is dit nou een argument
voor of tegen de stelling?
Waarom? Als ze eruit zijn stoppen
ze het gevonden argument in het
juiste mapje.
De vier leerlingen zitten bij elkaar, ieder General noise: De leerlingen
achter een computer. Ze communiceren bespreken in de chat met z’n
vieren alle verzamelde
met elkaar via het forum. Shots: •
Totaal 4 lln. achter computers • Medium argumenten, vóór en tegen de
stelling en formuleren hun
leerling achter computer • Screenshots
mening over de stelling.
chatwisseling
Animatie, afgeleide van de leader (ook
muziek
op basis van grafische vormgeving
Kennisnet) titel: ‘Opdracht afmaken en
inleveren’
De vier leerlingen zitten bij elkaar, ieder General noise: De leerlingen
achter een computer. Ze communiceren bepalen via de chat of ze hun
mening voldoende onderbouwd
met elkaar via het forum. Shots: •
Totaal 4 lln. achter computers • Medium hebben en besluiten de opdracht
in te leveren.
leerling achter computer • Screenshots
chatwisseling
geproduceerd door
muziek
Rekel Producties [logo Rekel] in
opdracht van Kennisnet [logo Kennisnet]
© Kennisnet, 2010

Kennisnet
Scenario ‘Computerondersteund samenwerkend leren in de praktijk’
Praktijksituatie 4: Asynchroon, schoolgebonden,
Gewenste lengte: 1 à 2 minuten netwerk-based
Scene +
lengte
Leader
5”

Intro
20”

Bumper
1
5”

Scène 1
20”

Bumper 2
5”

BEELD

GELUID

Animatie op basis van grafische
vormgeving Kennisnet titel:
‘Computergestuurd samenwerkend
leren’ ondertitel: Praktijksituatie 4

Muziek (uptempo, optimistisch,
eigentijds/hip)

Vier leerlingen werken in een
mediatheek samen aan een
geschiedenisopdracht. Ze loggen
hiervoor los van elkaar op een ander
tijdstip in. De verschillende tijdstippen
worden duidelijk doordat één leerling op
z’n horloge kijkt, doordat ergens een
klok in beeld komt en/of door het
tijdstip op de beeldschermen te tonen in
beeld.

General noise:
De leerlingen overleggen op het
forum z’n vieren over de
opdracht die ze hebben gekregen
(wat moeten ze gaan doen?).
Voice over: “Deze leerlingen hebben

Animatie, afgeleide van de leader (ook
op basis van grafische vormgeving
Kennisnet) titel: ‘Opdracht bespreken’

muziek

De vier leerlingen loggen los van elkaar
op elk een ander tijdstip in op een
computer in de Mediatheek. Ze
communiceren met elkaar via een
forum. We zien een leerling aan het
werk, logt uit en staat op, even later
komt een andere leerling van zijn
groepje komt daar zitten en logt in.
Shots: • Totaal leerling achter computer
(4 x) • Medium leerling achter
computer, tijd zichtbaar (4 x) •
Screenshots forum (4 x)
Animatie, afgeleide van de leader (ook
op basis van grafische vormgeving
Kennisnet) titel: ‘Taken verdelen’

General noise: De leerlingen
laten berichten achter op het
forum om zo te ‘bespreken’ wat
de bedoeling is van de opdracht
(Wat moeten we doen?)

van de docent geschiedenis een stelling
gekregen over het Verzet in Nederland
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze
moeten samen een mening vormen over
de stelling en deze beargumenteren.
Hiervoor kunnen ze verschillende
bronnen raadplegen. De leerlingen
moeten de opdracht met z’n vieren
maken, maar werken ieder op school
maar buiten de les aan de opdracht. Ze
communiceren met elkaar door
berichten op een forum achter te laten.

muziek

Scène 2
20”

Wisselend zien we de verschillende
leerling en/of hun beeldscherm met de
tijd in beeld. Ze verdelen de taken via
berichten op het forum. Shots: • Totaal
leerling achter computer (4 x) • Medium
leerling achter computer, tijd zichtbaar
(4 x) • Screenshots forum (4 x)

Bumper 3
5”

Animatie, afgeleide van de leader (ook
op basis van grafische vormgeving
Kennisnet) titel: ‘Bronnen doornemen en
beargumenteren’

Scène 3
20”

Iedere leerling mediatheek achter een
computer. Wisselend zien we de
verschillende leerling en/of hun
beeldscherm met de tijd in beeld. Ze
verdelen de taken via berichten op het
forum. Shots: • Totaal leerling achter
computer (4 x) • Medium leerling achter
computer, tijd zichtbaar (4 x) •
Screenshots forum (4 x)
Animatie, afgeleide van de leader (ook
op basis van grafische vormgeving
Kennisnet) titel: ‘Opdracht afmaken en
inleveren’
De vier leerlingen loggen in hun eigen
tijd los van elkaar in op een computer in
de mediatheek. Ze communiceren met
elkaar via het forum. Shots: • Totaal
leerling achter computer (4 x) • Medium
leerling achter computer, tijd zichtbaar
(4 x) • Screenshots forum (4 x)
geproduceerd door Rekel Producties
[logo Rekel] in opdracht van Kennisnet
[logo Kennisnet] © Kennisnet, 2010

Bumper 4
5”
Scéne 4
20”

Credits
5”

General noise: De leerlingen
verdelen de taken via het forum.
Ze besluiten allemaal zelf de
informatie door te lopen en wat
ze vinden in een map te zetten.
Daarna bepalen ze dat twee
leerlingen argumenten vóór de
stelling gaan zoeken, de andere
twee zullen tegenargumenten
verzamelen. Ze besluiten dat alle
argumenten in de map moeten
worden gezet zodat ze daarna
kunnen kijken welke argumenten
het best zijn.
muziek

General noise: De leerlingen
bediscussiëren via het forum alles
dat ze lezen in de verschillende
bronnen. Waar gaat het over? Is
dit nou een argument voor of
tegen de stelling? Waarom? Als ze
eruit zijn stoppen ze het
gevonden argument in het juiste
mapje.
muziek

General noise: De leerlingen
laten berichten achter op het
forum om zo te bepalen of ze hun
mening voldoende onderbouwd
hebben. Dan leveren ze de
opdracht in.
muziek

Kennisnet

Scenario ‘Computerondersteund samenwerkend leren in de praktijk’
Praktijksituatie 5: Asynchroon, remote, netwerk-based
Gewenste lengte: 1 à 2 minuten
Scene +
lengte
Leader
5”

Intro
20”

BEELD

GELUID

Animatie op basis van grafische
vormgeving Kennisnet titel:
‘Computergestuurd samenwerkend
leren’ ondertitel: Praktijksituatie 5

Muziek (uptempo, optimistisch,
eigentijds/hip)

Vier leerlingen werken ieder vanuit
hun eigen ‘huis’ aan een
geschiedenisopdracht. Iedereen zit
achter zijn eigen computer in zijn eigen
tijd.

General noise:
De leerlingen overleggen op het
forum z’n vieren over de
opdracht die ze hebben gekregen
(wat moeten ze gaan doen?).
Voice over: “Deze leerlingen hebben
van de docent geschiedenis een stelling
gekregen over het Verzet in Nederland
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze
moeten samen een mening vormen over
de stelling en deze beargumenteren.
Hiervoor kunnen ze verschillende
bronnen raadplegen. De leerlingen
moeten de opdracht met z’n vieren
maken, maar werken ieder vanuit huis
op hun eigen tijd aan de opdracht. Ze
communiceren met elkaar door
berichten op een forum achter te laten.

Bumper
1
5”

Animatie, afgeleide van de leader (ook
op basis van grafische vormgeving
Kennisnet) Titel: ‘Opdracht bespreken’

muziek

Scène 1
20”

De vier leerlingen loggen los van elkaar
op elk een ander tijdstip in op hun een
computer thuis. Ze communiceren met
elkaar via een forum. Shots: • Totaal
leerling achter computer (4 x) • Medium
leerling achter computer, tijd zichtbaar
(4 x) • Screenshots forum (4 x)

General noise: De leerlingen
laten berichten
achter op het forum om zo te
‘bespreken’ wat de bedoeling is
van de opdracht (Wat moeten we
doen?)

Bumper 2
5”

Animatie, afgeleide van de leader (ook
op basis van grafische vormgeving
Kennisnet) titel: ‘Taken verdelen’

muziek

Scène 2
20”

Iedere leerling zit thuis achter z’n
computer. Wisselend zien we de
verschillende leerling en/of hun
beeldscherm met de tijd in beeld. Ze
verdelen de taken via berichten op het
forum. Shots: • Totaal leerling achter
computer (4 x) • Medium leerling achter
computer, tijd zichtbaar (4 x) •
Screenshots forum (4 x)

Bumper 3
5”

Animatie, afgeleide van de leader (ook
op basis van grafische vormgeving
Kennisnet) titel: ‘Bronnen doornemen en
beargumenteren’
Iedere leerling zit thuis achter z’n
computer. Wisselend zien we de
verschillende leerling en/of hun
beeldscherm met de tijd in beeld. Ze
communiceren met elkaar via het forum.
Shots: • Totaal leerling achter computer
(4 x)

Scène 3
20”

Bumper
4
5”
Scéne 4
20”

Credits
5”

• Medium leerling achter computer, tijd
zichtbaar (4 x) • Screenshots forum (4 x)
Animatie, afgeleide van de leader (ook
op basis van grafische vormgeving
Kennisnet) titel: ‘Opdracht afmaken en
inleveren’
De vier leerlingen loggen in hun eigen
tijd los van elkaar in op een computer
thuis. Ze communiceren met elkaar via
het forum. Shots: • Totaal leerling
achter computer (4 x) • Medium leerling
achter computer, tijd zichtbaar (4 x) •
Screenshots forum (4 x)
geproduceerd door Rekel Producties
[logo Rekel] in opdracht van Kennisnet
[logo Kennisnet] © Kennisnet, 2010

General noise: De leerlingen
verdelen de taken via het forum.
Ze besluiten allemaal zelf de
informatie door te lopen en wat
ze vinden in een map te zetten.
Daarna bepalen ze dat twee
leerlingen argumenten vóór de
stelling gaan zoeken, de andere
twee zullen tegenargumenten
verzamelen. Ze besluiten dat alle
argumenten in de map moeten
worden gezet zodat ze daarna
kunnen kijken welke argumenten
het best zijn.
muziek

General noise: De leerlingen
bediscussiëren via het forum alles
dat ze lezen in de verschillende
bronnen. Waar gaat het over? Is
dit nou een argument voor of
tegen de stelling? Waarom? Als ze
eruit zijn stoppen ze het
gevonden argument in het juiste
mapje.

muziek

General noise: De leerlingen
laten berichten achter op het
forum om zo te bepalen of ze hun
mening voldoende onderbouwd
hebben. Dan leveren ze de
opdracht in.
muziek

Bijlage 4: screenshots filmfragmenten
Filmfragment 1: synchrone communicatie, face‐to‐face, schoolgebonden.

Filmfragment 2: synchrone communicatie, via netwerk, schoolgebonden.

Filmfragment 3: synchrone communicatie, via netwerk, vanaf thuis.

Filmfragment 4: asynchrone communicatie, via netwerk, schoolgebonden.

Filmfragment 5: asynchrone communicatie via network, vanaf thuis.

