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In hoeverre zijn er verschillen en overeenkomsten in het gebruik van de mogelijke 

functionaliteiten van ELO’s in alfa, bèta en gammasecties? 

 

 

Digitalisering is een onontkoombaar feit in de samenleving. Ook op onze VO-scholen is het thema 

digitalisering inmiddels een vast onderwerp bij de koffieautomaat. Kennisnet stelt in haar ICT-monitor 

2010: “Driekwart van de leraren gebruikt computers tijdens de les. Jaarlijks groeit dit aantal met 2 à 3%. 

Als deze groei gelijk blijft, zet over tien jaar elke leraar computers in bij het lesgeven.” Elke leraar?  In het 

bijzonder de Elektronische Leeromgeving (de ELO) trok de aandacht van de onderzoekers. Uit onderzoek 

van onder meer het SLO blijkt dat beschikking hebben over niet hetzelfde is als gebruik maken van. 

Afkomstig uit zowel de bèta als de alfa/gamma-hoek, vroegen de onderzoekers zich af of er qua ELO-

gebruik verschil zou zijn tussen de alfa, bèta en gamma secties. Hoe analoog is de alfa? En denkt de bèta 

echt alleen in enen en nullen?  

Door het uitvoeren van zowel kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het ELO-gebruik door docenten 

op een viertal VO-scholen, trachten de onderzoekers de gebruikersverschillen in kaart te brengen, en 

identificeren zij best practices. De gebruiksverschillen tonen aan of er tussen de secties significant verschil 

is met betrekking tot het gebruik van de functionaliteiten van de ELO. De best practices kunnen dienen als 

voorbeelden voor VO-docenten om te leren van de ELO-toepassingen van andere secties.  

 

 

 

 

“It is difficult and almost impossible to imagine a future learning environment without 

some sort of ICT, at the forefront or in the background’ (Punie et al., 2006).” 

 

We schrijven 2010. Digitalisering is een onontkoombaar feit in de samenleving. Ook op 

VO-scholen is sinds jaren het thema digitalisering een factor van belang en een vast 

onderwerp bij de koffieautomaat. Kennisnet, de “portal voor aan onderwijs gerelateerde 

zaken voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten”, stelt in haar ICT-monitor 2010: 

“Driekwart van de leraren gebruikt computers tijdens de les. Jaarlijks groeit dit aantal 
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met 2 à 3%. Als deze groei gelijk blijft, zet over tien jaar elke leraar computers in bij het 

lesgeven.” (Kennisnet 2010, 6).  

 

Een belangrijk onderdeel van de digitalisering in scholen is de inzet van een 

Elektronische Leeromgeving. Lianne van Elk definieert ELO als ‘het geheel aan 

systemen dat het leren faciliteert’. Ook stelt zij vast dat in de praktijk het begrip ELO op 

drie manieren wordt gebruikt: 

1. Als benaming voor een specifieke applicatie zoals bijvoorbeeld Blackboard, Moodle of 

Teletop 

2. Als meer algemene benaming voor ‘het geheel aan systemen dat het leren faciliteert’  

3. Als benaming voor de gehele leeromgeving die onder andere digitale componenten 

omvat (Van Elk, 2004, p. 5) 

In dit onderzoek richten wij ons op benaming 2, maar dan in de terminologie van Droste, 

2003): de technische voorzieningen die de interactie faciliteren tussen: het proces van 

leren, de communicatie die nodig is voor dat leren en de organisatie van dat leren). Deze 

definitie is voor dit specifieke onderzoek interessanter dan de classificatie van Van Elk, 

omdat Droste onderscheid maakt tussen de diverse functionaliteiten binnen de ELO. Zijn 

drie pijlers, proces, communicatie en organisatie, bieden heldere aanknopingspunten 

om de vergelijking tussen de secties mogelijk te maken.   

In “Leermiddelen voor de 21e eeuw” wordt de ELO omschreven als “een veelgebruikte 

ICT toepassing die, zeker in het hoger onderwijs, al enige traditie kent. In deze 

omgevingen kunnen docenten en studenten of leerlingen onder andere lesmateriaal 

beschikbaar maken en delen, plannen, met elkaar communiceren en opdrachten maken.” 

(Leermiddelen voor de 21e eeuw 2010, 28) 

 

De invoering van de ELO’s, of welke wijziging in de digitale infrastructuur dan ook, gaat 

echter niet zonder slag of stoot. Op talloze fora op internet wordt gediscussieerd over de 

ELO’s, de praktische toepasbaarheid en de didactische meerwaarde van het inzetten van 

een ELO (zie afbeeldingen 1 t/m 4). 
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Afbeelding 1: screen shot van een discussieforum via Kennisnet, n.a.v artikel over 

potentie van een blog (wordpress) als 

http://docentvo.kennisnet.nl/353/weblog

Afbeelding 2: screen shot van de Nederlandstalige gebruikersgemeenschap van Moodle 

(zie: http://moodle.org/course/view.php?id=13)
 

Afbeelding 1: screen shot van een discussieforum via Kennisnet, n.a.v artikel over 

potentie van een blog (wordpress) als ELO (zie: 

http://docentvo.kennisnet.nl/353/weblog-als-elo) 

Afbeelding 2: screen shot van de Nederlandstalige gebruikersgemeenschap van Moodle 

(zie: http://moodle.org/course/view.php?id=13) 

 
Afbeelding 1: screen shot van een discussieforum via Kennisnet, n.a.v artikel over 

 
Afbeelding 2: screen shot van de Nederlandstalige gebruikersgemeenschap van Moodle 
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Afbeelding 3: screenshot van het gebruikersforum van Teletop (

http://forum.teletop.nl/) 

 

Afbeelding 4: screenshot van studieweb

(zie: http://amplicate.com/hate/studieweb)

 

 

 

Ook de cijfers uit verschillende onderzoeken over het 

een gemengd beeld zien. Tussen de 50

Afbeelding 3: screenshot van het gebruikersforum van Teletop (zie: 

Afbeelding 4: screenshot van studieweb-haat-forum  

(zie: http://amplicate.com/hate/studieweb) 

Ook de cijfers uit verschillende onderzoeken over het daadwerkelijk ELO

een gemengd beeld zien. Tussen de 50-75% van alle leraren maakt gebruik van de ELO 

 

 

daadwerkelijk ELO-gebruik laten 

leraren maakt gebruik van de ELO 
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bij het lesgeven. Gemiddeld doen ze dit 6 keer per maand (Leermiddelen voor de 21e 

eeuw, 2010). De Onderwijsraad (Inzet Elektronische Leeromgevingen, 2008) 

rapporteert dat 34% van de leraren dagelijks tot wekelijks gebruik maakt van een ELO. 

Maar, zo rapporteert het SLO: “De elektronische leeromgeving (ELO) wordt in meer dan 

de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs gebruikt [….] Echter, wanneer 

gekeken wordt naar het daadwerkelijke gebruik blijkt dit voor het grootste deel van de 

scholen nog zeer beperkt. Docenten maken met name gebruik van de organisatorische 

mogelijkheden. Op het gebied van leerinhouden, evaluatie, communicatie en 

differentiatie is het een minderheid die de mogelijkheden van de ELO weet te benutten.” 

(SLO, Leermiddelen voor de 21 eeuw, 29) 

 

Het SLO geeft dus aan dat het gehele scala aan mogelijkheden van de ELO’s door een 

minderheid van de gebruikers van ELO worden benut. Er blijkt  een verschil te zijn 

tussen beschikking hebben over een ELO en daadwerkelijk gebruik maken van een ELO. 

Hier wordt mee bedoeld dat het effectieve gebruik van de functionaliteiten van een ELO 

(dus dat wat er daadwerkelijk mee gedaan wordt) niet gelijk is aan het mogelijke 

gebruik van de functionaliteiten. Dat betekent dat nader onderzoek naar het effectieve 

gebruik gewenst is, onderzoek dat niet zozeer gericht is op de soorten ELO’s die gebruikt 

worden, maar op de functionaliteiten die in de dagelijkse lespraktijk worden ingezet. Dit 

onderzoek gaat daarom in op de diverse docenten en hun gebruik van de ELO, waarbij 

vooral gekeken wordt naar verschillen tussen de secties. Met de gemeten 

gebruiksverschillen trachten we aan te aan of er tussen de secties significant verschil is 

met betrekking tot het gebruik van de functionaliteiten van de ELO. De best practices 

kunnen dienen als voorbeelden voor VO-docenten om te leren van de ELO-toepassingen 

van andere secties, waardoor het verschil onder docenten tussen beschikking hebben 

over een ELO en daadwerkelijk gebruik maken van een ELO, kan worden verkleind. Goed 

voorbeeld doet volgen.  

 

Om de gebruikersverschillen te onderzoeken, richt dit onderzoek zich op de secties op 

de scholen. Dat wil zeggen: de alfa, bèta en gammasectie. Het IVLOS, opleidingsinstituut 

voor eerstegraads docenten in Utrecht1, definieert de secties als volgt: 

 

Alfa-cursus: Deze cursus is bedoeld voor studenten Nederlands, moderne talen (Engels, 

Frans, Duits en Spaans) en muziek uit de faculteit Geesteswetenschappen. 

Bèta: De Oriëntatiecursus op de Educatieve praktijk (OCEP) is bedoeld voor studenten 

Natuur- en Sterrenkunde, Wiskunde en Informatica, Biologie, Biomedische 

Wetenschappen, Scheikunde, Farmacie, Ruimtelijke Wetenschappen uit de faculteit 

Bètawetenschappen en Aardwetenschappen uit de faculteit Geowetenschappen. 

Gamma-cursus: Deze cursus is bedoeld voor studenten Sociale Wetenschappen 

(Maatschappijleer), Geesteswetenschappen (Godgeleerdheid, Filosofie, Geschiedenis, 

Kunstgeschiedenis), Geowetenschappen (Aardrijkskunde) en Rechtsgeleerdheid 

(Economie). 

 

                                                 
1
 Zie: 

http://www.uu.nl/university/masters/NL/daaromutrecht/onderwijs/masterprogrammas/educatievemasterprogrom

mas/Pages/educatievemasterprogrammas.aspx 
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Leerlingen hebben verschillende leerstijlen, aldus Kolb. Leerlingen hebben zelfs, stelt 

Gardner, verschillende vormen van intelligentie. Gardner definieert (tenminste) acht 

verschillende intelligenties: logisch-mathematisch, linguïstisch, muzikaal, ruimtelijk, 

kinesthetisch, interpersoonlijk, intrapersoonlijk en naturalistisch. (Woolfolk, 135). Deze 

verschillende intelligenties worden in de diverse vakken op school in meer of mindere 

mate ingezet. Dat betekent dat sommige leerlingen beter visueel leren, anderen taliger 

zijn ingesteld en weer anderen veel affiniteit hebben met beweging. Deze leerstijlen en 

intelligenties zijn in die mate bepalend, dat het proces van leren in de eerste plaats en 

het beste via de persoonlijke voorkeur verloopt.  Als dit voor onze leerlingen geldt, dan 

geldt dit ook voor docenten. Deze waren immers ook leerlingen, met eigen leerstijlen en 

intelligenties. Tenslotte worden niet alle docenten alfa, bèta of gamma docent, maar 

tonen ze daar hun affiniteit bij een bepaalde methodiek, leerstijl en vorm van 

intelligentie. Een goede docent echter kan zijn didactische methodes aanpassen op de 

leerbehoeften en – stijlen van zijn of haar leerlingen. Maar als het aankomt op het leren 

werken met nieuwe leermiddelen, zoals ELO’s, is het goed mogelijk dat een alfa de ELO 

anders benadert dan een bèta.  

Het eerdergenoemde SLO onderzoek tipt dit verschil al even aan door op te merken dat; 

“ de talendocenten zijn hierbij positiever over de toegevoegde waarde van ELO-gebruik 

voor specifiek vak dan hun collega’s van de mens en maatschappijvakken en de exacte 

vakken” (SLO, Leermiddelenmonitor 2010, 18). Hier wordt dus al voorzichtig gekeken 

naar de vakspecifieke achtergrond van de docenten, maar de mogelijke gevolgtrekking 

van deze constatering wordt door het SLO verder niet behandeld.  

Uitgaand van het feit dat de cognitieve vaardigheden (vormen van intelligentie) en 

didactische methoden per sectie (leerstijlen) verschillen,  ligt het voor de hand dat ELO’s 

per sectie op andere wijze worden ingezet. Of dit werkelijk zo is, is niet eerder 

structureel onderzocht. Dit onderzoek richt zich daarom op het identificeren van 

mogelijke verschillen tussen de secties.  

 

De onderzoekers stellen zich in dit onderzoek de volgende vraag: in hoeverre zijn er 
verschillen en overeenkomsten in het gebruik van de mogelijke functionaliteiten 

van ELO’s in alfa, bèta en gammasecties? 
 

 

Door een kwantitatieve vergelijking tussen de secties te maken, worden de verschillen 

en overeenkomsten zichtbaar in inzet, gekoppeld aan secties en eventuele 

vakdidactische en cognitieve vaardigheden. Vervolgens biedt de kwalitatieve 

vergelijking tussen de secties enkele “good practices” als voorbeeld die ter inspiratie 

kunnen dienen voor docenten die binnen hun eigen sectie en school nog drempels 

ervaren bij het functioneel inzetten van de ELO. Daarom is, naast de kwantitatieve 

vergelijking ook de kwalitatieve vergelijking tussen de secties zoals deze in dit 

onderzoek wordt gemaakt, relevant.  

 

De onderzoekers zelf zijn enthousiast over de mogelijkheden van ELO gebruik binnen de 

context van het onderwijs op hun eigen scholen. Daarnaast bestaat de groep uit een 

gemêleerd gezelschap van een alfa en drie bèta’s, waardoor de interesse in mogelijke 

verschillen in ELO-inzet al snel gewekt was.  
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2. Onderzoeksgroep 

 

Het onderzoek richt zich op het ELO gebruik onder docenten, uitgesplitst in alfa, bèta en 

gamma docenten op maximaal 4 scholen, te weten de scholen waar de onderzoekers zelf 

doceren. (Zie tabel 1 voor gegevens over schoolsoort, aantal leerlingen, aantal docenten 

en de gebruikte ELO). 

 

 

 School 1 School 2 School 3 School 4 

Schoolsoort MAVO/HAVO/VWO MAVO/HAVO/VWO HAVO/VWO MAVO/HAVO/ 

VWO 

Aantal 

leerlingen 

1400 1552 1150 1145 

Aantal 

docenten 

100 170 80 120 

Gebruikte 

ELO 

Teletop Teletop Moodle Studieweb 

Tabel 1: de zakelijke gegevens van de vier onderzochte scholen (per oktober 

2010) 

 

De scholen moeten aan een basiscriterium voldoen aangaande de ervaring met ELO-

gebruik,  zodat we een dataset hebben die betrouwbaar genoeg is qua ervaring van de 

gebruikers. In dit onderzoek hebben we gekozen voor een ondergrens van minstens 2 

jaar ervaring met ELO-gebruik.  

 

Bij het selecteren van de onderzoeksgroep maken we geen onderscheid tussen 

schoolsoort en/of boven- of onderbouw, evenmin kijken we naar specialisaties zoals 

Technasium of cultuurprofielschool. In het kader van dit verkennende onderzoek levert 

deze verenging van onderzoeksgroepen niet noodzakelijk meer relevante informatie op. 

Toekomstig onderzoek zou de selectie meer op specialisatie per school kunnen 

toespitsen.  

Op de geselecteerde scholen interviewen we eerst de ICT coördinatoren om een 

algemeen beeld te krijgen van het ELO-gebruik op die school en te kunnen beoordelen of 

de school voldoet aan de door ons gestelde criteria. Op basis van deze oriënterende 

gesprekken selecteren we per sectie een veelgebruiker; de zogenaamde super-user. Ook 

deze nemen we een interview af. Op basis van de gegevens die we verkrijgen uit het 

interview met de superusers, stellen we een algemene enquête op die we breed 

uitzetten op de scholen.  

 

Deze vragenlijsten geven een kwantitatief beeld van het ELO-gebruik over de scholen 

heen, uitgesplitst naar sectie.  
 

3. Onderzoeksmethode:  

  

Gestart wordt dus met een inventariserend gesprek met de ICT-coördinator. Uit deze 

oriëntatiegesprekken worden zogenaamde super-users (1 per sectie, dus 3 per school) 

geïdentificeerd, met wie vervolgens een diepte-interview wordt afgenomen. In deze 

gesprekken wordt ingegaan op het ELO-gebruik op het gebied van proces, organisatie en 

communicatie. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor specifieke best practices van de 
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superusers en docenten. Vervolgens dienen de interviews als basis voor de gerichte 

vragenlijsten die sectiebreed worden ingezet en dus ook worden ingevuld door minder 

ervaren ELO-gebruikers. Ook in deze enquêtes laten we ruimte voor individuele best 

practices.  Per sectie per school is het streven 70 % return (tien uitzetten, 7 

terugkrijgen).  

 

Om de enquêtes te testen gebruiken we zowel de dataset van de superusers, aangevuld 

met onze eigen ingevulde dataset,  Op deze wijze maken we een voorselectie van de 

onbetrouwbare vragen,  De gebruikte methodes van dataverwerking zijn zowel 

kwantitatief (inclusief variantie-analyse), als kwalitatief, waarbij bij de laatste categorie 

de nadruk lag op de best practices. 

 

Samenvattend zijn de stappen van het onderzoek als volgt: 

 

1. ICT-coördinatoren interviewen, die levert ons de data en technische 

specificaties, interviewen. (1 per school) 

2. Super-users: interviewen (3 per school, van elke sectie 1) 

 

Deze kwalitatieve interviews met ICT-coördinatoren en super-users 

dienen als voorbereiding voor het samenstellen van de vragen voor de 

enquêtes. Tevens worden door het bevragen van de super-users “good-

practices” verzameld.  

 

3. Proef enquêtes analyseren op validiteit, zo nodig de vragenlijst aanpassen en 

opnieuw testen.  

4. Vragenlijsten voor het gebruik over de gehele secties uitzetten. (20-50 per 

school) 

5. Analyse kwalitatieve resultaten (best practices)  

 

In schema 1 is de onderzoeksopzet grafisch uitgewerkt. 

 

Hoofdonderzoeksvraag, kwantitatief, over de scholen heen:       

           

≡ ∆  Σ(α1,α2,α3) ⇔ Σ(β1,β2,β3) ⇔ Σ(γ1,γ2,γ3) ?      

           

In hoeverre zijn er overeenkomsten en verschillen (∆) in het gebruik van de mogelijke 

functionaliteiten van ELO’s tussen verzamelde (Σ) alfa (α)-, bèta (β)- en gamma (γ)secties 
van de onderzochte scholen?  

         

  School 1     School 2     School 3   

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ 

α1 β1 γ1 α2 β2 γ2 α3 β3 γ3 

data data data data data data data data Data 

           

  

 

 

Schema 1: grafische weergave onderzoeksopzet.  
 
3. Deelvragen 
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Om de onderzoeksvraag verder uit te splitsen, gebruiken we vier deelvragen. De 

deelvragen zijn gebaseerd op de ELO-definitie van Droste. De hoofdvraag is opgesplitst 

aan de hand van de drie pijlers (proces, communicatie en organisatie). In onze 

resultaten wordt proces benoemd als “Leermiddelen” 

Tevens is een vierde deelvraag over ‘best practices’ toegevoegd.  

 
In hoeverre zijn er verschillen en overeenkomsten in het gebruik van de mogelijke 

functionaliteiten van ELO’s in alfa, bèta en gammasecties? 

 

- deelvraag 1: Zijn er verschillen in het ELO-gebruik, vergeleken per sectie, op het 

gebied van ‘proces’? 
- deelvraag 2: Zijn er verschillen in het ELO-gebruik, vergeleken per sectie, op het 

gebied van ‘communicatie’? 

- deelvraag 3: Zijn er verschillen in het ELO-gebruik, vergeleken per sectie, op het 

gebied van ‘organisatie’?   

- deelvraag 4: Welke best practices geven de geënquêteerden en Superusers aan 

met betrekking tot succesvol ELO-gebruik?  
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4. Resultaten 
 
Bij de voorselectie van de scholen bleek dat van de vier initieel geplande scholen, slechts 

drie voldeden aan de randvoorwaarden om in de onderzoeksgroep te kunnen belanden. 

Eén van de vier scholen werkte nog niet langer dan twee jaar met de ELO, evenmin 

waren er op die school voldoende ELO-gebruikende docenten en superusers te 

identificeren. In het onderzoek zijn daarom drie scholen meegenomen. 

 

De gegevens van de interviews en enquêtes zijn verwerkt in Excel. Hierbij is gekozen 

voor een gewogen frequentiemeting, d.w.z.; een dagelijks gebruik is 200; een wekelijks 

gebruik scoort 40, maandelijks 9, enkele malen per jaar 25, en niet = 0. De getallen in 

figuur 1 zijn tot stand gekomen door per pijler de gewogen frequentiemeting van alle 

subcategorieën bij deze pijler op te tellen en te delen door het aantal docenten dat heeft 

geantwoord.  Bijvoorbeeld de pijler “Organisatie” bevat 3 subcategorieën. Als voor deze 

pijler 25 docenten bij een sectie hadden geantwoord met “dagelijks” voor alle 

subcategorieën dan zou het getal in de grafiek 600 zijn. (3 subcategorieen x 200 per 

docent) 

De resultaten zijn onderverdeeld in secties en de drie ‘pijlers’ van Droste: organisatie, 

communicatie en proces (in de datasets aangegeven als ‘leermiddelen’).  

Praktisch betekende dit een resultatenverzameling van 9 secties. De resultaten per 

sectie werden vervolgens samengevoegd. Het is deze gecombineerde dataset die 

uiteindelijk de basis vormde voor onze analyse. Deze kwantitatieve data werden 

aangevuld met de kwalitatieve analyse van de best practices.  

 

In de bespreking van de resultaten wordt verwezen naar de totale, globale, resultaten. 

Gedetailleerdere uitwerkingen, die ten grondslag hebben gelegen aan de globale analyse, 

zijn terug te vinden in bijlage D. 

 

 
Figuur 1: Gewogen absoluut gebruik per sectie 
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Op basis van de resultaten verkregen uit het onderzoek lijkt onze hypothese bevestigend 

te zijn beantwoord; er lijken 

 

1. Verschillen te bestaan in ELO-gebruik per sectie op het gebied van organisatie  

2. Nauwelijks verschillen te bestaan in ELO-gebruik per sectie op het gebied van 

communicatie 
3. Verschillen te bestaan in ELO-gebruik per sectie op het gebied van proces 

(leermiddelen) 
 

Of de gevonden datasets valide zijn, moet nog blijken uit een variantie analyse, die 

onderstaand is uitgevoerd.  

 Validiteit Statistiek: 

Of de aangetroffen verschillen tussen de secties nu daadwerkelijk significant of niet zijn, 

hebben we gecontroleerd via variantie analyse. Dit is voor elk van de onderdelen 

organisatie, communicatie en leermiddelen apart gedaan, en leidt tot de onderstaande 

ANOVA tabellen. Met de gevonden F-waardes kan in de tabel samen met een gekozen 

betrouwbaarheidsinterval gekeken worden of de verschillen nu daadwerkelijk 

significant zijn.  

Als we als betrouwbaarheidsinterval 90% nemen, zien we dat bij het aantal 

vrijheidsgraden (82) vanaf een F-waarde tussen de 2.39 (60 vrijheidsgraden) en 2.36 

(100 vrijheidsgraden) gesproken mag worden over significante verschillen (zie hiervoor 

de F-waarde tabel; bijgevoegd op Blackboard). Dit betekent dat geen van de verschillen 

daadwerkelijk significant te noemen zijn. Dit is te verklaren door het feit dat de 

verschillen binnen de groepen ook heel groot zijn. Nemen we als 

betrouwbaarheidsinterval 75% dan zijn de verschillen voor de organisatie (net) en 

leermiddelen wel significant te benoemen. Met een F-waarde van slechts 0.02 zijn de 

verschillen in de communicatieverschillen niet significant te noemen. 

De lage significantie wordt veroorzaakt door de gebruikte frequentiemeting. Als een 

enkele docent binnen een groep dagelijks een functionaliteit gebruikt, en de anderen 

niet of nauwelijks; resulteert dit in een enorme spreiding binnen de groep. Hierdoor 

worden de verschillen binnen de groepen automatisch minder snel significant. 
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Organisatie 

Source vrijheidsgraden SS MS F 

p-

waarde 

groep 2 31958,48 15979,24 1,930155  

error 82 678856,1 8278,734   

totaal 84 710814,6    

      

Communicatie 

factor vrijheidsgraden 

kwadr. 

Som gem.kwadr.som F 

p-

waarde 

groep 2 290,9884 145,4942 0,020778  

error 82 574178,2 7002,174   

totaal 84 574469,2    

      

Leermiddelen 

factor vrijheidsgraden 

kwadr. 

Som gem.kwadr.som F 

p-

waarde 

groep 2 102292,3 51146,17 1,536616  

error 82 2729365 33284,94   

totaal 84 2831657    

 

 

Uitgaande van het 75% betrouwbaarheidsgebied mogen we dus concluderen:  

Algemeen:  

- onafhankelijk van sectie of het op school gebruikte merk ELO worden de studiewijzer 

en de interne e-mail algemeen meer gebruikt dan andere functionaliteiten.  

- het totaal gebruik van de ELO is bij bèta’s het hoogst.  

 

Verder willen we ook nog de aangetroffen verschillen die we hebben aangetroffen 

binnen de verschillende onderdelen benoemen, waarbij we benadrukken dat deze 

duidelijk niet significant of beperkt betrouwbaar te noemen zijn. 

 

Deelvraag 1: Proces (Leermiddelen):  
 

- het gebruik van de ELO-functie met betrekking tot het proces, oftwel de ‘leermiddelen’, 

is afhankelijk van het digitale aanbod van de gebruikte methode. Het bedrijf EPN levert 

bijvoorbeeld methoden waar leermiddelen door leerlingen direct op een externe site 

zijn te benaderen.  

-  de ELO wordt ook gebruikt voor communicatie anders dan de voor de hand liggende 

contact tussen docent en leerling. ELO’s blijken ook gebruikt te worden voor het online 

uitwisselen van bestanden tussen docenten, als een digitaal archief. Een ander 

opmerkelijk gebruik van de ELO als archief is het voorbeeld van een docent die de ELO 

als opslagplek van examenwerk gebruikt.  
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Deelvraag 2: Communicatie: 
- De secties ontlopen elkaar qua gebruik van de communicatiefuncties het minst. Met 

andere woorden: er is minder verschil in het gebruik van de ELO op het gebied van 

communicatie dan op het gebied van organisatie en proces/ leermiddelen.  

- de frequentie van ‘communicatie’ gaat omhoog als een docent mentor is (sectie 

onafhankelijk)   

 

Deelvraag 3: Organisatie: 
- alfa’s gebruiken de organisatieopties van de ELO, zoals studiewijzers, meer dan de 

gamma’s. De bèta’s scoren hier het hoogst qua gebruiksfrequentie.  

- de mate van het ELO-gebruik op het gebied van ‘organisatie’ is sterk afhankelijk van de 

integratie van cijferregistratie ( gebruikt de school een extern systeem naast de ELO of 

zijn deze systemen geïntegreerd? In dat laatste geval stijgt het ELO-gebruik op 

organisatie-gebied )  

 

 

Deelvraag 4: Best Practices  
 

Naast de hoofdvraag hebben we ook een aantal subvragen geënquêteerd. Hieruit 

kwamen (zoals verwacht) niet voldoende gegevens om deze kwantitatief te 

verwerken. 

Wel zijn de opmerkelijke antwoorden die docenten hebben gegeven kwalitatief het 

vermelden waard. Dat doen we samengevat in dit deel “Good Practices”. 

Voor een overzicht van alle door docenten gegeven antwoorden betreffende “Good 

Practices” verwijzen we naar de bijlagen. 

 

Algemene Good Practices 

 

Geadviseerd word door docenten om schoolbreed minimumeisen stellen aan het 

gebruik (bv. studiewijzers/planners door alle docenten èn alle leerlingen laten 

gebruiken) en om binnen secties extra afspraken te maken. 

Opleiding is vereist (en volgens docenten “nooit genoeg”). 

Goed werkende middelen in alle lokalen zijn noodzakelijk voor het gebruik in de les 

(digibord, beamer, snelle PC, internetaansluiting). 

Ervaring opbouwen helpt, oefening baart kunst! 

Goed geïntegreerde systemen zijn belangrijk. Door bijvoorbeeld e-mail, 

cijferregistratie en ook aanwezigheidsregistratie met de ELO in één goed werkend 

systeem te doen wordt de drempel verlaagd voor het gebruik van de ELO. 

Docenten van de verschillende secties geven aan dat in hun vak steeds meer 

leermiddelen digitaal aangeboden worden door de uitgevers van de methodes. 

 

Alpha’s: Docenten uit de alfasecties geven vaak aan gebruik te maken van 

plagiaatcontrole en van links naar websites met oefenmateriaal voor grammatica / 

schrijfvaardigheid. Ook laten zij vaak via de beamer opdrachten, toetsen en 

antwoorden zien. 
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Bèta’s: Docenten uit de bètasecties antwoordden dat zij leerlingen vaak hun 

opdrachten digitaal laten inleveren. Voordeel daarvan is onder andere dat er meteen 

vastgelegd is of dat op tijd gebeurd. Dat voorkomt veel discussie. 

Ook plaatsen zij regelmatig aantekeningen van het digibord direct op de ELO. 

 

Gamma’s: Docenten uit de gammasecties geven aan dat zij gebruik maken van 

opdrachten via de studiewijzer en van interactief gebruik van de ELO buiten de lessen 

door leerling en docent. 

Ook zijn zij enthousiast over de uitgever en de prachtige presentaties bij de methode. 

Het gebruik van bijvoorbeeld Google-Earth werd genoemd als een fraaie toepassing 

die via de ELO gelinkt werd opgestart.  

 

Docenten uit verschillende secties gaven ook diverse wensen te kennen. Er werd 

onder andere gevraagd om snellere en beter geïntegreerde systemen. Ook een 

verbeterde vormgeving werd genoemd. 

 

Het ideaalbeeld waarnaar gestreefd word werd door een docent fraai als volgt 

omschreven: 

 

“Van elektronische agenda (studiewijzer) naar een ELO die individueel ingericht 
is per leerling. Van algemene studieplanning naar een vergaand 
gedifferentieerde aanpak”. 

 

 
6. Conclusies 

Bij aanvang van dit onderzoek stelden wij de volgende vraag: 
In hoeverre zijn er verschillen en overeenkomsten in het gebruik van de 

mogelijke functionaliteiten van ELO’s in alfa, bèta en gammasecties? 
 
Er zijn weliswaar verschillen in gebruik aangetroffen; maar voor communicatie zijn deze 

marginaal, en overduidelijk niet significant. Bij Leermiddelen en organisatie, kunnen we 

ze alleen als significant benoemen als we uitgaan van een 75% 

betrouwbaarheidsinterval. De belangrijkste (voorzichtige) conclusie op basis daarvan 

zou moeten luiden dat de bèta’s de meest gebruikende zijn in het algemeen. 

Tussen docenten binnen één bepaalde sectie zijn de verschillen in gebruik van ELO-

functionaliteiten zeer groot. De spreiding is zo groot, dat méér mensen ondervragen 

waarschijnlijk niet meer significante antwoorden op zou leveren. Dit is een uitkomst die 

wij als onderzoekers niet hadden verwacht. De uitkomst pleit tevens voor het niet 

vervolgen van dit onderzoek via de huidige set-up, daar hier in significantie geen winst 

te behalen is.  

 

De kwalitatieve resultaten, zichtbaar in de best-practices, lijken op het eerste gezicht 

meer houvast te bieden dan de kwantitatieve resultaten. Voorbeelden van goed en 

handig ELO-gebruik zijn immers niet aan statistische validatie onderhevig.  

Toch vallen ook bij de kwalitatieve resultaten kanttekeningen te maken, die ook kunnen 

gelden voor de antwoorden waarop de statistische data is gebaseerd. Omdat deze 



 
15 

kanttekeningen van belang zijn bij het op waarde schatten van de resultaten, noemen we 

deze hieronder de ‘discussiepunten’.  

 

Discussiepunten bij het onderzoek: 

• Op   één van de scholen geeft meer dan de helft van de docenten aan regelmatig 

gebruik te maken van de cijferadministratie binnen de ELO. Op deze school is dit 

onmogelijk, want de cijferadministratie gebeurt via een losgekoppeld, ander 

programma. Deze verwarring geeft aan dat het begrip van de term ELO beperkt 

is. Daarnaast doet deze bevinding twijfel rijzen aangaande de andere 

antwoorden. Als docenten antwoorden dat ze mailen via de ELO, gaat dat dan 

werkelijk via de ELO of ook via een ander programma?  

• Mensen die weinig gebruik maken van de ELO en ELO-functionaliteiten zijn 

minder geneigd de lijst in te vullen vanwege schaamte of de (op enkele scholen 

terechte) angst erop beoordeeld te worden (dit ondanks het anonieme karakter 

van de enquête) 

• Op de onderzochte scholen worden verschillende ELO’s gebruikt (Moodle, 

Teletop en Studieweb). Deze systemen zijn verschillend opgebouwd, en daardoor 

niet altijd 1 op 1 te vergelijken. De gekozen categorieën sluiten dus niet naadloos 

aan op wat de betreffende ELO’s specifiek aanbieden. 

• Per school zijn andere regels over welke functionaliteiten van de ELO verplicht 

worden gesteld. Dit geldt tevens voor het gebruik van de ELO zelf.  

• Het feit dat  één van de scholen niet door de selectiecriteria heen kwam, geeft aan 

dat op het gebied van ELO-gebruik er meer te onderzoeken valt dan de 

verschillen in gebruik van functionaliteiten alleen. Vervolgonderzoek zou licht 

kunnen werpen op waarom de ELO op drie scholen met (redelijk) succes is 

ingevoerd en die invoering op één school (nog) niet is geslaagd.  

 

 

De kwestie van verschillende leerstijlen en intelligenties, gecombineerd met de door het 

SLO geconstateerde verschil in gebruik en waardering van de ELO, geeft aan dat er het 

zijn van een alfa, bèta of gamma docent de ELO-inzet van een docent kán bepalen. 

Echter,  dit onderzoek heeft niet aangetoond dat het sectieverschil ook ten grondslag ligt 

aan het verschil in ELO-gebruik. Dat per sectie het gebruik verschilt, kan ook zeer goed 

liggen aan een nog niet ingeburgerd vakoverstijgend werken binnen scholen. Het zou 

het gebruik van ELO’s bevorderen als schoolbreed en daarbuiten de best practices 

worden uitgewisseld tussen docenten, onafhankelijk of deze docenten alfa, bèta of 

gamma zijn.  
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Auteursinformatie: 

 

Martin Leusink, Quinten Knijnenburg, Silvio Rademaker en Gitta Snijders zijn docenten-in-opleiding, 

respectievelijk voor de schoolvakken Scheikunde, Scheikunde, Natuurkunde en voor Kunstgeschiedenis en 

CKV. Op hun (verschillende) scholen werden zij geconfronteerd met de dagelijkse problematiek rond ELO-

gebruik en, breder, de ICT op school. In het kader van het Praktijk Gericht Onderzoek (PGO), dat onderdeel 

is van een eerstegraads docentenopleiding, besloten zij hun onderzoek te richten op mogelijke verschillen 

in ELO-gebruik tussen de secties op scholen. De resultaten van dit onderzoek en de aanbevelingen die de 

onderzoekers aan de hand van de resultaten doen, vormen de basis van bovenstaand artikel.  
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Bijlagen  
 

 
Bijlagen A t/m C: vragenlijsten 

 
 

 

A: Vragenlijst ICT coördinatoren 
 
 

• Welk systeem wordt er gebruikt? 

• Welke functionaliteiten kent het systeem? 

• Welke functionaliteiten worden er gebruikt? 

• Welke functionaliteiten worden er bewust NIET gebruikt? 

• Missen jullie functionaliteiten? � hoe wordt dit opgelost? 

• Voor wat voor leerlingen, vakken, opleidingen wordt ELO gebruikt� waarom 

• Voor wat voor leerlingen, vakken, opleidingen wordt ELO NIET gebruikt� waarom 

• Hoe tevreden met het systeem? 

• Overweegt de school om te switchen? � waarom 

• Welke ontwikkelingen ziet u in de toekomst met betrekking tot inzet van ELO op 

deze school? 

• Zijn er verschillen in gebruik per sectie? 

• Heeft elke docent toegang tot alle functionaliteiten? 

• Is elke docent opgeleid om te werken met alle functionaliteiten? 

• Wat is het doorsnee profiel van een docent (verificatie met onze aanname) 

• Noem per sectie 3 docenten die uitspringen qua hoog gebruik van ELO 

• Noem per sectie 3 docenten die uitspringen qua laag gebruik van ELO (moeten 

voldoen aan profiel) 

• Gegevens: hoeveel bezoeken, hoeveel leerlingen, hoeveel docenten, trend, 

seizoensinvloeden, etc.? 

• Hoe ervaren de leerlingen gebruik van ELO in uw ogen? Waar merk je dat aan? 
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B: Vragenlijst Super-users 
 

Persoonlijke vragen: 
 

Naam:       

Leeftijd:      

Vak:       

Dienstjaren:      

aantal uren:      

Soorten klassen:      

opleiding:      

arbeidsverleden:     

aantal jaren werkervaring met ELO:   

functie binnen sectie:     

overige taken binnen school:    

 

ELO:  

Waarom gebruikt u de ELO tijdens uw lessen?  

 

 

Welke functionaliteiten gebruikt u? 

Leerinhoud: Ja/Nee Frequentie 
Studiewijzer, leerdoelen   
lesstof; powerpoints, pdf’s,   
Tekst, animaties, audio, video,   
simulaties   
Externe links   
Begrippenlijst/samenvattingen   
Diagnostische toetsen   
Toetsen, plagiaatcontrole   
Communicatie:   
Nieuws   
Email met lln   
Feedback op bijdrage lln   
Onderlinge peers lln   
Chats   
Verslagen inleveren of opdrachten   

   
Forum/discussie   
Cijfers/vorderingen:   
leerlingenvolgsysteem   
 

• Welke functionaliteiten gebruikt u bewust niet? Waarom niet? 

• Mist u functionaliteiten? hoe wordt dit opgelost?  

• Welke drempels ervaart u in het gebruik?. 

• Bestaan er binnen de sectie afspraken over het ELO gebruik?  

• Hoe beoordeelt u de mate van het gebruik van de ELO binnen uw sectie?  

• Waarmee hebben de verschillen in gebruik te maken? Leeftijd, computerervaring. 

• Hoe tevreden bent u met het systeem? 

• Welke ontwikkelingen ziet u in de toekomst met betrekking tot inzet van ELO binnen uw 

sectie en op deze school?  



 
21 

• Zijn u en uw sectiegenoten op enige wijze opgeleid/ getraind in het gebruik van de ELO 

• Hoe ervaren de leerlingen gebruik van ELO in uw ogen? Waar merkt u dat aan? 

• Wilt u zelf nog informatie toevoegen die u van belang vindt? 
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C. Enquêteformulier docenten 
 

 
Praktijkonderzoek ELO-gebruik 

In verband met onze 1e graads leraaropleiding doen we een onderzoek naar het gebruik van 

elektronische leeromgevingen (ELO´s) op het voortgezet onderwijs. Hiervoor vragen we ook Uw 

medewerking.  

 

 
Persoonlijke vragen (Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld) 

 

Naam:    

Leeftijd:    

Vak:     

Dienstjaren in het onderwijs:    

FTE:   

soorten klassen:   

1e/2e-graads:   

aantal jaren werkervaring met ELO:  

functie binnen sectie:    

overige taken binnen school:   

 

 

ELO 
  

Hoe vaak gebruikt u de genoemde functionaliteiten (nooit=1, enkele keren per jaar, ? 

 nooit Enkele 

keren per 

jaar 

Elke 

maand 

Elke 

week 

(bijna) 

dagelijks 

Buiten 

ELO om 

1.studiewijzer Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

2.cijferadministratie Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

3.antwoordbladen Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

4.samenvattingen Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

5.begrippenlijsten Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

6.Externe links Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

7.powerpoints Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

8.Audio Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

9.Video Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

10.Nieuws Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

11.Email met lln Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

12.Onderlinge peers Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
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13.Verslagen of 

opdrachten 

inleveren 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

14.Diagnostische 

toetsen 
Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

15.Toetsen Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

16.Inschrijvingen Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

17.Anders, namelijk Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

18… Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

19… Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
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ELO vragen: 

 

• Welke functionaliteiten gebruikt u bewust niet? Waarom niet? 

 

 

 

• Mist u functionaliteiten? � hoe wordt dit opgelost? 

 

 

 

• Welke drempels ervaart u in het gebruik? 

 

 

 

• Bestaan er binnen de sectie afspraken over het ELO gebruik? 

 

 

 

• Hoe tevreden bent u met het systeem (geef een beoordeling tussen de 1 en de 10)? 

 

 

 

• Kunt u één of meerdere praktische voorbeelden van succesvol ELO gebruik in uw eigen les 

omschrijven of laten zien? 

 

 

• Waarom gebruikt u de ELO tijdens uw lessen? 

 

 

 

• Wilt u zelf nog informatie toevoegen die u van belang vindt? 
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Bijlage D: 

 
Kwantitatieve Data: grafische uitwerking van de gedetailleerde resultaten in ‘organisatie’ 

‘communicatie’ en ‘leermiddelen (proces)’ 
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27 | P a g e  

 

 

Bijlage E: 
 

Kwalitatieve Data: Best Practices 
 

 I Best Practices School 1  

 

Algemeen: 

 

• Schoolbreed minimumeisen stellen aan het gebruik (bv. studiewijzers door alle docenten 

en leerlingen laten gebruiken) bevordert invoering. 

• Opleiding docenten is vereist (en nooit genoeg). 

• Voldoende goed werkende middelen in alle lokalen zijn noodzakelijk voor gebruik in de 

les (digibord, beamer, PC, internetaansluiting). 

• Via ELO is mailcontact tussen docent en leerlingen altijd mogelijk. 

• Geïntegreerde systemen bevorderen gebruik. Door bijvoorbeeld e-mail, cijferregistratie, 

aanwezigheidsregistratie etc. en ELO in 1 goed werkend systeem te doen wordt de 

drempel verlaagd voor het gebruik van de ELO. 

 

Alfa’s: 

 

• Veel gebruik van plagiaatcontrole. 

• Koppeling met TIO- module vanuit studiewijzer. 

 

Bèta’s: 

 

• Bij digitaal inleveren van opdrachten is er meteen vastgelegd of dat op tijd gebeurd. 

Voorkomt veel discussie. 

• Koppeling van studiewijzer met externe methodes en digitaal lesmateriaal zoals i-puls, 

schoolwise, uitwerkingen, video, you-tube. 

 

Gamma’s: 

 

• Lesaantekeningen en opdrachten in studiewijzer. 

• Interactief gebruik door leerling en docent buiten lessen. 

 

Wensen: 
 

• Geïntegreerde snellere systemen. 

• Verbeterde vormgeving. 

• Betere zoekfunctie. 

• Makkelijker kunnen kopiëren van archief naar huidig jaar. 

• Betere enquêtefunctie. 

• Van elektronische agenda (studiewijzer) naar ELO, individueel ingericht per leerling, 

gedifferentieerd. 

 

 
II Best Practices School 2 

 

Alfa’s: 

• Verslagen en opdrachten laat ik niet  inleveren in ELO. Ik laat alles op papier 

inleveren want dat scheelt mij printtijd 
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• In de onderbouw wordt niet gewerkt met de ELO. Het wordt tussen docenten gebruikt 

als centraal opslagpunt. 

• De standaard studiewijzer is te rigide. Alle frames liggen vast, dit vind ik niet prettig. 

In plaats daarvan link ik door naar een eigen gemaakt document 

• Ik mis de functie dat ouders de cijfers kunnen inzien 

• Ik mis de mogelijkheid om digitaal werk / brieven digitaal te corrigeren, bijvoorbeeld 

met post-its of iets dergelijks 

• Ik mis een uitgebreide Plagiaat functie. De standaard plagiaat functie werkt goed. 

Echter, leerlingen kennen een truc om deze te omzeilen door (onzichtbare) tekens in 

de tekst toe te voegen. 

• Teletop werkt traag en omslachtig 

• Er is geen mogelijkheid om te controleren of leerlingen de mailtjes via teletop ook 

werkelijk lezen. 

• Brugklassen zijn niet via teletop bereikbaar 

• Het systeem is  traag. Voor simpele functionaliteiten moeten veel handelingen worden 

verricht. 

• Ik heb onvoldoende inzicht in de mogelijkheden van systeem. Ik beheers nog slechts 

de basisvaardigheden 

• Het systeem is te verfijnd, niet gebruikersvriendelijk (ik ben zelf macbook pro 

gewend) 

• Er bestaat geen specifieke afspraak binnen de sectie dat iedereen met teletop moet 

werken. Er zijn collega’s met excuses om er niet mee te werken. Niet iedereen binnen 

de sectie heeft een account. Mensen die er wel mee werken houden zich zoveel 

mogelijk aan gemaakte afspraken. Binnen onze sectie gelden enkele afspraken: 1.  

toetsen worden niet op de ELO gezet 2.  documenten worden gedeeld op werkplaatsen    

3.  een zelfde soort studiewijzer wordt gebruikt   4.  er wordt zoveel mogelijk met 

standaarden gewerkt    5.  inlevertijden van werkstukken wordt gelijk getrokken 

• Mappen van docenten worden gedeeld, architectuur van elkaar overgenomen 

• Als voorbereiding op de les wordt soms aan een selecte groep kinderen een opdracht 

ge-emaild. Hier komen we  tijdens de eerstkomende les op terug. 

• Brieven schrijven en  peer correction gebeurt via werkplaatsen 

• Bij Lees en schrijf verslagen wordt plagiaat controle gebruikt 

• Teletop is een makkelijk hulpmiddel om snel te kunnen emailen.  

• Alle materialen zijn online benaderbaar door de leerlingen. Hierdoor hoeven deze niet 

meer op papier te worden verstrekt 

• De leerlingen reageren heel goed op ELO 

• Ik mis voldoende uitleg over de ELO op teletop 

• Kinderen en ouders hebben een voorkeur aan papier boven de ELO 

 

 

Beta  

• Het inleveren van een Praktische Opdracht wiskunde kost meer tijd in ELO dan op de 

ouderwetse vorm. 

• Ik mis een koppeling naar digitale omgeving van de uitgever SCHOOLWISE 

• Ik zou graag een combinatie met een cijferregistratiesysteem zoals my@vo hebben 

• Het systeem reageert soms onlogisch: bij opslaan van instellingen van links of 

uploaden bestanden keert systeem soms terug naar een onlogische pagina. De wens is 

om door te blijven op de plek vanwaar de laatste actie werd afgerond. 

• Je moet soms te vaak klikken 
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• Soms is het systeem erg traag en zijn de stappen om van de ene naar de andere plek te 

komen omslachtig 

• Het is erg onduidelijk hoe studiewijzers van ene vaksite naar andere kunnen worden 

gekopieerd  

• Het gebruik van teletop tijdens de les is erg laag.  Leerlingen kunnen tijdens de les niet 

bij TT  en moeten hierom nog veel zaken op papier bijhouden. Bij werken met laptops 

of mobiel internet zou het gebruik kunnen toenemen. 

• Alle bovenbouw docenten gebruiken Studiewijzer + PTA(standaard tabblad, + 

opbouw) + UITWERKINGEN bundels 

• Alle lln hebben toegang tot alle relevante info (studiewijzer, uitwerkingen, speciaal 

papier, hits, PTA)   

• Alle wiskunde docenten hebben een gezamenlijk opslagmedium om info uit te 

wisselen 

• Studiewijzer in 4H = altijd succesvol (uitwerkingen en samenvattingen) 

• De ELO wordt tijdens de les gebruikt om leerlingen te stimuleren om zelf ook de ELO 

te gaan gebruiken 

• Ik gebruik de ELO niet tijdens de les, maar meer als voorbereiding/ naslag en 

studiewijzer. 

• Ik gebruik de ELO tijdens de les om de studiewijzer te tonen op het bord  

• Uitgever EPN heeft een eigen studio met daarin alle antwoorden, uitvoeringen en 

samenvattingen 

• Het is fijn om als sectie één site te hebben ipv van een vaste computerschijf op school. 

De toetsen komen in een toetsenbank te staan. (versleuteld)     

• Fijne functionaliteit: je ziet hoe vaak lln inloggen op site en wie wanneer online is . Je 

kunt controleren wie wel en wie niet aan het vak werkt.    

• Verbeteringsmogelijkheid: lln moeten elkaar meer opzoeken: TT  nu nog meer 

communicatiekanaal lln – docenten. Moet meer een samenwerkingsplak tussen 

leerlingen worden. OA een forum waarbij lln die niet uit een som kunnen elkaar om 

hulp gaan vragen.  

 

 

Gamma 

• Ik de training en kennis voor het gebruik van de ELO voor het laten inleveren van 

werkstukken 

• Ik plaats geen flipcharts/powerpoints. Dit om te voorkomen dat zittenblijvers of 

andere lln deze downloaden en tijdens de les niet opletten. 

• Ik plaats geen toetsen op teletop. Voor mijn vak is het moeilijk aan geschikt 

bronnenmateriaal te komen. Ik wil mijn huidige beschikbare bronnen niet 

“kwijtraken”  

• Ik mis een mogelijkheid van korte digitale toetsen per onderdeel. Dit lukt maar 

moeilijk door te linken naar het digitale materiaal van de methode. (Nadeel: moeilijk 

inloggen voor lln) 

• Ik mis een kleurcodering per vak 

• Ik wil graag de mogelijkheid om achter elke knop een eigen URL te kunnen plaatsen. 

• Beperkte opslagruimte (vak tekenen) en beperkte snelheid 

• Ik heb onvoldoende kennis van de mogelijkheden    

• Het systeem is langzaam 
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• De vrijheid om zaken zelf in te stellen is laag. (komt voort uit mijn Moodle verleden, 

in Moodle kan vanaf scratch worden gewerkt. In dit laatste pakket is een enorme 

vrijheid)        

• Het aanwezige kennisniveau van mogelijkheden en functionaliteiten van teletop is 

laag 

• De frequentie van mijn gebruik is dermate laag dat kennis is wegebt. Als je het nodig 

hebt weet ik niet meer hoe het ook alweer werkt.  

• In de bovenbouw: staan alle studiewijzers op teletop  

• Inleveren van opdrachten moet via teletop, dit in verband met plagiaat controle. 

• Er bestaan afspraken over het gebruik, echter de werkwijze verschilt sterk per docent. 

Voor sommige docenten is de gebruiksdrempel te hoog  

• Er is één collega binnen de sectie het aanspreekpunt . Deze verspreidt bijvoorbeeld de 

info over momenten voor inhalen. 

• Ook bij ziekte of afwezigheid kan een leerling de stof inzien 

• Teletop wordt gebruikt voor het aangeven van toetsweekinfo, plaatsen van PTA’s en 

aantekeningen 

• Teletop wordt gebrukt voor het Profiel werkstuk: het tijdpad  en leermiddelen komen 

op teletop, werkplaats voor iedere groep, alles gekoppeld aan de begeleider 

• Ik gebruik de ELO om te  emailen 

• Ik gebruik de ELO niet tijdens de les. (hooguit laten zien van de studiewijzer aan het 

begin van de les 

• Het systeem heeft meer mogelijkheden dan bij mij bekend is.  

• Met grafische vormgeving is een duidelijke studiewijzer mogelijk. Bijvoorbeeld door 

het toepassen van twee verschillend gekleurde regels per week. In de eerste regel 

theorie (leren) en praktijk (doen)  

• Het is niet zichtbaar voor de docent wat de leerling precies te zien krijgt. De docent 

geeft zijn informatie min of meer blind door. 

 
 

 

III  Best Practices School 3: 
 

Alfa’s 

• Het overzicht voor lln is de winst 

• Inleveren via Ephorus van artikelen. 

• Links naar websites met oefenmateriaal voor grammatica / schrijfvaardigheid. 

• Via de beamer opdrachten, toetsen en antwoorden laten zien 

• D-toetsen (?) 

• Interactieve oefeningen 

• Opdrachten op DLO kunnen ook thuis worden gemaakt. 

• Spellingsprogramma’s 

• Ephorus 

• E-pade (waarschijnlijk e-methode uitgever QK) 

 

Gamma’s 

• Het gebruik van de digitale versie van het tekstboek en werkboek. De uitgever maakt 

alles mogelijk 

• Prachtige PPT’s bij het boek 
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• PowerPoint van de methode zijn mooi. Ik weet niet of de site van de uitgever ook tot de 

ELO wordt gerekend of dat het slecht om de DLO van school gaat. In het laatste geval heb 

ik geen voorbeelden.  

• Google-Earth 

• zelf ontworpen opdrachten en dan via de DLO antwoorden in laten leveren. 

• Introductie iPAD film op youtube 

• PPT slides voor lln bereikbaar (paar keer) 

• Diagnostische toetsen (grote vragendatabase �multiple choice)  

- lln hebben inzicht in hun eigen kennisontwikkeling 

-biedt competitiviteit 

-inzicht in kennisniveau bij docent 

• Toetsen: Wordt gebruikt bij tussentijdse toetsen die voorheen niet werden gegeven� 

biedt op den duur tijdwinst 

 

Beta’s 

• Voor opdrachten en dergelijk. Als leerlingen iets ‘kwijt’ zijn kunnen ze het op DLO 

terugvinden. 

• Digitale bestanden beschikbaar stellen voor de leerlingen. Leerlingen kunnen digitaal 

een opdracht inleveren. Makkelijk communiceren met klassen en groepen via de mail. 

Steeds meer methodes worden via scorm pakketten beschikbaar gesteld. Nederlands, 

klas 1 en 2. Frans klas 1, Aardrijkskunde klas 123, wiskunde klas 1, biologie klas 1 enz.. 

• Vooral oefenopdrachten voor reps en SE’s met antwoorden die later zichtbaar gemaakt 

worden 

• PP die leerlingen nog eens kunnen bekijken 

• Oefeningen voor de toets 

• Studiewijzers altijd beschikbaar, wijzigingen hieraan makkelijk door te voeren 

• Direct contact met alle lln op te nemen (als netjes aangemeld) 

• Aantekeningen digibord direct op elo zetten 

• Alle lln gezamenlijk een email sturen 

 


