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Samenvatting: 

De cursisten van het ROC Nova College zijn gewend om in hun privéleven met hun 

vriendengroepen social media als communicatie vorm te gebruiken. Media die snelle 

interactieve communicatie mogelijk maken. Hoewel social media zeer populair zijn onder 

jongeren, is over de effecten van het gebruik van social media voor onderwijs gerelateerde 

doeleinden in het MBO tot op heden nog weinig bekend. Als docent en marketeer vraag ik mij 

daarom af hoe ingespeeld kan worden op de snelle en interactieve communicatiebehoefte van 

onze cursisten met als achterliggende gedachte dat wanneer de communicatie goed verloopt, 

dit een positieve invloed zou kunnen hebben op het leerproces van de cursist.  

In dit analyseverslag rapporteer ik de eerste bevindingen en aanbevelingen van een 

verkennend kwalitatief en kwantitatief onderzoek over de mogelijke effecten van het gebruik 

van social media in het MBO. Door middel van interviews en enquêtes zijn docenten en 

cursisten ondervraagd. In deze samenvatting vindt u deze bevindingen en aanbevelingen.  

De docenten en cursisten van het ROC Nova college die deelnamen aan het onderzoek staan 

niet onwelwillend tegenover het gebruik van social media in het onderwijs. Men ziet social 

media als een aanvulling naast de huidige communicatievormen. Op dit moment worden 

social media door de cursisten voornamelijk gebruikt voor privé doeleinden. Voor 

onderwijsinhoudelijke doelen worden social media nog weinig gebruikt hoewel men wel de 

mogelijkheden ervan ziet. School en privé zaken moeten wel gescheiden blijven, vinden 

zowel de docenten als de cursisten. Er ligt echter wel een verband tussen de offline relatie en 

online relatie van een docent en een cursist en het mogelijk gebruik van social media als 

communicatievorm.  

Vooral de docenten zijn voorstanders van het vak mediawijsheid. De cursisten zijn van 

mening door schade en schande al redelijk mediawijs te zijn geworden.  

Het gebruik van social media is volgens de ondervraagden betekenisvol omdat het dicht bij de 

belevingswereld van de cursisten staat. De huidige lessen hebben elementen van betekenisvol 

onderwijs maar dat kan nog wel verschillen per vak, docent en periode. De cursisten vinden 

daarnaast dat social media als vak moeten worden opgenomen, gezien de commerciële 

mogelijkheden voor hun werk later.  

Direct significante prestatieverbeteringen worden door de docenten niet verwacht. Wel 

betekenisvoller onderwijs en hierdoor mogelijk interessanter onderwijs. Bij de 

gebruiksverwachting van de cursisten valt de uitspraak op ‘gemakkelijker is altijd leuker’.  

Een weblog bijhouden zien de cursisten niet zitten. Zij verwachten dat zij moeite hebben met 

de zelfsturing en dat er niets van terecht komt. Hier ligt een uitdagend spanningsveld tussen 

het korte termijn denken van de cursist en het lange-termijn-plan van het onderwijs. Ik 

verwacht namelijk dat social media een rol in de reflectie en zelfregulatie kunnen spelen en 

zal daarom in het vervolgonderzoek hier meer aandacht aan schenken en specifieke 

onderzoeksinstrumenten formuleren en inzetten.  

De geformuleerde aanbeveling richt zich op het gebruik van enkele vormen van social media 

in de lespraktijk zoals Facebook, Blogs en Whatsapp en het in het curriculum opnemen van 

het vak ‘social media en commercie’ en in beperkte mate het vak ‘mediawijsheid’. Een les 

interventie zal in het schooljaar 12/13 worden uitgevoerd en onderzocht.  

Lisse, 27 mei 2013  
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Inleiding: 

In dit analyseverslag beschrijf ik de aanleiding, het theoretisch kader, de onderzoeksopzet en 

de onderzoeksvragen voor een praktijkonderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van 

social media in het MBO. Aansluitend daarop worden de resultaten van de data-analyse, de 

hieruit voortkomende conclusies en aanbevelingen voor een lesinterventie gerapporteerd. 
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1. Geschiedenis en probleemstelling   
  
 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
 

De cursisten van het ROC Nova College zijn gewend om in hun privéleven met hun 

vriendengroepen social media als communicatievorm te gebruiken. Media die snelle 

interactieve communicatie mogelijk maken. Hoewel social media zeer populair zijn onder 

jongeren, is over de effecten van het gebruik van social media voor onderwijs gerelateerde 

doeleinden in het MBO tot op heden nog weinig bekend. In mijn dagelijkse praktijk als 

marketing docent merk ik vaak dat de cursisten de communicatiebronnen zoals de 

elektronische leeromgeving (ELO) van de school nauwelijks raadplegen. 

E-mails, opgeslagen documenten voor de stage of voor andere onderwijsdoeleinden worden 

weinig als naslagwerk geraadpleegd met als gevolg dat leerlingen dikwijls niet weten wat er 

van hun wordt verwacht.  

 

1.2 Koppeling beschrijving knelpunten en verbeterpunten in de school 

 

Volgens de cursisten zijn de gebruikte communicatievormen niet uitdagend en moeilijk te 

benaderen en te gebruiken. De school probeert de communicatie zo goed mogelijk te 

organiseren, maar de gebruikte vormen sluiten blijkbaar niet goed aan bij de doelgroep. 

Als docent en marketeer vraag ik mij daarom af hoe ingespeeld kan worden op de snelle en 

interactieve communicatiebehoefte van onze cursisten met als achterliggende gedachte dat 

wanneer de communicatie beter verloopt, dat een positieve invloed zou kunnen hebben op het 

leerproces van de cursist. Daarnaast ben ik ook nieuwsgierig naar de belevingswereld van de 

cursisten en docenten ten aanzien van social media: wat is de rol van social media in hun 

leven en hoe zien zij het mogelijk gebruik van social media in het onderwijs. Met deze kennis 

hoop ik dat er beter ingespeeld kan worden op de wensen en verwachtingen van de cursisten 

en dat er daardoor een voor hen aantrekkelijk betekenisvol leertraject kan worden gecreëerd. 

 

 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

Inzicht krijgen in de mogelijke leereffecten van social media op het MBO onderwijsproces 

zodat docenten social media mogelijk gericht(er) en effectief kunnen gaan gebruiken in hun 

lessen en er voor de cursisten een aantrekkelijk betekenisvol leertraject kan worden gecreëerd. 

 

 

 

 .  
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2. Theoretisch kader 
 

2.1 Inleiding 
 

Social media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het zijn belangrijke 

interactieve communicatiemiddelen met soms verstrekkende maatschappelijke gevolgen. In 

de campagne voor de presidentsverkiezing in de Verenigde Staten van 2008 maakte Barack 

Obama effectief gebruik van social media en won mede hierdoor deze verkiezing. 

 

In 2012 gaat in Nederland 86% procent van de leeftijdsgroep 12-25 jaar regelmatig mobiel 

online, tegen 21% in 2007 (CBS, 2012). Mobiele internetters doen dit vooral voor het 

onderhouden van contacten. Bijna drie kwart van hen e-mailt en twee derde neemt deel aan 

sociale netwerken zoals Hyves, Facebook en Twitter (CBS, 2012). 

Hiermee lopen Nederlandse jongeren in de Europese Unie voorop. Er wordt hierbij geen 

onderscheid gemaakt in de intensiteit van het gebruik door cursisten uit het lager-, 

middelbaar- of hoger onderwijs (Sleijpen, 2010). Door toename van het gebruik in het 

dagelijkse leven van smartphones, zoals Black Berry en I-phone, is de huidige cursist gewend 

geraakt aan interactieve vormen van communicatie door middel van social media en vindt 

men de traditionele communicatievormen niet meer bij de tijd (Nelis & van Sark, 2011). 

 

Moekotte (2010) schrijft het volgende hierover: 

 

“Kinderen zijn tegenwoordig veel meer bezig met vormen van buitenschools leren. 

Via social media als Hyves en Facebook ontstaan er leersituaties die vroeger niet 

mogelijk waren. Die mogelijkheden en kansen moeten we serieuzer nemen en 

benutten in het onderwijs. De vragen die social media oproepen zijn of, en zo ja, hoe 

docenten hier iets mee zouden kunnen,  aldus Robert Jan Simons”. (p.3) 
 

 

2.2 Wat zijn social media? 

 

De term social media is geïnspireerd op en afgeleid van de term ‘massamedia’en geeft de 

verschuiving weer van het zender-ontvanger model van de traditionele media naar een model 

dat gebaseerd is op een interactieve relatie. Social media worden dan ook door sommigen 

toegejuicht als de democratisering van de massamedia waarbij iedereen kan participeren. 

Termen die met social media worden geassocieerd zijn onder andere openheid, gemeenschap, 

gelijkwaardigheid, wederkerigheid en conversatie. Social media faciliteren georganiseerde 

vormen van gezamenlijk acteren (Schoondorp, 2010). 

 

Een andere definitie is: “social media kunnen we omschrijven als interactie, nieuws en 

uitingen zonder geredigeerde boodschap. Social media vraagt interactie, participatie en lokt 

reacties uit”( Petersen 2010, p.107). 
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2.3 Gebruikers- en leergedrag van social media? 

 

Uit onderzoek in april 2010 van bureau Multiscope naar het gedrag in sociale netwerken in 

Nederland blijkt dat de meeste tijd wordt besteed aan Hyves, YouTube, Twitter, Facebook, 

Myspace en LinkedIn. 74% van de gebruikers geeft aan dat het onderhouden van contacten de 

voornaamste reden is van het gebruik van sociale netwerken. Volgens de resultaten van het 

onderzoek vinden veel Nederlanders (47%) niet dat met de virtuele ontmoetingen afstanden 

tussen de mensen worden vergroot (Petersen, 2010) . 

Ik zal in paragraaf 2.5 specifieker ingaan op het gedrag van MBO cursisten en social Media. 

 

Gebruikersgroepen kunnen op meerdere manieren worden ingedeeld. Hieronder behandel ik 

twee methoden namelijk een methode die naar het leef- en leergedrag van digitale jongeren 

kijkt en een methode die alleen naar het gebruikersgedrag kijkt. 

 

Onderzoek naar het leef- en leergedrag van digitale jongeren in Amerika (Ito et al, 2010) geeft 

inzicht in de combinatie van gedrag en intentie, dat jongeren afhankelijk van tijd, plek en 

onderwerp vertonen. Er worden in dit onderzoek drie gebruikstypes in het gebruik van 

digitale middelen onderscheiden: 

 

1. Hanging out 

2. Messing Around 

3. Geeking out 

 

Hanging out is gericht op interactie met vrienden, bijvoorbeeld op een chatsite. Sociaal bezig 

zijn, meer niet. School heeft hier volgens Ito. et al. (2010) niets te zoeken. 

Messing around is een combinatie van ontdekken en experimenteren, spelen met de 

mogelijkheden. Internet maakt het mogelijk ‘wat aan te klooien’ en toch verder te komen. 

Belangrijk is dat het bij Messing around toegestaan is om fouten te maken. Het leerproces 

verloopt in een eigen tempo met voldoende uitdagingen om verder te gaan. Een voorbeeld is 

dat een leerling informatie opzoekt over een vraagstuk via Google en diverse bronnen 

raadpleegt. Men staat open voor het gebruik van social media als leermiddel. 

Bij Geeking out gaat iemand volledig op in het gebruik van de nieuwe media. Een voorbeeld 

hiervan is een leerling die een eigen filmpje op YouTube zet ter promotie van een door hem 

of haar zelf geschreven liedje. Men is heel serieus bezig met social media en staat open voor 

alle gebruiksmogelijkheden om een van te voren bepaald doel te bereiken. 

 

In het onderzoek ‘Jongeren en interactieve media’ (Akkerman, Simons, & Beemt, 2009) 

worden vier gebruikersgroepen van interactieve media onder jongeren onderscheiden: 

 

1. Traditionalisten 

2. Gamer 

3. Netwerker 

4. Producent 

 

Traditionalisten gebruiken voornamelijk de basisfunctionaliteiten van interactieve media 

zoals googlen, surfen en mailen. Gamers maken gebruik van alle gaming-applicaties die 

vallen onder ‘spelen’. Populaire applicaties zijn onder andere Goudslag, Poker  en Zwaarden 

en Sandalen. Daarnaast maken zij, net als de andere groepen, gebruik van de basis 

functionaliteiten van interactieve media. Netwerkers gebruiken alle soorten social software 
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samengevat onder ‘uitwisselen’. De meest gebruikte vormen zijn Facebook, Twitter  en 

Hyves. De meeste mbo’ers vallen onder deze groep (60%). 

Producenten vormen een groep actieve gebruikers van een diversiteit aan interactieve media. 

Zij combineren deze diversiteit en intensiteit met vrij positieve meningen over alle media, 

behalve over games. Producenten maken interactieve content door bijvoorbeeld gebruik te 

maken van open digitaal lesmateriaal. Ze maken niet alleen gebruik van bestaande sociale 

media, maar maken daar ook zelf materiaal voor. Producenten komen daarmee in de buurt van 

de generatie Einstein (Boschma & Groen, 2006). Ik zal in paragraaf 2.5 verder ingaan op de  

generatie Einstein en hoe de mbo-cursist zich tot deze typologie verhoudt. 

 

Bij elke indeling is het van belang om te weten welke typering bij welke cursist hoort zodat 

daarop ook verwachtingen en mogelijke effecten van het gebruik van social media kunnen 

worden afgestemd. Voor mijn onderzoek wil ik gebruik maken van de indeling van Ito et al 

(2010) omdat bij deze indeling een duidelijker link naar het leren is gelegd. 

 

 

2.4 Inzet van social media in het onderwijs? 
 

Uit het onderzoek ‘De visie van leraren, ouders en leerlingen op de kwaliteit van het 

onderwijs’ (Smit, Wester, Craenen, & Schut, 2011) blijkt dat de inzet van nieuwe media in de 

les door leraren in alle onderwijssectoren gemiddeld het laagst wordt beoordeeld (gemiddeld 

5,7) in vergelijking met de andere onderzochte onderwijs kwaliteitsfactoren (gemiddeld een 

6,7). De leraren uit het middelbaar beroepsonderwijs geven gemiddeld de laagste scores en de 

leraren uit het basisonderwijs de hoogste. Meer dan de helft van de leraren en ouders  staan 

positief tegenover de inzet van nieuwe  media zoals de computer en internet in de les en 

verwachten dat de kwaliteit van het onderwijs wordt verhoogd. Echter een ruime meerderheid 

van de leraren, ouders en leerlingen vindt het (bijna) nooit wenselijk om social media als 

Twitter, LinkedIn, Hyves en Facebook in te zetten tijdens de les. Twitter wordt het vaakst 

(15%) door de leraren genoemd als social medium dat soms gebruikt zou kunnen worden. 

Uit het onderzoek blijkt wel dat 10% van de leerlingen Facebook en Twitter daadwerkelijk 

voor onderwijsdoeleinden gebruikt.  

Wat zouden de redenen kunnen zijn dat de inzet van social media in de les zo laag scoort? 

Greenhow en Robelia (2009) schrijven het volgende hierover: 

 

“popular media accounts , however, tend to portray young people’s media practices as 

deficient or deleterious to academic learning, often linking them to an overriding sense 

of moral panic about declining standards of literacy, or a threat to social values. This 

discrepancy between adult perspectives on new media and youth’s experiences can be 

explained in part by a generational divide between young people of the internet 

generation and adults in terms of their technology skills, use, and experiences and their 

use of information and communication technologies seen as separate from school-

sanctioned practices.” (p.1130) 

 

Oftewel: een generatie kloof zou er de oorzaak van kunnen zijn dat het toepassen van social 

media laag scoort voor onderwijsdoeleinden. Maar dat verklaart nog niet waarom de 

leerlingen social media niet in de les willen gebruiken. Je zou juist van de jongeren 

verwachten dat zij positief hier tegenover staan. 
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Schoondorp (2010) schrijft het volgende hierover: 

 

“Leerlingen zien school vooral als een plek om te leren voor een goede baan later. De 

gedachte dat school leuk moet zijn is voor hun niet vanzelfsprekend – school moet 

vooral nuttig zijn. Tegelijkertijd is school de plek waar zij hun leeftijdsgenoten 

ontmoeten. In contacten met hun leeftijdgenoten staat de opbouw van de eigen 

identiteit centraal. De wereld van hun ‘peers’ en die van ‘school’ lijken mentaal 

gescheiden. Social media spelen voornamelijk een rol in de sociale omgeving waar de 

jongeren onder elkaar zijn: jongeren kijken vooral naar elkaar. Wie iets met jongeren 

en social media wil, dient zich van dit mechanisme bewust te zijn. Conclusie van deze 

tweedeling is dan ook dat bij de social media die leerlingen gebruiken samen met hun 

peers er geen plek is voor ‘de school’. Het is ‘hun wereld’, waar je als school wel naar 

mag kijken, maar waarin je nauwelijks een rol kunt spelen.” (p.31) 

 

Buckingham (2008 in Van den Beemt, Akkerman & Simons, 2009, p.6) heeft het in dit 

verband over de digitale kloof tussen ict-gebruik thuis en op school. Hij verwijst naar een 

groeiende afstand tussen de belevingswereld van jongeren en de focus van het onderwijs. Een 

voorbeeld van de kloof tussen ict-gebruik thuis en op school is dat het ict-gebruik thuis van 

jongeren buiten school veelal is gericht op korte, snel te verwerken informatie zoals 

‘krabbels´ op Hyves of berichten op forums en weblogs. Daarnaast volgt dit ict-gebruik de 

korte doorlooptijd van applicaties. Zo was Hyves in 2009 zeer populair onder de jongeren en 

is dat in 2011 door Facebook overgenomen. Dit alles staat op gespannen voet met de 

toepassing van ICT in het onderwijs dat aansluit op de lange termijn benadering van scholing, 

die toewerkt naar een diploma of beroep. 

 
2.5 Social media en het MBO 

 

Behoren onze MBO cursisten tot de generatie Einstein? Kenmerken van deze generatie zijn: 

geboren tussen 1985-2000, multiculturele waarden, vanzelfsprekende netwerkers, 

kenniswerkers, creativiteit. Deze generatie groeide op na 1985 in een informatiemaatschappij 

en zou de informatie verwerken op een manier die eerder zou lijken op het creatief en 

verondersteld multidisciplinair lateraal denken van Albert Einstein dan op het rationeel, 

logisch en lineair genoemde denken van Isaac Newton (Boschma & Groen, 2006). 

Uit het onderzoek “kenmerkend mbo” (Groeneveld & Steensel, 2009) blijkt dat onze mbo 

cursisten grotendeels afwijken van generatie Einstein maar ten aanzien van media benaderen 

de mbo’ers door hun kritische houding wel de generatie Einstein. Mbo’ers vertonen iets meer 

tekenen van netwerkleren dan vmbo’ers, maar ook op dit vlak passen zij allesbehalve in het 

beeld dat van de generatie Einstein wordt geschetst. Mbo’ers zoeken hun kennisautoriteiten 

vooral in hun eigen netwerk; de ouders zijn hun eerste bron van informatie. Zij geven de 

voorkeur aan beeldinformatie boven die van tekstuele informatie en hebben moeite met het 

omgaan met grote hoeveelheden informatie. Ook multi-tasken lijkt geen talent van de mbo’ers 

in dit onderzoek. Veel mbo’ers hebben concentratieproblemen. Voor de generatie Einstein 

zijn online activiteiten (Internet) even natuurlijk als ‘echte’ activiteiten ook wel offline 

activiteiten genoemd. De mbo’ers vinden echter de online activiteiten niet even waardevol als 

real-life contacten. Ze gebruiken wel regelmatig internet maar zijn zeker niet altijd online. 

Bijna de helft van de respondenten is minder dan 10 uur per week op internet actief. Slechts 

12,8% is altijd online. De mbo’ers houden zich bezig met chatten, sharing en self-publishing, 

maar niet in meerderheid. Internet wordt vooral gebruikt voor entertainment, het onderhouden 

van contacten en het zoeken van informatie.  
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Er is geen bewijs gevonden voor een toenemende integratie van het leven online en het 

gewone leven bij mbo’ers (Groeneveld & Steensel, 2009). Op grond van deze bevindingen 

mag men verwachten dat mbo’ers het vaakst de hanging out en  messing around social media 

gebruikstype benaderen zoals in paragraaf 2.3 omschreven. (Ito & et al, 2010) 

 

 

2.6 Social media en betekenisvol leren   
 

Voor het onderwijs is het een uitdaging opdrachten te formuleren die gebruik maken van 

contexten die voor de leerlingen betekenis hebben. Wanneer leerlingen zeggenschap hebben 

over wat ze leren en hoe ze dat leren, verandert hun houding en worden ze actief in het 

vergaren van kennis. Zij zijn het meest gemotiveerd als ze kennis kunnen gebruiken en 

toepassen in betekenisvolle situaties (Marzano & Miedema, 2011). 

Alle varianten van ‘het nieuwe leren’ willen om te beginnen bevorderen dat leerlingen 

actiever en met meer eigen betrokkenheid kennis opbouwen en construeren (Volman, 2006).  

Het nieuwe leren is een paraplubegrip. Er worden allerlei termen gebruikt: zelfstandig leren, 

zinvol leren, levensecht leren. Deze begrippen zijn te ordenen in twee grote clusters: actief 

leren en authentiek leren. Volgens de voorstanders van het nieuwe leren blijft in het 

traditionele leren het betekenisvolle en actieve leren te veel achterwege met als gevolg meer 

ongemotiveerde leerlingen. De voorstanders van het nieuwe leren willen aansluiten bij de 

(authentieke) wensen en behoeften van leerlingen in levensechte (authentieke)  betekenisvolle 

leeromgevingen.  

Betekenisvol leren zal zeker een grote bijdrage kunnen leveren aan de oplossing om school in 

de ogen van de leerling als de echte wereld te zien. Er zal echter altijd een spanningsveld 

blijven tussen schoolse kennis en de echte wereld (Volman, 2006). 

In het boek “leren in vijf dimensies” (Marzano & Miedema, 2011) wordt dimensie vier als 

volgt omschreven: Kennis toepassen in betekenisvolle situaties. Het doel van informatie en 

kennis opdoen om die informatie en kennis ook in de praktijk te kunnen toepassen. Volgens 

de schrijvers zijn de leerlingen het meest gemotiveerd als zij kennis kunnen gebruiken en 

toepassen in betekenisvolle situaties.  

 

Popeijus en Geldens (2009) hanteren de volgende definitie voor betekenisvol leren: 

“vormen van handelen in de zin van onderzoeken en verwerken van informatie op 

basis waarvan de lerende nieuwe kennis construeert, al aanwezige kennis, 

vaardigheden of houdingen aanvult of  aanpast en er zin en betekenis aan toekent”. 

(p33) 

 
 

2.7 Social media en reflectie 
 

Door reflectie en loopbaandialoog wordt er volgens Meijers,Kuijpers & Winters (2009) een 

actief denkproces op gang gebracht waarin men gevoelens, tegenstellingen en discrepanties 

leert begrijpen. Dit leidt tot uitbreiding of verandering van bewustwording van zichzelf in de 

omgeving. Tenslotte worden die nieuwe inzichten over zichzelf in de omgeving in verband 

gebracht met de toekomst door deze te relateren aan toekomstbeeld en – streven. Reflectie 

staat op die manier in het teken van zelfontwikkeling. Het doel is om de leerling bewust te 

maken van haar of zijn eigen latente kennis en vaardigheden en grip te laten krijgen op het 

leerproces en daarbij zijn of haar eigen succes. 
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Marzano en Miedema (2011) onderscheiden in hun boek “leren in vijf dimensies”  bij 

dimensie vijf ‘reflectie’, drie vormen (pp,197-198) : 

 

1. Reflectie op het gebied van kritisch denken. 

 

a. Heb ik mijn aanpak geëvalueerd? 

b. Heb ik wel doorgezet? 

c. Ben ik helder en duidelijk? 

d. Kijk ik naar alternatieven? 

e. Kom ik op voor mijn mening? 

f. Hou ik rekening met gevoelens en opvattingen  

van anderen? 

 

 

2. Reflectie op het gebied van creatief denken.  

 

a. Heb ik wel doorgezet? 

b. Heb ik het uiterste uit mezelf gehaald? 

c. Op zoek naar nieuwe manieren van kijken en opvattingen? 

d. Vastgehouden aan eigen normen. 

 

3. Reflectie op het gebied van zelfregulatie en zelfsturing.  

 

a. Zelfverantwoording: 

b. Bewust van eigen denken? 

c. Goede bronnen en materialen gebruikt ? 

d. Ben ik goed omgegaan met feedback?  

 

Bij ‘dimensie vijf’ gaat het volgens de auteurs erom dat leerlingen leren zichzelf eisen te 

stellen: kritisch, creatief en zelfsturend te zijn. 

 

Door  het proefschrift van Vermunt (1992) is het begrip zelfregulatie of zelfsturing onder de 

aandacht van het onderwijsveld gekomen. Studenten die goed zijn in zelfregulatie denken 

strategisch over hun eigen studeeractiviteiten: ze stellen zichzelf bij het studeren persoonlijke 

doelen, houden bij hoever ze gevorderd zijn bij het bereiken ervan en reflecteren op de 

uitkomst van hun leerproces.  

 

Knowles (1975) geeft de volgende definitie van zelfsturing: “Zelfgestuurd leren beschrijft het 

proces waarin individuen het initiatief nemen, met of zonder hulp van anderen, bij het 

vaststellen van de leerbehoeften, het formuleren van de leerdoelen, het identificeren van 

menselijke of materiele leerbronnen, het kiezen en implementeren van geschikte 

leerstrategieën en het evalueren van de leeropbrengsten”. (p.18) 

.  

Tom Luken (2008) definieert zelfsturing als : “een doorlopend proces waarin men 

handelingen richt op het bereiken van doelen die men zelf, op basis van een eigen visie, kiest 

en herziet. Zelfregulering wordt opgevat als hetzelfde, behalve dat de doelen al vaststaan. De 

cursisten mogen meebeslissen over onderdelen in het leerproces en hebben een eigen 

verantwoordelijkheid in de aanpak en uitvoering, echter zonder de doelen ter discussie te 

(kunnen of mogen) stellen”. (p. 3) 
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Uit een recent onderzoek van het  IVA (De Ries, Nieuwenhuis, & Neut, 2012) waar social 

media door middel van het bijhouden van een logboek (Blog) werd ingezet tijdens de 

BeroepsPraktijkVorming (BPV) is gebleken dat de cursisten uit de experimentele groep 

vergeleken met de controle groep bewuster bezig zijn met hun eigen ontwikkeling tijdens hun 

stage, aangezien zij wekelijks een verslag op het blog zetten. Er is vaker contact tussen de 

docent en de cursist. De praktijkbegeleiders vinden dat zij beter op de hoogte zijn omdat 

cursisten bepaalde zaken die ze normaliter niet bespreken met hun begeleider, wel beschrijven 

op hun blog. Het grootste ervaren voordeel is dat de docenten continu op de hoogte zijn van 

wat bij de cursist speelt. Hierdoor kan meer begeleiding op maat worden geboden. Daarnaast 

zijn de cursisten op deze manier bewuster bezig met hun ontwikkeling en zijn ze al veel 

eerder actief bezig met het schrijven van hun eindverslag, iets wat de cursisten zonder blog 

aan het einde van de stageperiode nog moeten doen. Volgens de betrokkenen wordt de hele 

driehoek van de begeleiding (de driehoek van de cursist, de BPV-docent en de 

praktijkbegeleider van het BPV-bedrijf) geïntensiveerd door middel van de inzet van social 

media. Het grootste nadeel is de extra tijdsinvestering die bij alle betrokken partijen nodig is 

voor deze manier van begeleiden.  Uit het onderzoek blijkt dat alle cursisten even tevreden 

zijn. Beide groepen zijn meer dan gemiddeld tevreden. Echter bij leerrendement blijkt dat de 

studenten die met social media zijn begeleid, significant hoger scoren op het onderdeel 

praktijk in de beoordeling. Zij scoren niet significant hoger dan de controlegroep op het 

stageverslag. 

  

 

2.8 Huidige communicatie met de cursisten 

 

Ik zal specifieker ingaan op de ELO aangezien dit communicatieplatform onder andere de 

aanleiding is voor mijn onderzoek. Kirschner (2002) onderscheidt voor ELO’s drie soorten 

ontwerpeigenschappen namelijk onderwijskundige, sociale en technische. De sociale 

componenten worden volgens Kirschner in de traditionele ELO’s onderbelicht en verdienen 

meer aandacht. Deze sociale componenten zijn volgens Kirschner vertrouwen, sociale banden, 

gedeeld begrip, verantwoordelijkheid en voorspelbaarheid. De traditionele elektronische 

leeromgevingen houden voornamelijk rekening met de technische en onderwijskundige 

ontwerpeisen. 

Vanthournout, Donche, Gijbels en Petegem (2009) waarschuwen dat deze krachtige en met 

leertechnologie verrijkte leeromgevingen, niet als betekenisvol worden ervaren, en dat 

jongeren er zich geen raad mee weten, wat vrij snel tot onbedoeld oppervlakkig en traditioneel 

leergedrag zal leiden. 

Simons (2010) pleit ervoor om niet alleen aan ELO’s te denken omdat deze als leeromgeving 

weinig vernieuwend zijn.”Ik denk dat ELO’s zelfs overbodig worden. Door de mogelijkheden 

die bijvoorbeeld het internet biedt, zijn er geen ELO’s meer nodig. De archieffunctie kan 

bijvoorbeeld ook via sharepoints worden gerealiseerd of een dropbox”.(p15) 

Bovenstaande is voor mij een bevestiging van mijn praktijkwaarneming dat de cursisten de 

ELO niet waardevol genoeg vinden om te gebruiken in het onderwijsproces.  

 

2.9. Social media toepassingen in het onderwijs  

 

Er is al veel mogelijk met het gebruik van social media in het onderwijs. 

Er zijn inmiddels LinkedIn platforms over social media in het onderwijs waar professionals 

met elkaar communiceren en ervaringen uitwisselen. In Amerika wordt er in het onderwijs 

gebruik gemaakt van social media.  



Analyseverslag social media in het MBO. 

.13 C. Minnema 27 mei 2013 

 

De onderzoekers Greenhow en Robelia (2009) stellen dat dit een positieve bijdrage aan het 

leerproces levert. 

 

“when kids feel connected and have a strong sense of belonging to the school 

community, they do better in school. They persist in school at higher rates and achieve 

at higher rates. It is pretty promising that engaging in social networking sites could 

help them to develop and deepen their bonds over time” ( p.1030).  

 

Er is daarnaast bijvoorbeeld een ondersteunende hand-out voor docenten gemaakt met als de 

titel “Facebook for Educators” (Baird, Fogg, & Phillip, 2010). 

 

 

Op basisscholen is men ook actief met social media. Leerlingen die een opdracht krijgen om 

in hun omgeving een verkeersonderzoek te doen en gebruik maken van een social medium om 

een vragenlijst te laten invullen. Of de aardrijkskunde-les in groep 7 wordt door middel van 

het gebruik van een digitaal reisbureau gegeven. Betekenisvollere lessen! (Kennisnet, 2011) 

 

In het rapport “Kansen in het onderwijs met social media” stelt Schoondorp (2010) dat de 

handigheid van cursisten met computers behoorlijk wordt overschat. Cursisten gebruiken wat 

ze kennen en wat ze nodig hebben, maar verdiepen zich niet in het gebruik van de middelen. 

De uitdaging voor het onderwijs is om kinderen en jongeren voor te bereiden op deze online 

omgeving die even dynamisch, rijk en vol beloften zit als de fysieke wereld waarin we sinds 

jaar en dag gewend zijn te leven. Schoondorp komt met een aantal onderwijsinhoudelijke 

aanbevelingen om social media te gebruiken in het onderwijs: 

 

1. Lessenpakket ‘omgaan met social media’ met als doel leerlingen leren omgaan en 

werken met  social media. 

2. Social media voor vakonderwijs. Het aanbieden van een online omgeving die 

leerlingen uitdaagt met elkaar in gesprek te gaan over de inhoud van het vak en die 

zowel binnen als buiten de klas gebruikt wordt. 

3. Schoolbreed communicatie platform. Het bevorderen van een gesprek tussen school 

(kader), docenten, cursisten, eventueel ouders, dat verder gaat dan lesinhoud. 

4. Social media voor wervings- en alumni beleid. In contact komen met nieuwe en in 

contact blijven met geslaagde scholieren. 

 

2.10. Samenvatting 

 

Zoals bij vele nieuwe ontwikkelingen zijn er voor- en nadelen verbonden aan het gebruik van 

social media voor onderwijsdoeleinden. Afhankelijk van de intensiteit en wijze van gebruik 

van social media zal inzet van social in het MBO meer of minder succesvol zijn, omdat de 

verschillende wijzen van gebruik in bepaalde gevallen wel en onder andere omstandigheden 

niet tot leren uitnodigen. 
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2.11. Vraagstelling 

 

2.11.1 Hoofdvraag: 

 

Kunnen social media in het lesprogramma van de niveau-4 opleiding junior account manager 

op het ROC Nova College Hoofddorp een ondersteunende, didactische en pedagogische-rol 

spelen in de leerontwikkeling en prestaties van de cursisten en maken social media hierdoor 

het lesprogramma ook betekenisvoller? 

 

2.11.2 Deelvragen: 

 

1. Zijn de betrokkenen tevreden over de huidige, inter- en intranet, communicatie van de 

opleiding? 

 

2.  Welke vormen van social media kunnen een functie vervullen in het MBO?  

 

3. Waarvoor en op welke manier willen cursisten en docenten gebruik maken van social 

media in de opleiding? 

 

4. Welke verwachtingen hebben cursisten en docenten van het gebruik van social  media 

voor school en privé? 

 

5. Welke informatie kun je via social media delen en welke informatie niet? 

 

6. Welke strategieën worden nu gebruikt om het onderwijs betekenisvol te maken? 

 

7. Welke aspecten van social media zijn geschikt om die strategieën aan te vullen of te 

versterken? 

 

8. In hoeverre kunnen social media de rol van de ELO, gedeeltelijk, overnemen?  

 

9. In hoeverre kunnen sociale media een rol spelen in de communicatie tussen de docent 

en de cursist en reflectie bij de cursist stimuleren?  
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2.12  Variabelen schema. 
 

 

Onafhankelijke variabelen.      Afhankelijke variabelen. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mbo cursisten-   

kenmerken 

  

Huidig lesplan 

en 

communicatie 

  

Gebruikers 

gedrag  

cursisten 

social media 

  

Social media 

in het 

onderwijs 

  

Interventie 

Verbeterde 

leerprestaties  

cursist? 

Tevredenheid   

communicatie bij 

cursist en docent? 

 

  

Mbo docenten 

kenmerken 

  

Gebruikers 

gedrag  

docenten 

social media 

  

Verbeterde 

reflectie cursist? 

Betekenisvoller 

onderwijs? 
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2.13.  Definities van kernbegrippen en variabelen 

  

 

Hoofdkernbegrip Kernbegrip Variabelen Indicatoren. 

Pedagogiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leervaardigheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerprestaties 

Reflectie bij de cursist: 

 

Zelfregulatie 

 

 

 

 

 

 

Kritisch denken 

 

 

 

 

 

 

Creatief denken 

 

 

 

 

   

 

Competenties behorende 

bij de opleiding jr account 

manager. 

 

 

 

 

Cursist : 

 

Zelfverantwoording: 

Bewust van eigen denken? 

Goede planning? 

Goede bronnen en materialen gebruikt ? 

Ben ik goed omgegaan met feedback? 

Heb ik mijn aanpak geevalueerd? 

 

Heb ik wel doorgezet? 

Ben ik helder en duidelijk? 

Kijk ik naar alternatieven? 

Kom ik op voor mijn mening? 

Hou ik rekening met gevoelens en opvattingen  

van anderen? 

 

Heb ik wel doorgezet? 

Heb ik het uiterste uit mezelf gehaald? 

Op zoek naar nieuwe manieren van kijken en 

opvattingen? 

Vastgehouden aan eigen normen? 

 

  

Portfolio 

StudieLoopbaanBegeleider (slb) 

Cijfers 
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2.13. Definities van kernbegrippen en variabelen (vervolg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdkernbegrip 

 

Didactiek 

Kernbegrip 

 

Communicatie 

Variabelen 

 

Huidige  lesplan. 

 

 

 

 

 

Gewenst lesplan 

 

 

 

 

 

Betekenisvol leren. 

 

  

Social media gebruik in de lessen  

bij collega ROC’s Friesche Poort en 

KW1 college. 

 

 

Gebruikersgedrag social media 

docenten en cursisten. 

 

 

 

Indicatoren 

 

Beoordelingen door cursisten en docenten: 

 

Huidige communicatie binnen de opleiding? 

Welke social media vormen worden al in de 

lessen ingezet. 

 

Praktijkgericht, dicht bij beleving cursist? 

Mening van cursisten en docenten: 

 

Welke communicatie- en social media vormen 

zijn gewenst bij welke lesvormen?  

 

Wat betekent volgens hun betekenisvol  leren? 

 

 

  

  

 

 

 

Ito criteria. 

1. Hanging out. 

2. Messing around. 

3. Geeking out. 

 

Social media vormen: 

Facebook , LinkedIn, Twitter, Blogs, overigen.  

Privé gebruik 

School gebruik. 

  Social media in het onderwijs? Publicaties in vakbladen, inauguraties, 

promotieonderzoeken, Kennisnet e.d. 

LinkedIn groepen. 
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3. Opzet van het onderzoek 
 

3.1 Typering van het onderzoek 

 

In de analysefase heeft dit onderzoek een exploratief karakter. Door middel van studenten- en 

docenten- interviews verwacht ik voornamelijk kwalitatieve en in mindere mate kwantitatieve 

gegevens te krijgen, inductief, die ik in mijn ontwerponderzoek en interventie kan gebruiken. 

Op basis van een beschrijving van de verschillende kwalitatieve en kwantitatieve aspecten die 

van invloed  kunnen zijn op het leerproces wil ik komen tot een aanbeveling. Ik wil op basis 

van de door mijn gevormde aanbeveling een interventie ontwikkelen en deze toetsen in mijn 

lespraktijk. In de ontwerp- en eindfase zal het onderzoek ook een exploratief karakter hebben.  

 

3.2 Respondenten 

 

Voor de interviews  zijn docenten van de unit economie benaderd op basis van de locatie waar 

zij werkzaam zijn en hun in het algemeen positieve betrokkenheid bij het onderwijs.   

Ik realiseer mij dat dit deels een subjectieve benadering is maar deze selectie staat wel los van 

het te onderzoeken onderwerp oftewel bij de onderzoeker  was niet bekend wat de meningen 

van  betrokkenen waren over het gebruik van social media. Van alle hoofdlocaties is er 

minimaal één docent betrokken bij het onderzoek. Voor het interview met de cursisten uit 

Hoofddorp zijn er door een collega cursisten aselect uit de klas ca2fe jr.account manager 

geselecteerd.  De enquêtes bij de cursisten zijn gehouden op de locaties Haarlem en 

Hoofddorp waar  de  niveau-4 opleidingen commerciële beroepen worden gegeven. Ik heb 

alle tweedejaars klassen in Hoofddorp geënquêteerd en een selectie van tweede jaars klassen 

in Haarlem namelijk de klassen van een collega die al actief is in het toepassen van social 

media tijdens zijn lessen. Reden voor de selectie van deze tweede jaars groepen is dat ik dan 

na de interventie het eindonderzoek aan het eind van hun derde leerjaar kan laten plaatsvinden 

en dus de leerlingen goed kan blijven volgen.  Tweeënzestig (62) leerlingen hebben een 

enquête ingevuld.  Bij tweeëntwintig (22) derde jaars leerlingen van de junior 

accountmanagers opleiding  Hoofddorp ga ik gedurende het schooljaar 2012/2013 een 

interventie plegen. Deze leerlingen hebben ook de enquête ingevuld. De cursisten kregen 

vooraf een korte instructie van de begeleidende docent en er werd verzocht en op toegezien 

dat de antwoorden individueel werden ingevuld. 

 

3.3. Dataverzameling.   

 

Het verzamelen in de beginfase van het onderzoek is een inductief proces.  Aangezien er veel 

over social media is geschreven maar er relatief nog weinig daadwerkelijk bekend is over de 

effecten van het gebruik in het onderwijs zal ik via het theoretisch onderzoek, de afgenomen 

interviews en enquêtes tot een aanbeveling komen en een interventie-lesplan maken. Voor het 

enquêteren heb ik gebruik gemaakt van de VOspiegel.nl website. Deze website is speciaal 

ontwikkeld voor het maken, uitzetten en beperkt analyseren van enquêtes in het onderwijs. 

Daarnaast kunnen de enquêtes efficiënt digitaal worden ingevuld. Op mijn eigen locatie in 

Hoofddorp heb ik alle tweede jaars klassen commercieel niveau-4  geënquêteerd en in 

Haarlem heeft een collega van mij een tweetal klassen commercieel niveau-4 geselecteerd en 

geënquêteerd . Er is voor gezorgd dat de leerlingen de enquête na instructie individueel  en 

tegelijkertijd invulden en dat zij elkaar niet konden beïnvloeden. 
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3.3.1. Instrumenten. 

 

De data zijn in de beginfase door middel van interviews met docenten en leerlingen 

verzameld. Aan de hand van een topic-list (bijlage 4) , die met mijn begeleider was 

besproken, leidde ik de interviews. Deze data zijn in een gespreksverslag en digitaal 

vastgelegd. Daarnaast is er tegelijkertijd een enquête (bijlage 1) onder de leerlingen uitgezet. 

In de eindfase zal er een enquête gehouden worden onder zowel de docenten als de cursisten 

om de interventie te evalueren. In de enquêtes heb ik voornamelijk gebruik gemaakt van een 

5- punts schaal aangezien deze beter tegemoet komt aan de wens van de respondent om 

gedifferentieerd antwoord te kunnen geven en zodoende een grotere variantie geeft en betere 

data voor statistische analyse (Baarda, de Goede, & Teunissen, 2009) . 

 

De interviews zijn in een kantoor of klaslokaal op locatie van de geïnterviewde(n) afgenomen 

zodat zij in hun eigen bekende omgeving waren. Bij de docenten ging het om een interview 

met één geïnterviewde en de interviewer. Bij de cursisten ging het om een groepsinterview. 

Bij het eerste interview met een docent merkte ik bij mijzelf nog enige onwennigheid. Dat 

ging gaande weg steeds beter. Een groepsinterview vereist andere vaardigheden van de 

interviewer. Er heerst een groepsdynamiek waarbij ik iedereen aan het woord moet laten 

komen.  Dit ging mij goed af ook omdat ik, denk ik,  de cursisten al kende.  

In het algemeen is het van belang om bij het onderwerp te blijven tussentijds samen te vatten 

en dan weer naar een volgend onderwerp te gaan. Discussies kunnen nog weleens op een 

ander onderwerp terecht komen en daar moet voor gewaakt worden. Voor de interviews 

maakte ik gebruik van een semigestructureerde aanpak. De topic-list had ik voor mij liggen en 

aan de hand daarvan stuurde ik het gesprek. 

 

3.4 Data verwerking : 

 

Aan de hand van de deelvragen heb ik voor de data verwerking de volgende labels gemaakt: 

 

1. Huidige communicatie 

2. Vormen van Social Media 

3. Toepassingen Social Media 

4. Gebruiksverwachtingen van Social Media 

5. Social Media School en Privé 

6. Betekenisvol onderwijs 

7. Social Media en betekenisvol onderwijs. 

8. Social Media en ELO 

9. Social Media en Reflectie. 

  

Voor zowel de analyse van de interviews als de enquêtes heb ik deze label indeling 

gehanteerd die de kernthema’s  van mijn onderzoeksvragen weergeven.  

Zie voor de resultaten van het onderzoek hoofdstuk 4.Van de gesprekken heb ik een verslag 

gemaakt (bijlage 3) en deze ter goedkeuring gestuurd naar de geïnterviewde.  Uiteindelijk heb 

ik een overzicht in de vorm van een tabel van de interviews gemaakt (zie bijlage 2) met daarin 

de labels en de antwoorden van de geïnterviewden en de uiteindelijke hoofdbegrippen per 

label. Deze hoofdbegrippen heb ik om een eindoordeel te vormen uiteindelijk weer 

vergeleken met de uitkomst van de enquête en het theoretisch kader (Triangulatie). 

Voor de analyse fase is er geen gebruik gemaakt van SPSS aangezien het onderzoek in 

essentie een, inductief, explorerend karakter heeft. Cronbachs Alpha is niet van toepassing 

aangezien ik geen concept, clusters van items, in het onderzoek heb toegepast. 
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3.5  Data analyse. 

 

De enquêtegegevens heb ik door middel van een analyse rapport van de VOspiegel kunnen 

analyseren. Gezien het karakter van het onderzoek, namelijk inductief explorerend, is een 

SPSS analyse van de enquêtes niet nodig.  Het onderzoek heeft een oriënterend karakter en 

items worden alleen geteld.  

De  membercheck ter goedkeuring van het interview heeft door de geïnterviewden 

plaatsgevonden. 

 

3.6 Mate van geldigheid, betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid. 

 

Het onderzoek heeft een exploratief inductief karakter en heeft als doel om ideeën te 

genereren voor een vervolgonderzoek/interventie (Baarda, de Goede, & Teunissen, 2009). 

 

De vragenlijst voor zowel de enquêtes als de interviews  is opgesteld aan de hand van de 

deelvragen, die voortkomend uit het variabelenschema en een duidelijk verband hebben met 

het theoretisch kader. Ik ben van mening dat daarom het onderzoek valide is.  

 

Ik ben van mening dat het onderzoek betrouwbaar is. Dit komt door gebruik te maken van 

verschillende dataverzamelingsmethoden-triangulatie (theoretisch, interviews en enquêtes). 

Het onderzoek zal voornamelijk plaatsvinden in een realistische vertrouwde omgeving, niet 

kunstmatig,  en ook mede hierdoor betrouwbaar zijn. 

Door gebruik te maken van diverse onderzoekstechnieken, theorie survey, interviews bij 

docenten en cursisten, enquêtes bij cursisten (triangulatie) en een membercheck bij collega’s 

die aan het onderzoek hebben meegewerkt verwacht ik een betrouwbare pilot op te kunnen 

zetten. Ik verwacht hierdoor meer inzichten te krijgen in de gebruiksachtergronden van social 

media in het mbo. In paragraaf 3.2 is de populatie omschreven. Ik ben van mening gezien de 

aard van het onderzoek dat deze onderzoekspopulatie representatief is. Bij kwalitatief 

onderzoek is hierbij enige vorm van subjectiviteit aanwezig. Wanneer bepaal je nu dat er een 

saturatie is ingetreden? Oftewel wanneer bepaal je of je genoeg deelnemers hebt geënquêteerd 

(Baarda, de Goede, & Teunissen, 2009). Ik verwacht door deze opzet wel een beperkt 

inhoudelijke generaliseerbaarheid van het onderzoek. 
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4. Resultaten van het onderzoek: 

 

De resultaten van het onderzoek zullen in dit hoofdstuk worden besproken. Eerst zal de 

schriftelijke enquête worden besproken en daarna de interviews.  

Eenvoudige kenmerk vragen zal ik voor het overzicht  zoveel mogelijk  in de tekst benoemen 

en niet in grafiekvorm weergeven. De vragen zijn respectievelijk ingedeeld in kenmerken en 

rubrieken vragen. In bijlage 1 ‘ VOspiegel.nl ,  Social Media in het onderwijs’ vindt u een 

uitleg over deze verschillende schalen en beoordelingen. 

 

 

 

4.1 Social media gebruik cursisten-enquête : 

 

62 leerlingen hebben de enquête in de maand mei 2012 ingevuld, waarvan 17 vrouwen en 45 

mannen. 38 leerlingen komen uit Hoofddorp en 24 leerlingen komen uit Haarlem.  

 

 

 
(Figuur 4.1 : Social media gebruik in percentage (%) en aantallen(f).  n = aantal deelnemers). 

 

 

 

 

Facebook (87%),  YouTube (85%)  en Twitter (53%) zijn als social medium zeer  populair bij 

de cursisten.  Google plus (21%) is noemenswaardig. Er zijn weinig cursisten (3%) die geen 

gebruik maken van social media. 
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(Figuur 4.2: Reden social media gebruik in percentage (%) en aantallen(f).  n = aantal deelnemers). 

 

 

 

 

Meest genoemde reden voor het gebruik van sociale media is contact met vrienden en familie 

(89%) om bij te blijven en op de hoogte te blijven van nieuwtjes (71%) en voor ontspanning 

(65%). Zakelijk gebruik (21%) en  school gebruik (8%) worden relatief laag beoordeeld 

hoewel informatie zoeken (44%) wel goed scoort. Naar welke informatie is niet gevraagd. 
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(Figuur 4.3 : Toegevoegde waarde social media op school in percentage (%) en aantallen(f) 
n = aantal deelnemers). 

Een meerderheid van de cursisten (60%) vindt dat de inzet van social media in het onderwijs 

voldoende tot veel toegevoegde waarde kan hebben. Een geringe groep (8%)  ziet het niet 

zitten. Op de vraag hoe regelmatig gebruik wordt gemaakt van social media antwoorden de 

cursisten dagelijks gebruik te maken van social media. 

 

 

 
(Figuur 4.4 : social media activiteit. Gemiddelde score op 5punts schaal (gem) . Standaard deviatie (sd)  score 

aantal deelnemers(n). 
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Facebook en YouTube worden het actiefst gebruikt met beid een gemiddelde score van 4,1 

gevolgd door Google en Twitter met een gemiddelde score van 3,3 respectievelijk 2,9 op een  

5 punts-schaal (1=zelden t/m 5=vaak). YouTube heeft de kleinste spreiding (sd=0,8) gevolgd 

door Facebook (sd=1,2). Twitter en Google hebben een spreiding van 1,6  respectievelijk 1,7. 

Je kunt uit bovenstaande concluderen dat Facebook en YouTube het populairst zijn en dat de 

onderzoeksgroep hier qua beoordeling het eenduidigst over is. 

 

 

(Figuur 4.5 : social media en school. Gemiddelde score op 5punts schaal (gem) . Standaard deviatie (sd)  score 

aantal deelnemers(n). 
 

 

Een meerderheid van de studenten vindt dat de docenten ook via social media behoren te 

communiceren. 

 

 
 

 
(Figuur 4.6 : social media en school. Gemiddelde score op 5punts schaal (gem) . Standaard deviatie (sd)  score 

aantal deelnemers(n). 

 

 

Een meerderheid van de studenten vindt dat zij informatie over school via social media 

kunnen ontvangen.  

 

 
 

 

 
(Figuur 4.7 : Informatie voorziening ELO. Gemiddelde score op 5punts schaal (gem) . Standaard deviatie (sd)  

score aantal deelnemers(n). 
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Het neigt naar noch eens noch oneens (neutrale beoordeling) dat informatie over de opleiding 

op ELO /magister als goed wordt beoordeeld.  ELO-magister wordt minimaal  1 keer per 

week bezocht 
 

 

(Tabel 4.8 : Algemene communicatie over de opleiding.  Absolute score op 5punts schaal: slecht-goed. 

Percentage score (%). Standaard deviatie (sd). Gemiddelde score op 5 punts schaal (gem)). 
 

Schaal Absolute score Percentage score (%) 

1 2 3,2% 

2 15 24,2% 

3 39 62,9% 

4 4 6,5% 

5 2 3,2% 

   

 Gemiddelde score 2.8 

 Standaard deviatie 0.7 
 

De  communicatie over de opleiding wordt, wanneer er naar de gemiddelde score wordt 

gekeken als net niet voldoende beoordeeld, waarbij de score =3 als voldoende wordt gezien. 

In  tabel 4.8 zijn de scores van de absolute aantallen en percentage per schaal verwerkt.  

62,9 %, de meerderheid, vindt de communicatie over de opleiding voldoende en 6,5% ruim 

voldoende en 3,25% goed.  24,2% vindt de communicatie onvoldoende en 3,2% vindt dit 

slecht.  Daarnaast valt de mediaan op, meest voorkomende keuze, met de score =3 (62,9%).  

 
 

 (Tabel 4.9: social media en communicatie over de opleiding. Absolute  score op 3 punts schaal: Ja-gedeeltelijk-

Nee. Percentage (%) Gemiddelde score op 3 punts schaal (gem) . Standaard deviatie (sd) ). 

 

Schaal Absolute score Percentage score (%) 

1 28 45,2% 

2 28 45,2% 

3 6 9,6% 

   

 Gemiddelde score 1,7 

 Standaard deviatie 0,7 

 

Social media kunnen volgens de cursisten gedeeltelijk bijdragen aan de communicatie over de 

opleiding. In tabel 4.9  zijn de scores verwerkt van de absolute aantallen en percentage per 

schaal. Het valt op dat  de “ja” en “gedeeltelijk” score precies gelijk zijn, namelijk 45,2%. 

Een kleinere groep van 9,6% verwacht dat social media niet kunnen helpen in de 

communicatie over de opleiding. 
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(Figuur 4.10 : social media en ondersteuning van je opleiding. Gemiddelde score op 5punts schaal (gem) . 

Standaard deviatie (sd)  score aantal deelnemers(n). 

 

Het contact met een docent over de opleiding via social media en praktisch gebruik van social 

media voor de opleiding neigt naar een positieve beoordeling. Hoe concreter en korte termijn 

gerichter de actie is hoe positiever de beoordeling. Voorbeelden hiervan zijn het doorgeven 

van afwezigheid, huiswerk, cijfers e.d.  Reflectie door de cursist, hoewel in dit onderzoek 

beperkt onderzocht, neigt naar een negatieve beoordeling, weinig effect,  hetzelfde geldt voor 

het beter leren kennen van je docent. Het beter leren kennen van je mede cursisten wordt wel 

als positief beoordeeld.  
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(Tabel 4.11: social media wenselijk in het lesprogramma. Absolute score op 5punts schaal: oneens-eens . 

Percentage  score in % Gemiddelde score. Standard deviatie). 

 

Score Absolute score Percentage score (%) 

1 4 6,4% 

2 12 19,4% 

3 23 37,1% 

4 20 32,3% 

5 3 4,8% 

   

 Gemiddelde score 3.1 

 Standaard deviatie 1.0 
 

De score =3 is voldoende wenselijk . 25,8% vindt het niet wenselijk.  74,2% vindt het dan wel 

voldoende wenselijk. Men is het voldoende eens om het vak social media in het programma 

op te nemen. De score heeft het verloop van een normaalverdeling.  De mediaan score is 3. 

 

4.2  Analyse openvragen analyse cursisten enquete : 

 

Vraag 16)  Hoe zou social media iets kunnen toevoegen aan jouw school? Probeer kort te 

omschrijven welke mogelijkheden je ziet. Suggesties en opmerkingen die hier regelmatig  

werden genoemd : 

 

Label : ‘Gebruiksmogelijkheden’ (omvat 70% van de gegeven antwoorden) 

 

 Facebook en Twitter gebruiken om planning door te geven of tijdens stage contact 

houden.  

 Gemakkelijker met elkaar communiceren. Ziekte, toets, huiswerk, cijfers, extra uitleg  

doorgeven. 

 Jongeren kijken eerder op sociale media dan de schoolwebsite. 

 Een docent geeft af en toe  huiswerk door bij ons. Het is vaak effectief.  

 Efficient en effectief gebruik van huidige sociale media. Iedereen maakt er gebruik 

van. 

 Meer contact met docenten en cursisten. 

 Sociale stimulans indien huiswerk op social media is vermeld. Iedereen kan het lezen. 

 Je vergeet minder snel spullen mee te nemen en komt  minder vaak voor niets op 

school als een docent ziek blijkt te zijn. In plaats van het tegen te gaan in de klas met 

social media gaan werken. 

 Nieuws op social media in de klas gebruiken. 

 Goed om gebruiksmogelijkheden van social media te kennen voor later op je werk.  

Label : ‘Gevaren’. (omvat 20% van de gegeven antwoorden). 

 Sommige mensen hebben geen luxe telefoons. Niet iedereen heeft er geld voor. Dus 

op school computers hiervoor kunnen gebruiken. 

 Niet iedereen maakt gebruik van een social medium dus zij kunnen dan niet op de 

hoogte blijven. 

 Social media kun je niet altijd vertrouwen. Er kunnen dingen gebeuren met je 

informatie op internet. Blijft altijd op internet staan. 
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 Het is gemakkelijker en snel omdat veel mensen er dagelijks mee bezig zijn. Het is 

alleen wel gevaarlijker en vorm van schending van privacy. 

 Sociaal media is privé en daar hoort geen docent.  

 Dat er les in wordt gegeven wat de gevolgen van social media kunnen zijn. 

 

Label : ‘Privé en school’  (omvat 10% van de gegeven antwoorden) 

• Het moet niet te persoonlijk worden. Privé en school gescheiden houden. 

• Om een docent beter te leren kennen geen social medium gebruiken. Dit moet 

op school plaatsvinden. 

 

Vraag 17) Heb je nog opmerkingen of aanvullingen betreffende social media waarover in 

deze vragenlijst niets is gevraagd maar die volgens jou wel van belang zijn? 

 

Hier werd beperkt op geantwoord. Er kunnen daarom hier geen percentages en labels aan 

gekoppeld worden. 

 

 Er moet meer social media gebruikt worden. 

 Prive en school gescheiden houden. Misschien dat hier in Facebook een optie komt. 

 Whatsapp en ping gebruiken. 

 Belangrijk dat docenten meer gebruik maken van social media aangezien jongeren dit 

veel gebruiken. Je bereikt ze ook beter. 

 

4.3 : Analyse en samenvatting  interviews.  
 

Samenvatting van de interviews: 

 

De huidige communicatie wordt als traditioneel en statisch ervaren. De ELO is moeilijk 

benaderbaar zeggen zowel de cursisten als de docenten. Facebook, Whatsapp en het bouwen 

van een eigen community worden als mogelijke gebruiksoptie voor social media genoemd . 

Social media toepassingenvormen in het onderwijs zijn de lessen mediawijsheid en de 

commerciële toepassingen bij het vak marketing. Het geven van het vak mediawijsheid wordt  

meer bij de docenten aangegeven dan bij de cursisten. Het ondersteunen van de communicatie 

door het plaatsen van berichten op social media,  zowel onderwijsinhoudelijk als 

onderwijsfaciliterend,   wordt als mogelijke optie genoemd.  Bij de gebruiksverwachtingen 

van social media valt de uitspraak van de cursisten op “Gemakkelijker is altijd leuker”. Alle 

geinterviewden verwachten dat het gebruik van social media betekenisvol is en dichter bij de 

belevingswereld van de cursist staat.  Betere prestaties worden er door de docenten niet 

verwacht en het gebruik zal afhangen van de docent-cursist relatie.  Social media gebruik op  

school en privé moet gescheiden blijven. De huidige lessen hebben elementen van 

betekenisvol onderwijs. Dit wil nog wel verschillen per vak, docent en periode vinden de 

geïnterviewde cursisten.  Het gebruik van social media is een extra mogelijkheid naast de 

huidige communicatie vormen. Over social media en reflectie valt bij de cursist nog weinig te 

zeggen.  Een weblog als reflectie vorm zien de geïnterviewde cursisten niet zitten. Zij 

verwachten dat zij moeite hebben met de zelfsturing en dat er niets van terecht komt. 
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In bijlage 2 vindt u een tabel overzicht waarin de antwoorden per geinterviewde, of groep,  

per label overzichtelijk en inzichtelijk staan genoteerd. Aan de hand van deze overzichten is 

er  een bevindingen overzicht per label en verdeeld naar cursisten en docenten gemaakt (tabel 

4.12). In bijlage 3 vindt u de verslagen van de interviews. 

  

(Tabel 4.12 : Bevindingen overzicht interviews per label, verdeeld naar cursisten, docenten en 

eindbevinding). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Label Cursisten Docenten  Bevindingen  

1.  

Huidige communicatie 

Kan beter. 
 

Traditioneel. 
 

Statisch. 

 
Niet up to date 

Portal wordt niet frequent 

bekeken. 
 

Cursist is gewend dat 

informatie wordt gebracht 

i.p.v. dat zij dit moeten halen. 

Traditioneel. 

Statisch. 

 

Portal:  

Moeilijk benaderbaar, niet 

gebruiksvriendelijk. 

Informatie moet gehaald 

worden. Wordt te weinig 

gebracht.  

2.  

Vormen van Social Media 

Facebook,  

 

Twitter 
 

Facebook (besloten) 

 

Weblogs. Wel bewerkelijk. 
 

Groeps Whatsapp zoals op het 

HBO. 
 

Twitter werkt niet. 

Facebook 

 

(groeps) Whatsapp 

 

  

3. Gebruikstoepassingen 

Social Media 

Marketing les.  
 

Communicatie 

 
Mediawijsheid 1e jaars. 

Ontspanning. 
 

Marketing les. 

 
Mediawijsheid. 

 

Praktische onderwijszaken 
doorgeven. 

 

Geen persoonlijke feedback. 

Marketing les: 

Commercieel 

gebruik/advertenties. 

 

Mediawijsheid. 

 

Onderwijs en faciliterende 

zaken. 

 

  

4. Gebruiksverwachtingen 

van Social Media 

Gemakkelijker is altijd leuker. 

 

Afhankelijk van relatie met 
docent. 

 Betekenisvol 

 

Geen betere prestaties. 
 

Goede informatie voorziening. 

Gemakkelijker is altijd 

leuker. 

 

Betekenisvol. 

 

Geen betere prestaties 

 

Afhankelijk van relatie met 

docent. 

5.  

Social Media School en Privé 

School en privé gescheiden 
houden. 

 

Facebook pagina. 

School en privé gescheiden 
houden. 

 

Apart Facebook account. 
 

Onderwijszaken zowel 

inhoudelijk als faciliterend 

School en privé gescheiden 

houden 

 

Onderwijszaken zowel 

inhoudelijk als faciliterend 
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Vervolg (Tabel 4.12 : Bevindingen overzicht interviews per label, verdeeld naar cursisten, 

docenten en eindbevindingen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Betekenisvol onderwijs 

Gastsprekers 

 
Docenten met praktijkervaring. 

 

Varieert, afhankelijk van docent 
en periode van het jaar. 

 

 

Praktijkleren. 

Simulaties. 
Stages 

Excursies 

Gastsprekers. 
YouTube 

JO 

Eindopdrachten, 
marktonderzoek 

Ja huidige  lessen hebben 

betekenisvolle elementen alleen 
varieert per type les, periode  en 

docent. 

7.  

Social Media en betekenisvol 

onderwijs. 

Ja, staat dichter bij privé leven Weblogs tijdens stage 

 
Facebook pagina 

 

 Staat dichter bij privé leven 
cursist. 

Ja, staat dichter bij privé 

leven van de cursist. 

8. 

Social Media en ELO 

Beiden gebruiken. ELO is een te  technische 

omgeving.  

 
Mogelijk toekomst externe 

weblogs en Social Media. 

 
Voorlopig ELO en Social media 

als ondersteuning 

Beiden gebruiken. 

9. 

Social Media en 

reflectie/zelfregulatie. 

Blog zal niet snel gelezen 
worden. 

 

Ziet nut niet. 

 

Docent kan nu ook per mail 

benaderd worden. 

MBO leerling korte termijn 
gericht, overzien het geheel en 

nut niet. Zijn reactief en minder 

proactief. 

 

Zelfregulatie? 

 
Met social media kun je snelle 

feedback geven. Vindt cursist 

prettig. 

Wel reflectie mogelijkheden. 

Zelfregulatie hierdoor te  

stimuleren ? 

Cursist niet enthousiast! 

Label Cursisten Docent  Bevindingen  
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5. Conclusies en discussie . 

5.1 Conclusie van het onderzoek: 

Aan de hand van de negen deelvragen zal ik  mijn conclusie structureren. Indien er  in de tekst 

geen onderscheid wordt gemaakt tussen docenten of cursisten dan zijn beiden dezelfde 

mening toegedaan. 

1.  Zijn de betrokkenen tevreden over de huidige, inter- en intranet, communicatie van de 

opleiding? 

Uit vraag 10 uit de enquête bij de cursisten blijkt dat de betrokkenen niet tevreden maar ook 

niet ontevreden zijn over de huidige ELO communicatie. Uit de interviews blijkt dat de 

huidige communicatie als traditioneel en statisch wordt ervaren. De ELO is moeilijk 

benaderbaar , niet gebruiksvriendelijk. Informatie moet gehaald worden en wordt te weinig 

gebracht, vinden zowel de cursisten als de docenten.   

2.  Welke vormen van social media kunnen een functie vervullen in het MBO?  

Uit de enquête vragen 4 en 5 blijken Facebook en YouTube het meest populair bij de 

cursisten. In de interviews worden Facebook, groeps Whatsapp en het bouwen van een eigen 

community (Greenhow & Robelia, 2009) als mogelijke vormen van social media het meest 

genoemd. Twitter wordt ook wel genoemd maar blijkt volgens de cursisten in de praktijk 

minder  goed te werken. 

3. Waarvoor en op welke manier willen cursisten en docenten gebruik maken van social 

media in de opleiding?  

 

Uit vragen 7, 8 ,9 en 14 uit de enquête en de interviews blijkt dat het contact van een cursist 

met school en een docent over onderwijsinhoudelijke zaken via social media als voldoende 

positief en als gewenst wordt beoordeeld. Uit de interviews en vraag 14 uit de enquête blijkt 

dat hoe concreter en korte termijn gerichter de actie is hoe positiever de beoordeling.  

Voorbeelden hiervan zijn het doorgeven van afwezigheid, huiswerk, cijfers e.d. Uit vraag 6 

van de enquête blijkt dat internet vooral wordt gebruikt voor entertainment, het onderhouden 

van contacten met familie en vrienden en het zoeken van informatie. Zakelijk en 

schoolgebruik scoort relatief laag. Reflectie door de cursist, hoewel in dit onderzoek bij vraag 

14 in de enquête beperkt onderzocht, neigt naar een negatieve beoordeling, weinig effect. 

Hetzelfde geldt voor het beter leren kennen van je docent. Het beter leren kennen van je mede 

cursisten wordt wel als positief beoordeeld. Zowel uit de enquête als de interviews lijkt het 

erop dat social media de opleiding meer praktijkgericht maakt. Het gebruik van social media 

is betekenisvoller en staat dichter bij de privé leven van de cursist. 

 

De cursisten zijn naar mijn mening over het algemeen de ‘messing around ’ types (Ito et al, 

2010) een combinatie van ontdekken en experimenteren, spelen met de mogelijkheden 

waarbij het leerproces in een eigen tempo wordt bepaald. Men staat open voor social media 

als mogelijk leermiddel. Ik baseer dit op de antwoorden van vraag 6 van de enquête waaruit 

blijkt dat de meest genoemde reden voor het gebruik van sociale media contact is met 

vrienden en familie (89%), om bij te blijven en op de hoogte te blijven van nieuwtjes (71%) 

en voor ontspanning (65%). Zakelijk gebruik (21%) en  school gebruik (8%) worden relatief 

laag beoordeeld hoewel informatie zoeken (44%) wel goed scoort. Naar welke informatie is 

niet gevraagd.  
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Bij de gebruiksverwachtingen van social media valt tijdens het interview de uitspraak van de 

cursisten op “Gemakkelijker is altijd leuker”.  

Betreffende de docenten bestaat mijn vermoeden dat binnen de unit economie een enkeling 

als ‘geeking-out’ gezien kan worden, daarnaast een beperkte groep ‘messing around’ en dan 

een grote groep docenten die niets tot weinig met social media doen. Dit baseer ik op 

dagelijkse observaties en gesprekken op de diverse locaties en de interviews met mijn 

collega’s. 

Uit de interviews blijkt dat de docenten vooral voorstanders  zijn van het vak Mediawijsheid. 

De geïnterviewde tweede jaars cursisten zien het vak mediawijsheid vooral weggelegd voor 

de eerste jaars cursisten maar zijn van mening door schade en schande al redelijk mediawijs te 

zijn geworden. ‘Wijsheid leer je in de praktijk en niet op school’ is een uitspraak van een 

geïnterviewde cursist. Daarnaast vinden de cursisten dat social-media in hun commerciële 

opleiding als vak moet worden opgenomen gezien de commerciële mogelijkheden later voor 

hun werk. 

4. Welke verwachtingen hebben cursisten en docenten van het gebruik van social  media 

voor school en privé?  

Uit het onderzoek blijkt dat school en privé zaken wel gescheiden moeten blijven.  Het is ‘hun 

wereld’, waar je als school wel naar mag kijken, maar waar je nauwelijks een rol  kunt spelen 

(Schoondorp, 2010). Het communiceren door middel van social media met een docent zal 

volgens de geïnterviewde cursisten en de docenten afhangen van de relatie met de docent. In 

de enquête is dit  niet geconstateerd en zien de cursisten geen bezwaren in een contact met de 

docent door middel van social media mits het over onderwijsinhoudelijke zaken gaat. 

5. Welke informatie kun je via social media delen en welke informatie niet? 

Het communiceren door middel van social media met een docent zal volgens de 

geïnterviewde cursisten en docenten afhangen van de offline relatie met de docent. Is de 

offline relatie niet optimaal dan zal er geen online relatie ontstaan is de mening van de 

betrokkenen. Uit de antwoorden van de enquête vragen 8,9 en 14 is dit niet geconstateerd en 

zien de cursisten geen bezwaren in een contact met de docent door middel van social media 

mits het over onderwijsinhoudelijke zaken gaat. Er is niet verder onderzocht wat men onder 

een optimale relatie verstaat. 

6. Welke strategieën worden nu gebruikt om het onderwijs betekenisvol te maken? 

Tijdens de interviews kwam naar voren dat men onder betekenisvol onderwijs verstaat het 

gebruik maken van gastsprekers, stages en gebruik maken van praktijkvoorbeelden. Vooral de 

link naar de praktijk wordt als betekenisvol ervaren. Men is van mening dat social media 

betekenisvol zijn omdat het gebruik van social media dichter bij de belevingswereld van de 

cursist staat.  De huidige lessen hebben elementen van betekenisvol onderwijs. Dit wil nog 

wel verschillen per vak, docent en periode vinden de cursisten.  Social media zullen volgens 

de cursisten de opleiding betekenisvoller maken aangezien dit dichter bij hun leefwereld 

komt. Daarnaast vinden de cursisten dat social media in hun commerciële opleiding als vak 

moet worden opgenomen gezien de commerciële mogelijkheden later voor hun werk. 
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7. Welke aspecten van social media zijn geschikt om die strategieën aan te vullen of te 

versterken? 

Uit het interview met de cursisten blijkt dat social media de opleiding betekenisvoller maken 

aangezien dit dichter bij hun leefwereld komt. Informatie wordt daarnaast op een 

gemakkelijker manier gebracht in plaats van dat zij het telkens moeten halen. Daarnaast 

vinden de cursisten dat social-media in hun commerciële opleiding als vak moet worden 

opgenomen gezien de commerciële mogelijkheden later voor hun werk. 

 

8. In hoeverre kunnen social media de rol van de ELO, gedeeltelijk, overnemen?   

Het gebruik van social media is een aanvulling naast de huidige communicatie vormen zoals 

een ELO. Social media zullen de ELO niet overnemen. Uit de interviews blijkt dat beide 

communicatievormen tegelijkertijd tijd gebruikt kunnen worden 

9. In hoeverre kunnen sociale media een rol spelen in de communicatie tussen de docent 

en de cursist en reflectie bij de cursist stimuleren?  

Uit de antwoorden van de enquête vragen 7,8,9 en 14 blijkt op dit moment dat social media 

door de cursisten vooral wordt gebruikt voor het bijhouden van de sociale privé contacten. 

Voor onderwijsinhoudelijke doelen worden social media nog weinig gebruikt hoewel men dus 

wel de mogelijkheden ervan ziet. Uit de interviews met de docenten blijkt dat zij geen 

significante verbeterde leerprestaties verwachten door gebruik te maken van social media. 

Wel betekenisvoller onderwijs en hierdoor mogelijk interessanter onderwijs (Volman, 2006). 

Over het effect van het gebruik van social media en reflectie/ zelfregulatie bij de cursist valt 

nu nog weinig te zeggen. Een weblog als (reflectie)werkvorm zien de geïnterviewde cursisten 

niet zitten. Zij verwachten dat zij moeite hebben met de zelfsturing en dat er niets van terecht 

komt. Uit recent onderzoek is echter gebleken dat door gebruik van een blog de 

stagebegeleiding wel als prettiger wordt ervaren (De Ries, Nieuwenhuis, & Neut, 2012). 

Beantwoording hoofdvraag : 

Mijn vraagstelling van het onderzoek is: ‘kunnen social media in het lesprogramma van de 

niveau-4 opleiding junior account manager op het ROC Nova College Hoofddorp een 

ondersteunende, didactische en pedagogische, rol spelen in de leerontwikkeling en prestaties 

van de cursisten en maken social media hierdoor het lesprogramma ook betekenisvoller ’? 

Naar aanleiding van het onderzoek kan ik hier tot nu toe, grotendeels, positief op antwoorden 

zoals in de deelvragen uitwerkingen van mijn conclusie staan beschreven. Ik verwacht dat  

social media een ondersteunende didactische en pedagogische rol kunnen spelen in de 

leerontwikkeling en prestaties van de cursisten en het lesprogramma betekenisvoller maken, 

maar dat er wel kanttekeningen zijn te plaatsen zoals hierboven omschreven.  
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5.2 Discussie:  

Als ik het theoretisch kader vergelijk met de uitkomsten en conclusies van mijn onderzoek 

dan zie ik grote overeenkomsten tussen beiden.   

Hoe concreter en korte termijn gerichter de actie is hoe positiever de beoordeling door de 

cursist (Akkerman, Simons, & Beemt, 2009). Voorbeelden hiervan zijn het doorgeven van 

afwezigheid, huiswerk, cijfers e.d. worden als positieve gebruiksopties beoordeeld.  Internet 

wordt vooral gebruikt voor entertainment, het onderhouden van contacten en het zoeken van 

informatie (Groeneveld & Steensel, 2009).  

Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat school en privézaken wel  gescheiden moeten blijven.  

Het is ‘hun wereld’, waar je als school wel naar mag kijken, maar waar je nauwelijks een rol  

kunt spelen (Schoondorp, 2010). Het communiceren door middel van social media met een 

docent zal volgens de geïnterviewde cursisten en een docent afhangen van de relatie met de 

docent. Het blijft altijd een intermenselijke wisselwerking tussen docent en leerling vandaar 

waarschijnlijk ook de discussie tijdens de interviews over de online en offline relatie tussen de 

cursist en docent. Er blijkt een verband te zijn tussen deze twee werelden. Leerlingen gaven 

tijdens het interview aan dat wanneer een offline relatie niet goed, genoeg, is er ook geen, 

zakelijke, online relatie ontstaat. Elk onderwijsconcept valt of staat met het enthousiasme van 

een betrokken docent (Hattie, 2003)  en visa versa of als gevolg daarvan  een enthousiaste en 

betrokken cursist.  In de enquête is er niet geconstateerd dat de cursisten geen contact met de 

docent willen hebben door middel van social media mits het maar over onderwijsinhoudelijke 

zaken gaat. Het lijkt erop dat de uitkomsten van het onderzoek hier afwijkende resultaten 

hebben van wat men vanuit de theorie mag verwachten. Het lijkt een subtiel gebied waar 

nader onderzoek voor nodig is. Dit zal echter niet tijdens mijn vervolgonderzoek 

plaatsvinden. 

De docenten verwachten geen betere prestaties van de cursisten. Zij verwachten wel 

betekenisvoller onderwijs. Je zou dan juist verwachten dat de prestaties dan ook zouden 

toenemen (Volman, 2006). In het interview is niet goed genoeg door mij hierop doorgevraagd 

wat de docenten nu precies onder prestaties verstonden. In mijn optiek bedoelde men cijfers 

voor de examens maar leerprestaties houden volgens mij veel meer in zoals het opdoen van 

vaardigheden, reflectie, zelfregulatie etc. Dit vereist meer onderzoek en zal gedeeltelijk 

tijdens mijn onderzoek plaatsvinden op het onderdeel reflectie.  

Betreffende de docenten bestaat mijn vermoeden dat een enkeling als ‘geeking-out’ gezien 

kan worden, daarnaast een beperkte groep ‘messing around’ en dan een grote groep docenten 

die niets tot weinig met social media doen. Ik baseer dit vermoeden op de interviews met de 

docenten en daarnaast werd dit ook bevestigd tijdens een brede unit-economie dag waar het 

docenten publiek gevraagd werd wie er social media gebruikte. Ik kwam tot een schatting van 

rond de 10%.  De docenten die ik geïnterviewd heb zijn docenten die commerciële vakken 

geven en waarschijnlijk hierdoor positiever over social media denken omdat zij het nut ervan 

inzien voor de zakelijke toepassingen en, alhoewel niet allen, er ervaring mee hebben.  Zal er 

dan toch een generatie kloof zijn? (Greenhow & Robelia, 2009) 

Qua methodologie is het onderzoek niet helemaal verlopen zoals ik in eerste instantie in 

gedachte had. De planning was gezien het kwalitatieve en inductieve karakter alleen het 

uitvoeren van  interviews met cursisten en docenten aangezien ik ook al een representatieve 

enquête over dit onderwerp (n=500) van een andere ROC tot mijn beschikking had. Na 
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overleg met mijn begeleider adviseerde hij mij eerst om een enquête uit te zetten bij de eigen 

cursisten en op basis van deze informatie de interviews af te nemen. Deze volgorde heb ik 

daarna ook gehanteerd alleen liepen de afname tijdstippen van de enquêtes en interviews door 

elkaar heen en heb ik de interviews  niet kunnen afstemmen op de uitkomsten van de 

enquêtes. Naar mijn mening heeft dit geen invloed op de uitkomsten van het onderzoek 

gehad. Op school is het onderzoek goed ontvangen. Ik heb alle medewerking gekregen van 

cursisten en collega’s.   

Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van social media een aanvulling is naast de huidige 

communicatie vormen zoals een ELO. Social media zullen de ELO niet overnemen. Dit is in 

tegenstelling wat Simons (2010) verwacht, namelijk dat ELO’s overbodig worden. Door de 

mogelijkheid die internet biedt zijn er volgens Simons geen ELO’s meer nodig. De 

archieffunctie kan volgens Simons bijvoorbeeld ook via sharepoints worden gerealiseerd of 

een dropbox.  

Tijdens de interviews met de cursisten is onder andere gesproken over het gebruiken maken 

van een weblog als reflectie vorm tijdens hun stage. Zij verwachten dat zij moeite hebben met 

de zelfsturing en dat er niets van terecht komt. Hier komen we ook naar mijn mening in een 

spanningsveld van de rol van de docent en die van de cursist. De docent probeert een actief 

denkproces op gang te brengen (Meijers, Kuijpers, & Winters, 2009) door middel van 

reflectie en loopbaandialoog waar de, onbewuste, cursist dus blijkbaar niet op zit te wachten.  

De cursist is in het gebruik van social media korte termijn gericht (Akkerman, Simons, & 

Beemt, 2009) en dit staat in contrast met het lange termijn plan van een opleiding. Daarom 

verwacht ik dat social media door het gebruiken van een weblog tijdens de stage wel een rol 

in de reflectie en zelfregulatie kunnen gaan spelen en zal dit in het vervolgonderzoek gaan 

toepassen. Mijn stelling wordt ook ondersteund door de uitkomsten van een recent onderzoek 

over het gebruik van een Blog tijdens de stage (De Ries, Nieuwenhuis, & Neut, 2012). 

Ondanks gebruik te hebben gemaakt van diverse onderzoekstechnieken, theorie survey, 

interviews bij docenten en cursisten, enquêtes bij cursisten (triangulatie) heeft het onderzoek 

een beperkt generaliserend karakter. Ik realiseer mij wel dat wil het een echt generaliserend 

karakter hebben dit onderzoek op meer locaties plaatsgevonden moet hebben. Onderzoeken 

van het Kohnstamm instituut komen hiervoor in aanmerking. Mijn onderzoek is een 

praktijkonderzoek en heeft een beperkt generaliserend karakter alhoewel ik gaande weg steeds 

enthousiaster begon te worden over de generaliseerbaarheid mede door de triangulatie en de 

daarbij gevonden overeenkomsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analyseverslag social media in het MBO. 

.36 C. Minnema 27 mei 2013 

 

 

6. Aanbevelingen : 

Zoals  in de conclusie is te lezen verwacht ik dat  social media een ondersteunende 

didactische en pedagogische rol kunnen spelen in de leerontwikkeling en prestaties van de 

cursisten en het lesprogramma betekenisvoller kunnen maken. Ik kom daarom ook met de 

volgende aanbeveling voor mijn sectie: 

Ontwikkel een lesplan social media voor de 3
e
 jaars klas jr. accountmanagement.  

o Waarin mogelijk verwerkt : 

 Social media : communicatie in de klas door het opzetten van een 

groeps Facebook pagina. 

 Het aanmaken van een groeps Whatsapp. 

 Opzetten van een Blog voor tijdens de stage. 

 Lessen serie ‘social media en commercie’ in het vak marketing. 

 Besteedt ook beperkt aandacht aan mediawijsheid. 

Betrek de cursisten intensief bij het opzetten van dit traject. Vooral bij het opzetten van de 

Facebook pagina en de Blogs tijdens de stage. Laat de leerlingen vooral zelf de inhoud van de 

pagina’s bepalen. Welke informatie gaan we via de verschillende social media delen? Tijdens 

de eerste lessen van het schooljaar zal ik hier aandacht aan besteden en de leerlingen ook de 

resultaten van het onderzoek presenteren. Via de Facebook groep : ‘ Social media in het mbo’ 

is er een lessenserie te verkrijgen. 

Met het ontwikkelen en uitvoeren van deze social media interventie verwacht ik dat leerlingen 

het vinden van informatie als gemakkelijker gaan ervaren en dus leuker zoals door hun zelf 

aangegeven. Onder het thema “Gemakkelijker is altijd leuker” , door de leerlingen bedacht, 

gaan we dit project introduceren. Als de leerlingen het leuker gaan vinden verwacht ik ook dat 

zij eerder geneigd zijn om de Blogs te gebruiken en zij hierdoor sneller gaan reflecteren en de 

zelfregulatie vaardigheid gaan beheersen. Wat van belang is dat het hun ‘ding’ wordt  en niet 

iets wat de docent zo graag wil. In het interventieplan dat na dit analyse verslag volgt zal ik 

omschrijven welke interventies ik zal gaan toepassen.    

6.1   Vervolg planning 

  

 Fase 3 : september 2012 t/m december 2012. 

 Interventie lesplan ontwikkelen en toepassen bij de jr. accountmanagers ca3fe (ex-

ca2fe klas). 

 

 Fase 4 : januari 2013 t/m juni 2013. 

 Kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie bij dezelfde cursisten en betrokken 

lesgevende docenten als in fase 2 . 

 Analyseren. 

 Eindrapportage van bevindingen. 
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7. Reflectie: 

 
Het onderzoek is op school goed ontvangen. Ik heb alle medewerking van mijn management, 

directe collega’s en de cursisten gekregen. Van de collega’s kreeg ik  nog reacties dat zij het 

leuk vonden om deel te nemen aan dit onderzoek en dat dit soort onderzoeken vaker zou 

moeten plaatsvinden omdat het een positief stimulerend leereffect heeft op het team. 

Op een unit-economie dag in september 2012 heb ik een workshop aan mijn collega’s 

gegeven over ’social media in het onderwijs’ en daar onder andere mijn eerste bevindingen 

gepresenteerd. Ik kreeg daar goede feedback. Het lijkt erop dat mede hierdoor meerdere 

collega’s social media voor hun lessen zijn gaan gebruiken. 

Deze workshop zal ik in januari 2013 weer herhalen maar dan voor een landelijk congres 

‘ICT in het onderwijs’ dat door het ROC Nova college mede wordt georganiseerd. 

 

Van het onderzoek heb ik geleerd dat je een heel nauwkeurig theoretisch kader moet 

formuleren.  Goed onderbouwen, relevante informatie selecteren, goed formuleren.  Daarnaast 

het formuleren van de probleemstelling, de deelvragen en het variabelen schema vergt 

nauwkeurigheid. Zijn alle variabelen verwerkt in de deelvragen? Is het theoretisch 

onderbouwd? Is het variabelen schema logisch?  Ik wist wel dat je tijdsplanning strak moet 

zijn maar in de praktijk viel het tegen. In de maanden april, mei, juni heb ik wel het onderzoek 

kunnen uitvoeren maar de geplande analyse in de maanden juni- juli lukte niet door de drukte 

van de werkzaamheden op school. Gelukkig heb ik in de zomervakantie enige weken hier tijd 

aan kunnen besteden en na de ontvangen feedback deze in de kerstvakantie kunnen 

verwerken.  

 

Er zijn op dit moment niet echt zaken die ik anders zou aanpakken wanneer ik het onderzoek 

weer zou moeten uitvoeren. Gezien de combinatie intensief werken en leren samen met je 

lesgroep en de interventie groep denk ik het maximale leereffect tot nu toe verkregen heb.  

De praktijkgerichte aanpak van onze Master Professioneel Meesterschap bevalt mij goed. 

Leren door doen. Feedback van de begeleiders is dan zeer van belang om te weten of je goed 

bezig bent en waar nodig bijsturen wenselijk is.  

Een kleine aanmerking is dat ik ook de studieloopbaanbegeleider (SLB’er) ben van de klas 

waar de interventie plaatsvindt. Dit laatste kan mogelijk invloed hebben op de 

onderzoeksresultaten maar dat blijft altijd een kwestie wanneer je onderzoeker en deelnemer 

bent van een proces (Hattie, 2003). Ik ben mij hier bewust van en zal dit zoveel als mogelijk 

gescheiden houden. Ik ben van mening dat dit uiteindelijk geen invloed op het 

onderzoeksresultaat zal hebben. 

 

Ik wil afsluiten door mijn docent de heer dr. B. van Veldhuizen hartelijk te danken voor zijn 

tips, aanwijzingen en prettige werkcolleges en mijn collega’s J. Broek en F. van der Sluis 

voor de ondersteuning van het afgelopen jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analyseverslag social media in het MBO. 

.38 C. Minnema 27 mei 2013 

 

 
 
8. Literatuur 
 

  

Akkerman, S., Simons, R., & Beemt, A. V. (2009). Jongeren en interactieve media. 

Zoetermeer: Kennisnet. 

 

Baarda, D., de Goede, M., & Teunissen, J. (2009). Basisboek Kwalitatief onderzoek. 

Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers bv. 

 

Baird, D., Fogg, B., & Phillip, F. (2010). Facebook for Educators. Opgeroepen op januari 12, 

2012, van www.FacebookForEducators.org: http://www.FacebookFor Educators.org 

 

Boschma, J., & Groen, I. (2006). De Einstein Generatie. Amsterdam: Prentice Hall. 

 

CBS. (2012, oktober 23). Verdere groei mobiel internetgebruik. 23 oktober 2013 . Opgehaald 

van Centraal Bureau voor de statistiek: http://www.cbs.nl 

 

De Ries, K., Nieuwenhuis, L., & Neut, v. (2012). Caseverslag EXMOII:Nimeto, BPV 

begeleiding via social media. Tilburg: IVA beleidsonderzoek en advies. 

 

Greenhow, C., & Robelia, B. (2009). Old communication, New literacies: Social Network 

Sites as Social Learning Sources. Journal of Computer-Mediated communication 4., 

1130-1161. 

 

Groeneveld, M., & Steensel, K. v. (2009). Kenmerkend mbo. Hilversum: HITEQ. 

 

Hattie, J. (2003). What are attributes of excellent teachers ? Wellington: New Zealand: 

Council for educational research. 

 

Ito, M., & et al. (2010). Hanging out, messing around, and geeking out. Kids living and 

learning with new media. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 

 

Kennisnet. (2011). De klas als proeftuin. InDruk po, 5-6. 

 

Kirschner. (2002). Can we support CCSL? Educational, social and technological affordances 

for learning. Inaugaral address. Heerlen: Open Universiteit. 

 

Marzano, R., & Miedema, W. (2011). Leren in vijf dimensies. Assen: Van Gorcum. 

 

Meijers, F., Kuijpers, M., & Winters, A. (2009). 'Leren kiezen / kiezen leren'. Een 

literatuurstudie. Den Bosch/Utrecht: Expertise centrum Beroepsonderwijs/Ecbo. 

 

Moekotte, P. (2010). Sociale media middel voor participatief leren. O&G, 34(7).3 - 9. 

 

Nelis, H., & van Sark, Y. (2011). Puber brein, binnenste buiten. Utrecht: Kosmos uitgevers 

B.V. 

 

Petersen, P. (2010). Handboek online marketing. Deventer: Kluwer. 



Analyseverslag social media in het MBO. 

.39 C. Minnema 27 mei 2013 

 

 

Popeijus, H., & Geldens, J. (2009). Betekenisvol leren en onderwijzen in de 

werkplekleeromgeving. Antwerpen-Apeldoorn.: Garant. 

 

Schoondorp, M. (2010). Social media en de kansen voor het onderwijs. Zoetermeer: 

SURFnet/Kennsinet Innovatieprogramma. 

 

Simons. (2010). Leren gaat om verbinden. Leren is geen plicht maar een kans. Mediacoach, 

vaktijdschrift over jeugd en mediawijsheid, 2.15-18. 

 

Sleijpen, G. (2010, januari 10). Artikelen en persberichten. Opgeroepen op 01 12, 2012, van 

Centraal Buro Statistiek: http://www.cbs.nl 

 

Smit, F., Wester, M., Craenen, O., & Schut, K. (2011). De visie van leraren, ouders en 

leerlingen op het kwaliteit van het onderwijs. Onderzoek naar de kwaliteitsaspecten 

van het onderwijs onder leraren, ouders en leerlingen. . Nijmegen: ITS, Radboud 

Universiteit van Nijmegen / OIG Utrecht. 

 

Vanthournout, G., Donche, V., Gijbels, D., & Petegem, P. (2009). Alternative data-analysis 

techniques in research on student learning illustrations of a personoriented and 

developmental perspectives. Reflecting Education, 5(2).35-51. 

 

Vermunt, J. (1992). Leerstijlen en sturen van leerprocessen in het hoger onderwijs: Naar 

procesgerichte instructie in zelfstandig denken.Academisch proefschrift. 

Amsterdam/Lisse: Swets&Zeitlinger. 

 

Volman, M. (2006). Het 'nieuwe leren': oplossing of nieuw probleem? Pedagogiek, 26(1) 14-

15. 

 

Wijnands, E. (2012, januari 13). De digitale wereld als bron voor onderwijs. Breda, Brabant, 

Nederland. 
 

 

 

  

  

  

  

  



Analyseverslag social media in het MBO. 

.40 C. Minnema 27 mei 2013 

 

 

Bijlagen:  



Analyseverslag social media in het MBO. 

.41 C. Minnema 27 mei 2013 

 

Bijlage 1 : 

 

 

VOspiegel.nl 
Online Instrument voor 

Centrum voor Nascholing Amsterdam 
Master opl: Professioneel meesterschap 12 

Copy: Social Media in het 
onderwijs. 
juni 2012 
© 2013 
      DigiDoc 



Analyseverslag social media in het MBO. 

.42 C. Minnema 27 mei 2013 

 

Algemeen. pagina 1 

Algemeen 

 
Copy: Social Media in het onderwijs.. pagina 1 

Eigenschappen Enquête 

Nummer ENQ90054 

Naam Copy: Social Media in het onderwijs. 

Instelling Centrum voor Nascholing Amsterdam 

Unit Master opl: Professioneel meesterschap 12 

Datum Gemaakt 9-5-2012 

Datum Start 9-5-2012 

Datum Einde 22-6-2012 

Groepen 5 

Respondenten 62 

Enquêtes Compleet 62 
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Leeswijzer. pagina 2 

Leeswijzer 
Weergave Items 

 
Weergave Kenmerken 

 
Copy: Social Media in het onderwijs.. pagina 2 

1. Het rapport is helder. 

n gem. sd 1 2 3 4 5 

5p: oneens - eens 100 3,6 0,9 

Vraag Nummer 

Gemiddelde Score 

Standaard Deviatie 

Vraag Tekst 

Omschrijving Schaal 

Gemiddelde Score 

Standaard Deviatie 

Aantal Antwoorden 

1. Bent u man of vrouw? 

n % f 0 25 50 75 100 

250 Man 48 120 

Vrouw 52 130 

Vraag Nummer 

Score 

Vraag Tekst 

Optie tekst Percentage 

Aantal per Optie 

Totaal Aantal 
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Rubrieken. pagina 3 

Rubrieken 

 

 
Copy: Social Media in het onderwijs.. pagina 3 

Scores per rubriek 

n gem. sd 1 2 3 4 5 

- 2,9 1,5 1602 

Vragen per rubriek 

n 

 10 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
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Kenmerken. pagina 4 

Kenmerken 
Vragen 

 

 

 

 

1. Op welke locatie volg jij je opleiding? 

n 

62 

% f 0 25 50 75 100 

Hoofddorp 61 38 

Haarlem 39 24 

2. Ben je een vrouw of een man? 

n 

62 

% f 0 25 50 75 100 

Vrouw 27 17 

Man 73 45 

4. Welke social media gebruik jij? (meerdere antwoorden mogelijk) 

n 

62 

% f 0 25 50 75 100 

Hyves 13 8 

Facebook 87 54 

Twitter 53 33 

YouTube 85 53 

LinkedIn 16 10 

MySpace 3 2 

Yammer 2 1 

MarocWeb 3 2 

Google+ 21 13 

Anders 10 6 

Ik maak geen gebruik van social media 3 2 

6. Om welke reden maak jij gebruik van social media? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

n 

62 

% f 0 25 50 75 100 

Om contact met vrienden en familie te houden. 89 55 

Om informatie te zoeken. 44 27 

Om bij te blijven, op de hoogte te blijven van 
nieuwtjes 

71 44 

Om een zakelijke reden, bijvoorbeeld als 
netwerk voor een baan of stage 

26 16 

Voor de ontspanning 65 40 

Om actief mee te praten over bepaalde 
onderwerpen over school 

8 5 

Anders 10 6 

Ik maak geen gebruik van social media 2 1 
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Copy: Social Media in het onderwijs.. pagina 4 

7. Zie jij een toegevoegde waarde van het gebruik van bepaalde social media op 
school, tijdens stage of in de lessen ? 

n 

62 

% f 0 25 50 75 100 

Ja, dat zou veel waarde kunnen toevoegen. 26 16 

Ja, dat zou voldoende waarde kunnen 
toevoegen. 

34 21 

Ja, dat zou een beetje waarde kunnen 
toevoegen. 

27 17 

Nee, dat zou niets aan school, tijdens stage of 
lessen toevoegen. 

8 5 

Ik weet het niet. 5 3 
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Items. pagina 5 

Items 
Vragen 

 

 

 

 

 

 

3. Hoe vaak gebruik jij social media? 

n gem. sd 1 2 3 4 5 

5p: dagelijks-nooit 62 1,3 0,8 

5. Hoe actief ben jij op een van deze soorten social media? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

n gem. sd 

62 5p: Zelden - Vaak 

1 2 3 4 5 

2,3 1,6 

Hyves 1,2 0,4 44 

Facebook 4,1 1,2 58 

Twitter 2,9 1,7 53 

YouTube 4,1 0,8 58 

LinkedIn 1,4 0,8 44 

MySpace 1,0 0,0 39 

Yammer 1,0 0,0 37 

Skype 2,1 1,2 43 

MarocWeb 1,0 0,0 38 

Google 3,3 1,6 48 

Anders 1,8 1,4 42 

 1,1 0,4 29 

8. Wat vind je van de volgende stelling : Een docent(e) behoort ook via social media te 
kunnen communiceren met de cursisten. 

n gem. sd 1 2 3 4 5 

5p: Oneens - Eens 62 3,6 1,0 

9. Wat vind je van de volgende stelling : Ik wil wel informatie over school via social 
media ontvangen. 

n gem. sd 1 2 3 4 5 

5p: Oneens - Eens 62 3,6 1,0 

10. Wat vind je van de volgende stelling : Ik kan alle informatie over mijn opleiding 
goed op mijn electronische leeromgeving (Magister)vinden. 

n gem. sd 1 2 3 4 5 

5p: Oneens - Eens 62 2,9 1,1 

11. Hoe vaak maak je gebruik van de electronische leeromgeving (Magister) van je 
opleiding? 

n gem. sd 1 2 3 4 5 

5p: dagelijks-nooit 62 3,4 1,0 
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Copy: Social Media in het onderwijs.. pagina 5 

12. Hoe vind je in het algemeen de communicatie en inhoudelijke 
informatieverstrekking over je opleiding? 

n gem. sd 1 2 3 4 5 

5p: Slecht - Goed 62 2,8 0,7 
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Items. pagina 6 

 

 

 
Copy: Social Media in het onderwijs.. pagina 6 

  

13. Kunnen social media mogelijk helpen in de communicatie over je opleiding? (Indien 
nee ga door naar vraag 15) 

n gem. sd 1 2 3 

3p; Ja-Gedeeltelijk-Nee 62 1,7 0,7 

14. Hoe kunnen social media je helpen met je opleiding? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

n gem. sd 

56 5p: Weinig - Veel 

1 2 3 4 5 

3,4 1,3 

Het stellen van vragen aan de docent over de 
lesstof. 

3,4 1,2 55 

Docent die huiswerk doorgeeft. 3,8 1,2 55 

Het doorgeven van cijfers of een link naar de 
cijfers. 

3,8 1,2 51 

Het bekijken van YouTube filmpjes op een 
sociaal medium waarover in de les is 

3,7 1,2 52 

Afwezigheid van een docent melden. 4,4 1,1 53 

Jezelf afmelden bij een docent. 4,0 1,2 52 

Het beter leren kennen van je docenten. 2,5 1,2 53 

Het beter leren kennen van je mede cursisten. 3,3 1,2 51 

Het beter leren kennen van jezelf. 2,4 1,2 52 

Gebruik van social media maakt de school 
meer praktijkgericht. 

3,2 1,1 49 

Het plaatsen van een werkstuk op een social 
medium. 

3,0 1,3 50 

15. Wat vind je van de volgende stelling : Het is wenselijk om het vak social media in 
het lesprogramma op te nemen. 

n gem. sd 1 2 3 4 5 

5p: Oneens - Eens 62 3,1 1,0 
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Bijlage 2 : 

Label Cursisten Docent1 Docent2 
(gebruiker 
van SM in 
onder
wijs) 

Docent3 Docent 4 
(gebruiker 
van SM in 
onderwijs) 

 Bevindingen  

1.  
Huidige 
communicatie 

Kan beter. 
 

Traditioneel. 
Statisch. 
 
Niet up to date 
 
Portal wordt 
niet frequent 
bekeken. 

Cursist 
moeite 
met 
gebruik 
van portal. 
 
Zijn 
gewend 
dat 
informatie 
wordt 
gebracht. 

Lastig. E-mail 
weinig gelezen, 
brieven raken 
kwijt. 
 
Informatie op 
Portal moeilijk 
te vinden. 

Niet geheel 
tevreden. 
Portal niet 
gebruiksvrien
delijk. 
Contact met 
ouders 
moeizaam. 
Individuele 
inspanning 
docent. 

Traditioneel. 
Statisch. 
 
Portal:  
Moeilijk 
benaderbaar, 
niet 
gebruiksvriend
elijk. 
Informatie 
moet gehaald 
worden. 
Wordt te 
weinig 
gebracht.  

2.  
Vormen van 
Social Media 

Facebook,  
 
Twitter 
 

Facebook 
 
Weblogs. Wel 
bewerkelijk. 
 
Groeps 
Whatsapp op 
het HBO. 

Facebook 
(besloten). 
 
Twitter 
werkt niet! 
 
Linkedin 
(stage) 

Twitter. 
 
Facebook 
 
Whatsapp 

Google +? 
 
Twitter: 
weinig 
gebruik. 
 
Eigen 
community 
site bouwen 
i.p.v. 
Facebook 
 
Facebook. 
 
Whatsapp 

Facebook 
 
(groeps) 
Whatsapp 
 
Eigen 
community. 

3. 
Gebruikstoepass
ingen Social 
Media 

Marketing 
les.  
 
Communic
atie 
 
Mediawijsh
eid 1e 
jaars. 

Ontspanning. 
 
Marketing les. 
 
Mediawijsheid
. 
 
Praktische 
zaken 
doorgeven. 

Informatie
bron. 
 
Aantrekkel
ijke les 
 
 

Niet in de les. 
Leidt af en 
misbruik van 
gemaakt. 
 
Marketing les: 
e-commerce, 
online 
marketing. 
 
Mediawijsheid. 
 
Geen 
persoonlijke 
feedback 

Eigen 
community 
site bouwen 
eerder 
deelname 
leerlingen 
dan 
Facebook. 
 
Vakinhoudelij
k. 
 
Workshops: 
bijv. Prezi. 

Marketing les: 
Commercieel 
gebruik/advert
enties. 
 
Mediawijsheid
. 
 
Onderwijs en 
faciliterende 
zaken. 
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geven. Doe dit 
mondeling. 

4. 
Gebruiksverwac
htingen van 
Social Media 

Makkelijke
r is altijd 
leuker. 
 
Afhankelijk 
van relatie 
met 
docent. 

Cursist nog 
zoekende: wel 
faciliterende 
zaken, niet 
onderwijsinho
udelijk. 

Meer 
echte 
wereld 
beleving. 
 
Geen 
betere 
prestaties. 

Betekenisvol 
effect. 
Stimulerend, 
raakt beleving 
cursist. 
 
Cursist leeft in 
24/7 online-
offline wereld. 
Moeite met 
filteren en 
scheiding te 
maken. 

Goede 
informatie 
voorziening. 
  
Meer 
mogelijk dan 
alleen 
informeren. 
 
Docenten 
kunnen 
actiever 
worden. 

Makkelijker is 
altijd leuker. 
 
Betekenisvol. 
 
Geen betere 
prestaties 
 
Afhankelijk 
van relatie met 
docent. 

5.  
Social Media 
School en Privé 

School en 
privé 
gescheiden 
houden. 
 
Facebook 
pagina. 

School en 
privé 
gescheiden 
houden. 
 
Apart 
Facebook 
account. 
 
Onderwijszake
n zowel 
inhoudelijk als 
faciliterend 

School en 
privé 
gescheide
n houden. 
 
Onderwijsz
aken zowel 
inhoudelijk 
als 
faciliteren
d. 

School en privé 
gescheiden 
houden 
 
 
Onderwijszake
n zowel 
inhoudelijk als 
faciliterend. 
 
 
Onderwijszake
n zowel 
inhoudelijk als 
faciliterend 
 

Common 
sense. 
 
Leerlingen 
mogen best 
wel gedeelte 
van privé 
zien. Je laat 
zien dat je 
een mens 
bent. 1e jaars 
minder dan 
hogere jaars. 
Afhankelijk 
van relatie 
met cursist 

School en privé 
gescheiden 
houden 
 
Onderwijszake
n zowel 
inhoudelijk als 
faciliterend 

6. 
Betekenisvol 
onderwijs 

Gastspreke
rs 
 
Docenten 
met 
praktijkerv
aring. 
 
Varieert, 
afhankelijk 
van docent 
en periode 
van het 
jaar. 
 
 

Praktijkleren. 
Simulaties. 
Stages 
Excursies 
Gastsprekers. 
YouTube 
JO 
Eindopdrachte
n, 
marktonderzo
ek 

Stages. 
Gastspreke
rs. 
Excursies. 
Simulaties. 
Presentati
es. 
Interessan
te lessen. 

JO 
Presentaties. 
Symposia 
Stages 

Social media 
wordt al hier 
en daar 
toegepast 
zoals 
Facebook 
pagina. 
 
Wordt al  het 
een en ander 
gedaan. 

Ja huidige  
lessen hebben 
betekenisvolle 
elementen 
alleen varieert 
per type les, 
periode  en 
docent. 

7.  
Social Media en 
betekenisvol 
onderwijs. 

Ja, staat 
dichter bij 
privé leven 

Weblogs 
tijdens stage 
 
Facebook 

Informatie 
over les 
onderwerp
en. 

Informatievoor
ziening 

Door het 
opzetten van 
een eigen 
community 

Ja, staat 
dichter bij 
privé leven van 
de cursist. 
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pagina 
 
Twitter 

POL wordt 
weinig op 
gereageer
d 
 
 

leerlingen 
meer 
betrekken. 

8. 
Social Media en 
ELO 

Beiden 
gebruiken. 

ELO verdwijnt, 
te technisch.  
 
Mogelijk 
externe 
weblogs en 
Social Media. 

Social 
Media kun 
je niet 
verplichte
n en kan 
portal dus 
niet 
overneme
n. Het is 
wel een 
ondersteu
ning.  

Beiden 
gebruiken. 

Social Media 
kan ELO 
gedeeltelijk 
overnemen. 
Whatsapp 
kan hier een 
rol inspelen. 

Beiden 
gebruiken. 

9. 
Social Media en 
reflectie/zelfreg
ulatie. 

Blog zal 
niet snel 
gelezen 
worden. 
 
Ziet nut 
niet. 
 
Docent kan 
nu ook per 
mail 
benaderd 
worden. 

MBO leerling 
korte termijn 
gericht, 
overzien het 
geheel en nut 
niet. Zijn 
reactief en 
minder 
proactief. 
 
Zelfregulatie? 
 
Met Weblogs 
kun je snelle 
feedback 
geven. Vindt 
cursist prettig. 

Cursist kan 
vragen 
stellen via 
het 
medium of 
tijdens de 
les erop 
terugkome
n. 
 
 
 
 

Geen 
persoonlijke 
feedback 
geven. Doe dit 
in een gesprek. 
 
Wel feedback 
mogelijkheden 
over 
vakinhoudelijk
e vragen. 

Docent zal in 
de toekomst 
meer 
bereikbaar 
zijn. 
 
Dienstverleni
ng wordt 
hierdoor 
bevordert. 

Wel reflectie 
mogelijkheden
. Zelfregulatie 
hierdoor te  
stimuleren ? 
Cursist niet 
enthousiast! 

Label Cursisten Docent1 Docent2 
(gebruiker 
van SM in 
onder
wijs) 

Docent3 Docent 4 
(gebruiker 
van SM in 
onderwijs) 

 Bevindingen  
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Bijlage 3: Verslag interviews. 

 

Interview: Vier cursisten uit de ca2fe klas jr. accountmanager. 

Fadime Yuksel 

Rose Cregut 

Timo Jongerling 

Karim Badda 

 

Datum: 20 juni 2012 

 

Aan de hand van deelvragen leid ik dit interview. De volgorde zoals in het verslag vermeld is 

niet per definitie de volgorde tijdens het interview. Voor de overzichtelijkheid en de analyse 

van de diverse geënquêteerden wil ik wel deze volgorde handhaven. 

 

1. Zijn de betrokkenen tevreden over de huidige, inter- en intranet, communicatie van 

de opleiding. 

 

Het kan beter. Werkt niet altijd optimaal. Door middel van social media en het gebruik van e-

mail en portal kan er beter gecommuniceerd worden. Verschillende SM gebruiken. Twitter 

Nederlands, Tweets lezen, wordt niet goed doorgegeven. Portal cijfers, magister is wel 

relaxed.  

 

2. Welke vormen van sociale media kunnen een functie vervullen in het MBO? 

Facebook. Twitter. Niet te veel mediawijsheid. 

 

3. Waarvoor en op welke manier willen cursisten en docenten gebruik maken van 

social media in de opleiding? 

Twitter, Facebook.  Commercieel gebruik van social media. Bijv. hoe maak je een 

advertentie. Dus probeer social media te doseren bij de marketing vakken. Feesten worden nu  

via Facebook aangekondigd. Geef een opdracht door via Facebook zoals het inkoopwerkstuk. 

Daarnaast gebruik social media om vragen aan de docent te kunnen stellen. Organiseer een 

wedstrijd wie de meeste hits heeft door likes. Koppelen aan het project Jong Ondernemen. 

Vrijheid (vrije opdracht), wel richtlijnen zoals inkoopwerkstuk. Lesprogramma: lesgeven 

social media, marketing, vrije opdrachten. 

Discussie ontstaat over mediawijsheid. Is daar in vorige opleidingen al les ingegeven?   Er  

zijn voor- en tegenstanders. ‘Wijsheid leer je door de praktijk niet op de school’ is een 

uitspraak. Timo weleens op de lagere school over gehad door ontstane ruzies. Daarnaast 

wordt er ook aangegeven om mediawijsheid in het 1
e
 jaar te geven tijdens de BUCO lessen 

niet aan de hogere jaar. 

 

 

4. Welke gebruiksverwachtingen hebben cursisten en docenten van het gebruik van 

social media voor school en privé? 

Helpt het in je opleiding? Men verwacht van wel. Geeft meer structuur. Toegankelijk, 

duidelijk, overzicht, leuker omdat cursist en er in zijn of haar privé leven ook mee werkt.  Wel 

afhankelijk per docent en de relatie die je met een docent hebt. De ene docent laat je wel toe 

en de andere docent niet. 
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(vervolg) Interview: Vier cursisten uit de ca2fe klas jr. accountmanager. 

 

 

Uitspraak: “Makkelijker is altijd leuker”. Citaat van Rose. 

Een Blog zal niet zo snel gelezen worden. Te veel werk en men ziet het nut er niet van in. 

 

5.   Welke informatie kun je via social media delen en welke informatie niet? 

 

Cursisten stellen voor om hun eigen Facebook pagina te gebruiken en privé zaken af te 

schermen. School en privé moet  gescheiden blijven. Zie verder vraag 3. 

 

6.  Welke strategieën worden gebruikt om het onderwijs betekenisvol te maken?  
 

Meer gastsprekers, mensen met veel ervaring. Docenten met praktijkervaring zoals u  en de 

heer Vellema. Helpt SM? Ja zeker, staat dichter bij de werkelijkheid zoals JO. Huidige  lessen 

hebben betekenisvolle elementen alleen varieert per type les, periode en docent 

 

7. Welke aspecten van sociale media zijn geschikt om die strategieën aan te vullen of 

te versterken? 

 

Facebookpagina, zie 3. 

 

8.  In hoeverre kunnen social media de rol van de ELO, gedeeltelijk, overnemen? 

 

Het is volgens de cursisten en ELO en social media en traditionele communicatie zoals 

brieven. 

 

9. In hoeverre kunnen sociale media een rol spelen in de communicatie tussen de 

docent en de cursist en zelfregulatie bij de cursist stimuleren? 

 

Een Blog zal niet zo snel gelezen worden. Te veel werk en men ziet het nut er niet van in. 

Men is wel voorstander van het kunnen stellen van vragen aan een docent. Dit kan nu ook per 

mail. Daarnaast is men voorstander van vrije opdrachten.  
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Bijlage 3 : 

 

Interview: Frans van der Sluis, docent unit Economie ROC Nova College Hoofddorp. 

Datum: 21 maart 2012. 

Aan de hand van deelvragen leid ik dit interview. De volgorde zoals in het verslag vermeld is niet per 

definitie de volgorde tijdens het interview. Voor de overzichtelijkheid en de analyse van de diverse 

geënquêteerden wil ik wel deze volgorde handhaven. 

1. Zijn de betrokkenen tevreden over de huidige, inter- en intranet, communicatie van de 

opleiding? 

De huidige communicatie vormen met de cursisten zijn traditioneel d.m.v. brieven, portal, via een 

slb’er. Wijzigingen worden vaak te laat doorgegeven en zijn vaak niet up to date. 

Als docent ervaart hij dat Portal, het intra communicatie medium, te statisch is. Moeilijk toegankelijk. 

Leerlingen kijken niet frequent naar de aangeboden les informatie. Hij verwacht dat portal een stille 

dood zal sterven. 

2. Welke vormen van sociale media kunnen een functie vervullen in het MBO?  

Genoemd worden: 

• Weblogs. Wel heel bewerkelijk en verdient veel aandacht van de gebruikers. Bijvoorbeeld 

voor een stage. 

• Facebook: het medium waar leerlingen in hun vrije tijd mee communiceren. Een uitdaging om 

hier in het onderwijs mee aan de slag te gaan. 

• Op het HBO maakt men gebruik van groeps Whatsapps. Of men plaats een proeftoets op een 

Facebook pagina. Het is een efficiënte manier van communiceren. 

• BIJ de KUB in Tilburg maakt men van Facebook gebruik en plaatst college presentaties op 

Facebook. Scores waren 20% beter. Geen wetenschappelijk onderzoek dus kunnen er geen conclusies 

getrokken worden maar verdiend wel aandacht. 

• Voornamelijk praktische zaken, zoals een les vervalt, kunnen via Social Media als Twitter en 

Facebook worden doorgegeven. 

 

3. Waarvoor en op welke manier willen cursisten en docenten gebruik maken van social media in 

de opleiding? 

De MBO cursist gebruikt Social Media voornamelijk voor ontspanning. Onderlinge communicatie 

over prive zaken. Voor school, inhoudelijke opleiding gerelateerde zaken, worden social media bijna 

niet geraadpleegd. Dit in tegenstelling tot HBO en Universitaire geschoolde cursisten is zijn ervaring. 

Wel ziet hij mogelijkheden in het vak social media, enerzijds als onderdeel van het marketing vak en 

anderzijds als een opvoedkundig onderdeel van de opleiding. Wat kun je commercieel gezien met 

social media en welke gevaren zijn er prive door middel van gebruik van social media.  
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(vervolg)Interview: Frans van der Sluis, docent unit Economie ROC Nova College Hoofddorp. 

4. Welke gebruiksverwachtingen hebben cursisten en docenten van het gebruik van social media 

voor school en prive? 

School en prive moet gescheiden blijven. Hier moet duidelijk rekening mee gehouden worden. De 

docent wil dit niet en de cursist idem. Voor school geldt dat de docent onderwijs gerelateerde zaken ter 

ondersteuning kan aanbieden op een medium dat bij de doelgroep bekend is. Cursisten zijn nog 

zoekende en weten niet wat ze met school en social media aan moeten. Ze zijn nog niet overtuigd van 

de onderwijs inhoudelijke kant. Wel van de onderwijs faciliterende kant, zoals lesuitval, 

roosterwijzigingen, huiswerk doorgeven. 

5. Welke informatie kun je via social media delen en welke informatie niet? 

Prive zaken moet je gescheiden houden. Dus geen prive zaken vermelden. Liefst een apart 

schoolaccount op bijvoorbeeld Facebook. Onderwijs zaken kun je goed delen zoals filmpjes op een 

website, weblogs. 

6. Welke strategieën worden nu gebruikt om het onderwijs betekenisvol te maken? 

In het algemeen overzien de cursisten niet het geheel en doel van hun opleiding. Ze leren voor het 

moment, losse onderdelen, maar snappen niet de samenhang tussen de diverse vakken. Op dit moment 

wordt er nog traditioneel betekenisvol leren toegepast. Voorbeelden hiervan zijn, 

• Praktijkleren via websites zoals Esonstad van St Praktijkleren in combinatie met theorie thema 

lessen. Leerlingen zien het geheel niet en d.m.v. combinaties praktijktheorie proberen wij het 

onderwijs betekenis voller te maken.  

• Simulatie programma´s zoals Bizzgames. Klein onderzoek en het runnen van een eigen 

bedrijfje 

• Stages. 

• Excursies. 

• Gastsprekers. 

• YouTube 

• Jong Ondernemen. Het starten van een eigen onderneming met daarbij externe begeleiding. 

• Eindopdrachten vanuit de praktijk, marktonderzoek, het organiseren van een evenement. 

Social media kan een rol spelen in betekenisvol leren omdat gebruik wordt gemaakt van hun 

communicatie vormen. Daardoor komt het dichterbij hun belevingswereld. 

7. Welke aspecten van sociale media zijn geschikt om die strategieën aan te vullen of te 

versterken? 

• Weblogs tijdens een stageperiode. 

• Facebook pagina. 

• Twitter. 
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(Vervolg) Interview: Frans van der Sluis, docent unit Economie ROC Nova College Hoofddorp. 

 

8. In hoeverre kunnen social media de rol van de ELO, gedeeltelijk, overnemen?  

Zoals eerder opgemerkt ziet hij de ELO een stille dood sterven gezien het te technische karakter. Of 

Social Media dit geheel kan overnemen is voor hem nog niet duidelijk genoeg. Externe weblogs zijn 

een mogelijkheid maar dat zal verder uitgezocht moeten worden. 

9. In hoeverre kunnen sociale media een rol spelen in de de communicatie tussen de docent en de 

cursist en zelfregulatie bij de cursist stimuleren? 

Door middel van het gebruik van weblogs kun je sneller feedback geven, dat geldt ook voor andere 

vormen van social media. Snelle feedback vinden de leerlingen prettig. Hierdoor krijgen zij beter 

overzicht. Hoewel hij niet overtuigd is of social media bij de MBO cursist zelfregulatie stimuleert. Zij 

zijn nog erg op de korte termijn gericht en overzien het geheel niet. Leren voor het moment, zijn 

reactief en minder proactief gericht. Men blijft erg aan de oppervlakte en halen meer dan ze kunnen 

brengen.  
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Bijlage 3 :  

 

Interview: J.Zwetsloot, docent unit Economie ROC Nova College Hoofddorp. 

Datum: 28 maart 2012. 

Aan de hand van deelvragen leid ik dit interview. De volgorde zoals in het verslag vermeld is niet per 

definitie de volgorde tijdens het interview. Voor de overzichtelijkheid en de analyse van de diverse 

geënquêteerden wil ik wel deze volgorde handhaven. 

1. Zijn de betrokkenen tevreden over de huidige, inter- en intranet, communicatie van de 

opleiding? 

Communicatie met de cursisten vindt nu plaats via het gesproken woord, e-mail, brieven en portal. De 

communicatie gaat lastig: brieven raken ze kwijt, e-mail wordt weinig gelezen. Op portal staat veel 

maar men heeft moeite om het te vinden. Bijvoorbeeld een Jong Ondernemen boekje wordt moeizaam 

op portal gevonden en gelezen. Het is een bewustwordingsproces en heeft tijd nodig. Merendeel van 

de cursisten wachten op instructies. Deze leerstijl past ook de mbo leerling. Meer aandacht zou moeten 

zijn op meta-cognitie (het leren leren). 

 

2. Welke vormen van sociale media kunnen een functie vervullen in het MBO?  

In de lessen geen social media gebruiken. Leidt af en wordt misbruik van gemaakt. Buiten de les om 

wel mogelijkheden zoals mededelingen en berichten op Twitter en Facebook. Mogelijk kan whatsapp 

ook gebruikt worden. 

  

3. Waarvoor en op welke manier willen cursisten en docenten gebruik maken van social media in 

de opleiding? 

Huiswerk of leerling komt niet op school doorgeven via Twitter. 

Lesgeven in Social Media voor E-commerce, online marketing vakken voor de commerciële beroepen. 

Opvoedkunde: gevaren van gebruik van social media (mediawijsheid).  

Wegblijven bij emotionele onderwerpen. Geen persoonlijke feedback geven. Doe dit mondeling. 
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(Vervolg) Interview: J.Zwetsloot, docent unit Economie ROC Nova College Hoofddorp. 

4. Welke gebruiksverwachtingen hebben cursisten en docenten van het gebruik van social media 

voor school en privé? 

Social media geeft een betekenisvol effect. Het is een stimulerende omgeving aangezien het meer de 

leefomgeving van de cursist nadert. Huidige cursist leeft in een 24/7 wereld. Meer gewend om op hun 

momenten en condities de zaken te regelen. Leven ook in een online en of-line wereld en vraag is of 

ze deze twee werelden gescheiden of als een geheel beleven. Ze hebben moeite met filteren. 

5. Welke informatie kun je via social media delen en welke informatie niet? 

Huiswerk, afwezigheid doorgeven. Vak informatie doorgeven via link naar een website. Opgaven 

doorgeven via Twitter. Privé zaken niet doorgeven en ook geen persoonlijke feedback. 

6. Welke strategieën worden nu gebruikt om het onderwijs betekenisvol te maken? 

Jong ondernemen, organiseren van presentaties, symposia, stages. 

7. Welke aspecten van sociale media zijn geschikt om die strategieën aan te vullen of te 

versterken? 

Informatie voorziening. Het plaatsen van berichten op een social medium. 

8. In hoeverre kunnen social media de rol van de ELO, gedeeltelijk, overnemen? 

Dat kan niet. Het zal en portal en social media kunnen zijn 

9. In hoeverre kunnen sociale media een rol spelen in de communicatie tussen de docent en de 

cursist en zelfregulatie bij de cursist stimuleren? 

Geen persoonlijke feedback via social media geven. Dit kan het beste mondeling. Wel feedback geven 

over vakinhoudelijke zaken. 
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Bijlage 3: 

 

Interview: Martijn Schreiner , docent unit Economie ROC Nova College Beverwijk. 

Datum: 29 maart 2012 

Aan de hand van deelvragen leid ik dit interview. De volgorde zoals in het verslag vermeld is niet per 

definitie de volgorde tijdens het interview. Voor de overzichtelijkheid en de analyse van de diverse 

geënquêteerden wil ik wel deze volgorde handhaven. 

1. Zijn de betrokkenen tevreden over de huidige, inter- en intranet, communicatie van de 

opleiding? 

Niet helemaal tevreden. Inloggen van een leerling op portal werkt niet goed. Niet 

gebruikersvriendelijk. Er zijn te weinig digitale mogelijkheden. Er worden regelmatig brieven naar 

huis gestuurd. Voor stage gelegenheden maakt men een gmail account aan. Werken niet met 

cursistensite op portal maar met Google+. Digitale communicatie met de ouders is een individuele 

docent actie en niet structureel in de organisatie verwerkt. 

2. Welke vormen van sociale media kunnen een functie vervullen in het MBO?  

Google+ weet hij nog niet zo. 

Twitter. Kan wel maar gebruikt hij weinig. 

Community site bouwen als alternatief voor Facebook. Informatie over de opleiding e.d.. Prikbord, Hij 

verwacht wel effecten. 

Hij communiceert zelf  met de leerlingen via Facebook en Whatsapp. 1e jaars in mindere mate en 

hogere jaars selectief. 

3. Waarvoor en op welke manier willen cursisten en docenten gebruik maken van social media in 

de opleiding? 

Met het  bouwen van een community site verwacht Martijn dat leerlingen eerder gaan deelnemen. 

Staan ze in hun eigen omgeving zoals Facebook docenten toe ? Dat is wisselend en afhankelijk van 

leerling en docent. Martijn verwacht wel effecten van een community site. 

4. Welke gebruiksverwachtingen hebben cursisten en docenten van het gebruik van social media 

voor school en prive? 

5. Welke informatie kun je via social media delen en welke informatie niet? 

Vak relevante informatie. Workshops bijv. Prezi. Common Sense. Zet niet op internet wat je niet kwijt 

wil. Leerlingen mogen best wel gedeeltelijk zijn prive leven zien. Je laat zien dat je mens bent. Je kunt 

een korte presentatie over jezelf laten zien. 
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(vervolg) Interview: Martijn Schreiner , docent unit Economie ROC Nova College Beverwijk. 

 

6. Welke strategieën worden nu gebruikt om het onderwijs betekenisvol te maken? 

7.Welke aspecten van sociale media zijn geschikt om die strategieën aan te vullen of te versterken 

Martijn is een enthousiast gebruiker van Social Media en zoals hierboven omschreven is het   een 

community een mogelijkheid om de cursist meer bij het onderwijs te betrekken. 

8. In hoeverre kunnen social media de rol van de ELO, gedeeltelijk, overnemen?  

Martijn is van mening dat social media de rol van ELO base substantieel kunnen overnemen. 

Bijvoorbeeld Whatsapp kan hier een belangrijke rol inspelen. 

9. In hoeverre kunnen sociale media een rol spelen in de de communicatie tussen de docent en de 

cursist en zelfregulatie bij de cursist stimuleren? 
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Bijlage 3 : 

 

Interview: J.Krant, docent unit Economie ROC Nova College Haarlem. 

Datum: 25 april 2012. 

Aan de hand van deelvragen leid ik dit interview. De volgorde zoals in het verslag vermeld is niet per 

definitie de volgorde tijdens het interview. Voor de overzichtelijkheid en de analyse van de diverse 

geënquêteerden wil ik wel deze volgorde handhaven. 

1. Zijn de betrokkenen tevreden over de huidige, inter- en intranet, communicatie van de 

opleiding? 

 

Leerlingen hebben moeite om zaken te vinden op portal. Ze gaan niet actief op zoek naar informatie! 

Je moet het stimuleren er moet wat te melden zijn. Ze zijn ook gewend dat informatie wordt gebracht 

 

2. Welke vormen van sociale media kunnen een functie vervullen in het MBO?  

 

Dit jaar met social media in de les begonnen. Besloten pagina Facebook opgezet. Je kunt leerlingen 

niet dwingen om een Facebook pagina te openen. Je maakt het lesprogramma hierdoor levendiger en 

komt dichterbij hun belevingswereld. Op Facebook zet ik links naar portal, bijvoorbeeld behaalde 

cijfers, huiswerk, planning mondelinge examens. Ze vinden het handig om geïnformeerd te worden. 

Het wordt nog weinig gebruikt voor onderlinge discussies over het onderwijs. Op Twitter werd niet 

gereageerd en doe ik nu ook weinig mee. 

Linkedin heb ik ook geopend voor het vinden van bijv. een stage. 

 

3. Waarvoor en op welke manier willen cursisten en docenten gebruik maken van social media in 

de opleiding? 

Cursisten zien het als een informatiebron. Ik zelf zie het ook als een mogelijkheid om de lessen te 

verlevendigen. Bijv. door een internetlink te sturen over merkenbeleid wanneer dit onderwerp in de les 

wordt behandeld. Sommige leerlingen kijken hier naar hoewel dit % naar mijn mening nog gering is. 

 

4. Welke gebruiksverwachtingen hebben cursisten en docenten van het gebruik van social media 

voor school en privé? 

Ik hoop door SM te gebruiken dat de opleiding meer bij de cursist gaat leven en dat de beleving van de 

cursist over de opleiding dichter bij de ‘echte’ wereld staat. School en praktijk willen nog weleens als 

verschillend worden ervaren. Ik verwacht geen betere prestaties. School en privé moeten gescheiden 

blijven. Dit blijft een ingewikkeld onderwerp. Je kunt bij Facebook wel veel afschermen is mijn 

ervaring. Of je moet een school Facebook account nemen. 



Analyseverslag social media in het MBO. 

.63 C. Minnema 27 mei 2013 

 

(vervolg) Interview: J.Krant, docent unit Economie ROC Nova College Haarlem. 

5. Welke informatie kun je via social media delen en welke informatie niet? 

Cijfers, lesplannen, actuele onderwerpen over de lessen door links te sturen. Privé en school moet je 

gescheiden houden. 

6. Welke strategieën worden nu gebruikt om het onderwijs betekenisvol te maken? 

Het organiseren van: stages, gastsprekers, excursies, simulaties, presentaties en uiteraard interessante 

lessen. 

7. Welke aspecten van sociale media zijn geschikt om die strategieën aan te vullen of te 

versterken? 

Informatie uitwisselen over onderwerpen die in de lessen worden behandeld. Naslagwerk voor theorie 

en aankondigingen. Op een POL in Facebook wordt weinig gereageerd. 

8.  In hoeverre kunnen social media de rol van de ELO, gedeeltelijk, overnemen?  

Social media kan portal niet overnemen. Je kunt het laten gebruik maken van social media niet 

verplichten en zult dus portal moeten blijven gebruiken. Het is gebruik maken van portal en social 

media. Social media kan portal ondersteunen door bijv. portal links te sturen via social media.  

9. In hoeverre kunnen sociale media een rol spelen in de communicatie tussen de docent en de 

cursist en zelfregulatie bij de cursist stimuleren? 

Je kunt tips geven. Leerlingen kunnen vragen stellen op het social medium dan wel erop terugkomen 

tijdens de les. Door regelmatig informatie te verstrekken, nieuwsbrief, kunnen cursisten in een ritme 

komen en ervaren deze informatiebron als positief. Met het bijhouden van een blog heeft hij geen 

ervaring mee. Wel over gehoord bijv. tijdens een stage. 
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Bijlage 4 : Topic list. 

Doel van het onderzoek: 

Inzicht krijgen in de mogelijke effecten van social media op het onderwijsproces zodat docenten social 

media gericht(er) en effectief kunnen gaan gebruiken in hun lessen. 

Vraagstelling: 

Kunnen social media in het lesprogramma van de niveau-4 opleiding junior account manager op het 

ROC Nova College Hoofddorp een ondersteunende, didactische en pedagogische, rol spelen in de 

leerontwikkeling en prestaties van de cursisten en maken social media hierdoor het lesprogramma ook 

betekenisvoller? 

 

Deelvragen: 

1. Zijn de betrokkenen tevreden over de huidige, inter- en intranet, communicatie van de 

opleiding? 

2.  Welke vormen van sociale media kunnen een functie vervullen in het MBO?  

3. Waarvoor en op welke manier willen cursisten en docenten gebruik maken van social media in 

de opleiding? 

4. Welke gebruiksverwachtingen hebben cursisten en docenten van het gebruik van social  media 

voor school en prive? 

5. Welke informatie kun je via social media delen en welke informatie niet? 

6. Welke strategieën worden nu gebruikt om het onderwijs betekenisvol te maken? 

7. Welke aspecten van sociale media zijn geschikt om die strategieën aan te vullen of te 

versterken? 

8. In hoeverre kunnen social media de rol van de ELO, gedeeltelijk, overnemen?  

9. In hoeverre kunnen sociale media een rol spelen in de de communicatie tussen de docent en de 

cursist en zelfregulatie bij de cursist stimuleren? 
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