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Samenvatting. 

Evenals in allerlei facetten van ons leven en onze samenleving is de computer niet meer weg te 

denken uit ons huidige onderwijs. Toen ruim 15 jaar geleden het gebruik van computers in het 

onderwijs zijn intrede deed, had nog niet elke deelnemer thuis de beschikking over een computer. 

Het werken op school met computers was toen vernieuwend, zorgde voor  een aantrekkelijke 

afwisseling met de “gewone” lessen en voegde op die manier iets toe aan de leeromgeving. Sinds 

die tijd zijn de computers een steeds grotere rol gaan spelen in het onderwijs en de lessen in de 

klas. Het vernieuwende is er nu er al weer een poos van af en de deelnemers op onze school 

werken steeds meer uren met de computer. Opmerkingen van deelnemers en docenten gaven  

aanleiding te denken dat het werken met de computers op onze Mbo-opleiding Pedagogisch 

Medewerker BOL niveau 3 en 4, eerder afbreuk deden aan de leeromgeving dan iets toe te voegen. 

Na verdieping in literatuur over wat verstaan wordt onder een krachtige leeromgeving is een 

conceptueel model gemaakt het begrip “krachtige leeromgeving”. In dit conceptuele model van de 

krachtige leeromgeving komen kenmerken voor als variatie in werkwijze, de rol van de docent, 

didactiek,  en de fysieke omgeving voor. Met behulp van een enquête voor deelnemers en 

interviews met docenten van de opleiding PW BOL is beschrijvend onderzoek gedaan naar hoe zij 

de verschillende elementen van de krachtige leeromgeving ervaren tijdens het werken aan 

computeropdrachten. De vragen in de enquête en interviews waren afgeleid van het conceptueel 

model van de krachtige leeromgeving. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat het computerlesplein (de ruimte waar deelnemers op computers 

werken) door zowel deelnemers als docenten als onrustig ervaren wordt. Ook wordt duidelijk dat 

de deelnemers de computeropdrachten niet uitdagend vinden en dat ze over het algemeen niet  

tevreden zijn met de van de docenten verkregen feedback en hulp bij het plannen. De docenten 

gaven aan dat ze niet tevreden waren over het samenwerken van de deelnemers en dat ze niet veel 

ervaring hebben met het ontwerpen van computeropdrachten.  

 

Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek wordt onder andere aanbevolen om 

voorafgaand aan een nieuwe roosterperiode het team te laten kijken of er voldoende afwisseling zit 

in computer ondersteunende lessen en gewone theorielessen in een theorielokaal. Ten aanzien van 

de fysieke ruimte wordt aanbevolen om de openheid van de ruimte in te perken door het plaatsen 

van afscheidingen.  

De docenten krijgen als aanbeveling om zich te bekwamen in het ontwerpen van “krachtige” 

computeropdrachten. Daarbij verdient ook de begeleidende rol van docent aandacht als het gaat 

om tijdig feedback geven en hulp bieden bij het plannen.   
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Inleiding. 

 

Geprikkeld door opmerkingen van deelnemers dat ze op school zo vaak achter de computer 

aan het werk moesten, realiseerde ik mij dat onze deelnemers in vergelijking met 10 jaar geleden 

inderdaad veel meer tijd op school met computers aan het werk zijn. Over de voor-  en nadelen van 

het werken met computers is in ons team Agogische Beroepen Purmerend tot nu toe niet 

gesproken en over welke  didactiek of begeleiding dat van de docent vraagt al helemaal niet. Ook 

de collega’s zijn lang niet altijd tevreden over de werkhouding en de kwaliteit van de gemaakte 

producten van de deelnemers. Zo komt bijvoorbeeld veel werk van de deelnemers door middel van  

knippen en plakken van op internet opgezochte informatie tot stand.  

Een duidelijke visie van onze school over het werken met computers ontbreekt op dit moment. In 

het kader van mijn opleiding Master Professioneel Meesterschap, wil ik gaan onderzoeken  

waarover deelnemers en docenten van Agogische Beroepen wel of niet tevreden zijn als het gaat 

om werken met computers in de lessen op school. Met de uitkomsten van dit onderzoek hoop ik 

verbeteringen voor het werken met computers door deelnemers te kunnen opstellen. 

Verbeteringen die mogelijk een aanzet vormen voor een school brede visie-ontwikkeling op dit 

gebied.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Analyseverslag Chris Willemse 
 

1.Geschiedenis en probleemstelling 

 

1.1 Geschiedenis 

Vanaf september 2009 wordt er door deelnemers bij steeds meer vaktheorielessen, opdrachten 

gedaan op de computer op het computerlesplein. Vaktheorielessen zijn lessen die sterk appelleren 

aan de specifieke theorie en kennis voor het beroep van medewerker in de kinderopvang. 

Voorbeelden van deze vaktheorielessen bij de opleiding Pedagogisch Medewerker zijn 

omgangskunde, huishoudkunde, begeleiden (een mix van pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en 

sociologie). 

De computeropdrachten bestaan uit het uitwerken van teksten, maken van werkstukken en 

PowerPoint presentaties en het opzoeken van informatie op Internet. Daarbij komt dat er met 

ingang van september 2011 binnen de afdeling Agogische Beroepen van het Regio College 

Purmerend door deelnemers voor de vakken Engels, Nederlands en rekenen gewerkt wordt met 

web-based lesmethodes en programma’s. Hierdoor is de tijd die deelnemers dagelijks of wekelijks 

op school achter de computer zitten, nog verder toegenomen.  

Docenten merken op dat deelnemers niet met de opdrachten aan het werk zijn zoals zij verwacht 

hadden. Ze zijn ontevreden over de sfeer op het computerlesplein, de werkhouding van de 

deelnemers en de gemaakte producten. Daarbij valt op te merken dat er in het docententeam 

Agogische Beroepen tot nu toe geen visie bestaat over leren met behulp van de computer. Ook 

ontbreekt de kennis over goede didactische werkvormen of opdrachten voor het werken met 

computers. De ruimte waarin deelnemers op de computer werken, is het computerlesplein. Dit  

computerlesplein is een open ruimte waarin 84 computers staan opgesteld. De grootte van deze 

ruimte is vergelijkbaar met 4 standaard leslokalen. Tegelijkertijd wordt er in deze ruimte gewerkt 

door verschillende lesgroepen die vaak tot verschillende opleidingen behoren. Als er een  

onderwijskundige visie is om deze ruimte zo in te delen, dan heb ik die niet kunnen achterhalen. 

Het afgelopen schooljaar hebben zowel docenten als deelnemers van de opleiding Pedagogisch 

Werk niveau 3 en 4 in Purmerend  regelmatig laten weten dat zij het werken met 

computeropdrachten en computerlessen op het computerlesplein niet goed vinden verlopen. 

Enerzijds geven de docenten aan dat ze de deelnemers ongeconcentreerd, snel afgeleid en 

luidruchtig vinden als zij de deelnemers een opdracht geven die uitgewerkt dient te worden op het 

computerlesplein. Anderzijds geven de deelnemers aan dat ze te vaak en / of te lang achter de 

computers zitten. De deelnemers zeggen daarbij ook nog dat zij de opdrachten niet uitdagend 

vinden en dat die ze beter thuis kunnen maken omdat ze het in het lokaal te druk vinden. Deze 

opmerkingen van deelnemers zijn ook terug te vinden in het laatst gehouden deelnemers 

tevredenheidonderzoek. De opleiding Pedagogisch Werk Purmerend scoort daarin laag op uitdaging 

en afwisseling. (Regio College Deelnemers tevredenheid enquête, 2011).    

Evenals Kral (2009) constateer ik dat we ook bij onze afdeling van het Regio College de computer 

veelal gebruiken als tekstverwerker in plaats van een schrift en het internet als informatiebron in 

plaats van een boek. We gebruiken de ICT-middelen nauwelijks voor communicatieve doeleinden of 

voor gaming terwijl dat onder de lerenden zo populair is. Van aansluiten bij de behoeften en 

leefwereld van de lerenden is in dit opzicht bijna geen sprake.     
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1.2.  Onderzoeksdoelstelling 

                Sinds 1990 is er veel onderzoek gedaan naar en geschreven over welke zaken op scholen en in de 

klassen een gunstige invloed hebben op het leren en de daaruit voort vloeiende leerprestaties van 

de deelnemers. Het begrip “Krachtige leeromgeving” werd in 1990 door De Corte voor het eerst 

benoemd. Voor mijn onderzoek baseer ik me op zijn opvattingen over de krachtige leeromgeving en 

op latere onderzoeken en publicaties van anderen op dit terrein. Voor een nadere uitwerking van 

het begrip krachtige leeromgeving verwijs ik naar het theoretisch kader van dit onderzoek. 

  

Ik wil door dit onderzoek te weten komen hoe de verschillende elementen van een krachtige 

leeromgeving door deelnemers en docenten ervaren en door docenten ingezet worden tijdens het 

werken aan computeropdrachten en computerlessen op het computerlesplein, zodat ik 

aanbevelingen kan doen die bij realisatie leiden tot meer tevredenheid bij deelnemers en docenten 

over het werken aan computeropdrachten op het computerlesplein. 

                De centrale vraagstelling in dit onderzoek luidt: “In welke mate ervaren deelnemers het werken 

met computers en computeropdrachten tijdens de lessen op het computerlesplein als een krachtige 

leeromgeving en wat is de bijdrage van de docenten hier aan?”. 

 

Opmerking . 

In het hierna beschreven theoretisch kader gebruik ik de term “lerenden”, daar waar ik zowel voor 

als na het theoretisch kader de term “deelnemers” aanhoud. Hiervoor heb ik bewust gekozen 

omdat de auteurs naar wie ik verwijs in het theoretisch kader, voor de groep van lerenden 

verschillende benamingen gebruiken. Dit varieert van studenten, leerlingen en deelnemers tot 

lerenden. Deze laatste term is het meest neutraal en daarom geschikt voor het theoretisch kader. 

In mijn probleembeschrijving en in alles wat ik na het theoretisch kader beschrijf, hanteer ik de 

term deelnemer omdat het hierin over mijn school (ROC Regio College) gaat en daar duiden we de 

lerenden aan met de term deelnemers. 
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2. Theoretisch kader 

 

2.1 De krachtige leeromgeving. 

                De laatste 20 jaar is er regelmatig onderzoek gedaan naar en geschreven over wat een krachtige 

leeromgeving in het mbo inhoudt en welke effecten daarvan mogelijkerwijs uitgaan op het leren 

door lerenden. Al in 1990 introduceerde De Corte het begrip “krachtige leeromgeving” voor het 

beroepsonderwijs. Hieronder verstond De Corte een omgeving die uitdaagt tot leren door een grote 

variatie aan, voor het toekomstige beroep, relevante leermaterialen en hulpbronnen. Volgens De 

Corte is het ook een omgeving waarin lerenden actief en in interactie met elkaar kennis construeren  

en leren hanteren in complexe situaties. Elshout-Mohr & Moerkamp (1998) introduceren het begrip 

“Shared Cognition” voor dit onderdeel van de krachtige leeromgeving, waarin lerenden van elkaar 

leren door mee te doen met de cognitieve activiteiten van andere lerenden. Vervolgens beschrijft 

De Corte dat het kenmerkend is voor een krachtige leeromgeving dat de lerenden leren inzicht te 

krijgen in hun metacognitieve vaardigheden welke nodig zijn voor het leren. Onder deze 

metacognitieve vaardigheden verstaat De Corte vaardigheden zoals plannen, organiseren en 

samenwerken. Naast voldoende systematische begeleiding door docenten dienen lerenden in een 

krachtige leeromgeving de ruimte te krijgen om zelfstandig en onderzoekend bezig te zijn met 

leertaken en projecten. Deze leertaken en projecten dienen dan wel aan te sluiten bij enerzijds de 

kennis en ervaringen van de lerenden en anderzijds bij het beroep waarvoor de lerenden worden 

opgeleid.  

                Admiraal, De Graaff & Rubens (2004) onderschrijven eveneens de opvatting dat in een krachtige 

leeromgeving  de lerenden met en van elkaar leren, ook als het gaat om computerondersteund 

leren. Bij computerondersteund leren maken de lerenden gebruik van computers om een complexe 

vraag of probleem te beantwoorden of op te lossen. Om bij deze manier van werken van elkaar te 

leren, is het volgens hen wel van belang dat de lerenden in de groepjes niet alleen taken verdelen 

en dan later het afzonderlijk gemaakte werk later samenvoegen. De lerenden leren juist van elkaar 

en met elkaar als zij wederzijds afhankelijk zijn van elkaar, elkaar bevragen en elkaar van feedback 

voorzien. Dit is volgens de schrijvers aan te duiden met “coöperative learning”. De computer, in 

combinatie met een daarvoor geschikt programma is  hiervoor een prima middel. De lerenden 

zetten bij deze manier van werken hun afspraken, gemaakte werk, feedback en vragen in een voor 

hen allen beschikbare en toegankelijke digitale omgeving. Hierdoor is voor ieder groepslid te allen 

tijde te zien wie wanneer wat gemaakt heeft of erop heeft gezet. Elk groepslid kan de voortgang van 

het gehele gezamenlijke werk overzien ook al zou de groep niet fysiek compleet bij elkaar zijn. 

In hun uitwerking van het begrip krachtige leeromgeving komen De Bruijn, Overmaat, Glaudé, 
Heemskerk, Leeman, Roeleveld & Van de Venne (2005) tot tien kenmerken. Deze kenmerken zijn 
verdeeld als volgt in de vier hoofdcategorieën ingedeeld: 

*   Programma (inhoud en structuur van het onderwijs) 
         -   beroepsidentiteit als uitgangspunt 
         -   authentiek 
         -   geïntegreerd thematisch 

           *   Deelnemers (de verwerkingsactiviteiten die zij uitvoeren) 
         -   construeren 
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                              -   reflecteren 
*   Docenten (hun begeleidingsactiviteiten)  

         -   instrueren en modelleren 
                              -   coachen 
                              -   bevorderen van zelfregulerende vaardigheden  

*   Evaluatie (de manieren van toetsing en evaluatie) 
            -   functioneel toetsen van kennis, inzicht en vaardigheden 
            -   assessment van brede competenties. 

 
  

Veel kenmerken van de eerste drie hoofdcategorieën vertonen een sterke overeenkomst met de 

hier boven genoemde theorieën en inzichten van De Corte (1990), Elshout-Mohr & Moerkamp 

(1998) en Admiraal e.a. (2004). Aan de eerste hoofdcategorie, programma van het onderwijs, 

voegen De Bruijn e.a. (2005)wel toe dat in een krachtige leeromgeving het programma moet 

bestaan uit onderdelen en / of vakken die veel dwarsverbanden met elkaar hebben. De laatste 

hoofdcategorie, evaluatie, is ook een aanvulling op de eerder genoemde theorieën. De Bruijn e.a. 

(2005) beschrijven hierin expliciet de functie van de toetsing en evaluaties. Naast voortgangsmeting 

bieden deze middelen de mogelijkheid om de inhoud van de opleiding en het leerproces te 

optimaliseren.  

 

2.2 De rol van de docent. 

                Lodewijks (1993) zegt dat een krachtige leeromgeving getypeerd wordt door enerzijds realistische 

leerstof, waardoor de lerende zich uitgedaagd voelt en gestimuleerd wordt tot actieve verwerking. 

Anderzijds is de houding en rol van de docent in de krachtige leeromgeving van groot belang. 

Onderzoek van Hattie (2003) heeft aangetoond dat de docent meer dan de thuissituatie, ouders of 

medelerenden invloed heeft op de leerhouding en leerprestaties van de lerenden. 

Naast de houding van de docent wijst Lodewijks (1993) ook op het belang van afwisseling in de 

geboden leeromgeving. 

                Docenten hebben een begeleidende rol door denk- en leeractiviteiten bij verwerkingsopdrachten 

aan te reiken. Daarnaast moeten docenten / coaches lerenden helpen bij het maken van keuzes van 

denkactiviteiten. Zij hebben tevens een belangrijke taak in het expliciteren van de vorderingen in 

het ontwikkelingsproces van de lerenden, omdat dit een grote motiverende rol kan spelen bij het 

leren (Lodewijks, 1993). (Motivationele aspect.) 

                Dat de rol van de docent op het gebied van coachen en stimuleren tot reflecteren de houding van 

de lerenden beïnvloedt, wordt ook onderkend door De Bruin e.a. (2005). Zij voegen daaraan toe dat 

docenten in het begin van een mbo opleiding de lerenden ook zelfregulerende vaardigheden 

moeten aanleren. Hieronder verstaan zij vaardigheden als discipline, plannen, organiseren, naleven 

van regels en afspraken expliciteren. De sturing op deze gebieden door de docenten neemt naar 

mate de opleiding vordert steeds meer af, ten gunste van de toename van zelfsturing door de 

lerenden. (Regulerende aspect)  
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                2.3 Didactiek en visie. 

                Een goed didactisch model voor computerondersteunde lessen in een krachtige leeromgeving zou 

volgens bovenstaande rekening houden met:  

                      - de werkwijze waarbij de lerenden, ter wille van hun motivatie, beroepsrelevante opdrachten    

             krijgen, waaraan ze actief en zelfstandig in groepjes of individueel werken  

                      - de begeleiding door de docent waarbij de lerenden begeleid, gestimuleerd en van feedback     

                             voorzien worden in reflectieve gesprekken ten gunste van de regulatie. 

Kortom een didactiek die appelleert aan het vak- of beroepsinhoudelijk aspect, het motivationele 

aspect en het regulerende aspect. 

Ook in het “Vier in Balans”-model (Kennisnet, 2011) worden de vakinhoudelijke kennis en de 

didactische kennis en vaardigheden van de docent genoemd voor het effectief gebruiken van 

computers in het onderwijs. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het volgens het Vier in 

Balans-model noodzakelijk is dat de school een visie heeft over leren en ICT. Zo’n visie is volgens 

Kennisnet tevens richtinggevend voor wat betreft de inrichting de computerruimtes en de ICT-

vaardigheden van de docenten.  

Bij het ontwikkelen van een onderwijsvisie en didactiek voor ICT-gebruik is het van belang om 

rekening te houden met het feit dat al in 2005 van de jongeren tussen 15 en 24 jaar, 96 % de 

beschikking had en gebruik maakte van internet (Veen & Jacobs, 2005). Veelal maken jongeren met 

behulp van hun smartphones, tablets, laptops en computers gebruik van internet voor sociale 

interactie, spel en informatie zoeken. Daarnaast blijkt volgens Veen & Jacobs dat jongeren gewend 

zijn aan parallel processing. Dit is het gelijktijdig gebruiken van verschillende media apparaten voor 

verschillende activiteiten.  Bijvoorbeeld door te “chatten” op de computer terwijl er televisie 

gekeken wordt of  huiswerk maken op de computer en tegelijk muziek luisteren met je “Smart-

phone”. Het lijkt daarom logisch dat lerenden in de les, indien daar enigszins de kans voor is, het 

werken op de computers aangrijpen om daar andere dingen mee te doen dan alleen het werken 

aan de schoolopdrachten. Uit onderzoek van Brown (2005) blijkt dat het internetgebruik door 

jongeren in de hand werkt dat jongeren een korte concentratieboog ontwikkelen. Ook blijkt uit dit 

onderzoek van Brown dat jongeren juist behoefte hebben aan snelle en afwisselende interactie, 

hetgeen weer zou zorgen voor vluchtigheid en oppervlakkigheid, gebrek aan concentratie, laag 

reflectief vermogen, geringe taalvaardigheid en een houding van geamuseerd willen worden. Dit 

alles zou volgens Brown een verklaring kunnen zijn voor een laag leerrendement in sommige 

leeromgevingen.  

 

2.4 Motivatie. 

Volgens Oostdam, Peetsma & Blok (2007) is het lastig aan te tonen of de krachtige leeromgeving 

een eenduidige positieve invloed heeft op het leerrendement, omdat er volgens hen teveel 

parameters zijn die invloed hebben op het leerrendement. Wat volgens hen wel aangetoond kan 

worden is dat de motivatie van lerenden in een krachtige leeromgeving positief beïnvloed wordt. 

Het gaat hierbij om de intrinsieke motivatie van de lerenden. Dit komt omdat er, volgens Oostdam 

e.a., in een krachtige leeromgeving sprake is van duidelijk  beroepsrelevante leeropdrachten en 

omdat het accent niet meer op het toetsen van lerenden (extrinsiek motiverend) ligt, maar op het 
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begeleiden van de lerenden. Indien die begeleiding er op gericht is dat de lerenden leren hun eigen 

inbreng te benutten en zelfsturing aanleren, vergroot dat de betrokkenheid van de lerenden   

(Hesselink, 2004).    

Een min of meer zelfde uitleg over intrinsieke en extrinsieke motivatie geven Ryan & Deci (2000). Bij 

extrinsieke ontlenen de lerenden voldoening of waardering aan het gemaakte product na afloop 

van de opdracht. Er is sprake van intrinsieke motivatie als de lerenden het werken aan een opdracht 

op zichzelf als leuk ervaren of als dat hen een goed gevoel oplevert. Ryan & Deci zijn van mening dat 

de  intrinsieke motivatie bij lerenden tot stand komt door hen leerstof en opdrachten aan te bieden 

die aansluiten bij hun interesses en hun psychologische behoeften. Onder deze psychologische 

behoeften van lerenden verstaan zij de behoefte aan het opdoen van nieuwe vaardigheden en / of 

kennis (competence), de behoefte aan eigen inbreng (autonomy) en verbondenheid met anderen 

(relatedness). In de sociale (leer)omgeving van de lerenden spelen docenten en ouders een 

belangrijke rol. Zij spelen volgens Ryan & Deci, door de processen van socialisatie en internalisatie, 

een belangrijke rol bij het aanreiken van aspecten die een gunstig effect hebben op het ontwikkelen 

van een goede leerhouding en intrinsieke motivatie van de lerenden. Bovendien hebben docenten 

en ouders mede invloed op het welzijn van de lerenden hetgeen van belang is voor het leveren van 

goede studieprestaties. Een sterke intrinsieke motivatie zorgt bij de lerenden voor een sterke, 

zelfgekozen, positieve studiehouding volgens de Self-Determination Theory van Ryan & Deci (2000).  
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3. Centrale vraagstelling en onderzoeksopzet 

 

3.1 Reikwijdte van het onderzoek 

In mijn onderzoek wil ik me richten op hoe binnen de opleidingen van Agogische Beroepen  

Purmerend, het werken met computers bijdraagt aan een krachtige leeromgeving. Dat een 

krachtige leeromgeving een breed begrip is, is uit bovenstaande theorieën duidelijk geworden. 

Binnen de opleidingen van Agogische Beroepen Purmerend valt de Beroepspraktijkvorming (BPV) 

aan te merken als een onderdeel van de krachtige leeromgeving dat zorgt voor afwisseling in het 

leren en een sterke beroepsrelevantie. Dit onderdeel, de BPV, laat ik buiten mijn onderzoek.   

 

3.2 Centrale vraagstelling 

De centrale vraagstelling voor dit onderzoek is: “Hoe ervaren deelnemers en docenten de 

verschillende elementen van de krachtige leeromgeving tijdens het werken aan 

computeropdrachten in de lessen op het computerlesplein”? 

 

3.3 Deelonderzoeksvragen 

Om de bovenstaande vraag te beantwoorden probeer ik, met behulp van een enquête voor de 

deelnemers en interviews met docenten (Zie hoofdstuk 4, onderzoeksopzet), eerst antwoorden te 

vinden op de volgende deelvragen: 

 

1. Hoe ervaren de deelnemers de verschillende elementen van de krachtige leeromgeving? 
2. In welke mate ervaren de deelnemers het werken met computers als motiverend?  
3. Hoe ziet de begeleiding door de docenten er uit tijdens de lessen en de opdrachten op het 

computerlesplein volgens de docenten en de deelnemers? 
4. Hoe beoordelen docenten hun vaardigheden met betrekking tot het ontwerpen van 

computeropdrachten? 
5. Hoe ervaren docenten het lesgeven op het computerlesplein?  
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3.3 Conceptueel model. 
 
Figuur 1. Conceptueel model n.a.v. de gebruikte literatuur  
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3.4 Kernbegrippen, variabelen en indicatoren. 
 
In de onderstaande tabel zijn op schematische wijze de kernbegrippen, variabelen en indicatoren 
weergegeven die afgeleid zijn uit het theoretische kader. De vragen uit de deelnemers enquête en 
docenten interviews (zie hoofdstuk 4, onderzoeksopzet.) zijn op hun beurt rechtstreeks terug te 
voeren op de variabelen en indicatoren in dit onderstaand schema.     
 
Figuur 2. Variabelen schema. 

 

Kernbegrip Variabelen Indicatoren 

Krachtige leeromgeving  

 

Variatie aan werkwijzen Hoeveelheid tijd die je per week in 

de lessen besteed aan het werken op 

de computer  

Er is per week voldoende 

afwisseling in gewone theorielessen 

en computer ondersteunende lessen  

Er worden voldoende individuele 

computer ondersteunende 

leeractiviteiten aangeboden 

Er worden bij de computer 

ondersteunen de lessen voldoende  

groepsopdrachten aangeboden 

Rol van de docent Docent stimuleert deelnemers tot 

zelfreflectie tijdens het werken aan 

de  computeropdrachten 

Docent communiceert via de 

computer met de deelnemers over 

de te maken computeropdrachten  

Docent biedt deelnemers hulp bij 

het maken van keuzes t.a.v. 

onderwerpen of manieren van 

verwerking 

Docent helpt tijdens het werken op 

de computers bij keuzes t.a.v. 

plannen en organiseren 

De docent geeft opdrachten die 

duidelijk beroepsgericht zijn 

 

De docent laat merken over ruime 

vakkennis te beschikken 

De docent laat merken over ruime 

kennis van de beroepspraktijk te 

beschikken 

Eisen aan de opdrachten en 

didactiek 

De docent geeft duidelijke eisen 

waaraan het te maken 

computerwerk moet voldoen 

De docent geeft duidelijk aan 

wanneer en hoe het te maken werk 

ingeleverd moet worden 

Docent leert deelnemers 

leerstrategieën aan 

Docent geeft deelnemers feedback 

op gemaakte werk 

Docent geeft deelnemers feedback 

op manier van werken 
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Docent geeft beroepsrelevante 

opdrachten op de computer 

De docent geeft uitdagende 

computeropdrachten 

De docent geeft afwisselende 

computeropdrachten 

De docent laat merken over 

voldoende ict vaardigheden te 

beschikken  

Ruimte en regels op het 

computerlesplein 

 

De regels op het computerlesplein 

bieden gelegenheid tot 

geconcentreerd werken 

De ruimte / indeling op het 

computerlesplein biedt de 

mogelijkheid tot samenwerken 

De ruimte / indeling bieden de 

mogelijkheid tot aandachtig  

Motivatie Uitdaging Deelnemers merken bij computer 

ondersteunende lessen dat ze 

nieuwe dingen leren   

Deelnemers moeten zich inspannen 

voor een positief resultaat  

Betrokkenheid Deelnemers hebben bij de 

computeropdrachten inspraak in 

manier van (uit)werken 

Aandachtig werken De tijd dat de deelnemers 

geconcentreerd aan het werk zijn in 

een computer ondersteunende les  
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4. Onderzoeksopzet. 

 

4.1Typering van het onderzoek.  

Om antwoord te krijgen op de  centrale vraag “Hoe ervaren deelnemers en docenten de 

verschillende elementen van de krachtige leeromgeving tijdens het werken aan 

computeropdrachten in de lessen op het computerlesplein?”  heb ik een enquête gehouden onder 

de deelnemers van de opleiding Pedagogisch Medewerker 3 / 4. Ook zijn er vier collega docenten 

van deze opleiding geïnterviewd. Het gaat in dit onderzoek niet om het leggen van  verbanden of 

het vinden van relaties tussen de items die in de enquête voor komen. Het doel is te inventariseren 

waarover deelnemers en docenten tevreden zijn. Dit onderzoek valt daarom te typeren als een 

beschrijvend onderzoek. (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009)    

Voor de deelnemers is een enquête met 40 vragen ontworpen. Bijna alle vragen corresponderen 

met de indicatoren zoals aangegeven in het in hoofdstuk 3 beschreven schema met kernbegrippen, 

variabelen en indicatoren. Bij docenten is een interview afgenomen. In alle interviews kwamen 

dezelfde, van te voren bepaalde “open” vragen aan bod. Deze min of meer gestructureerde vorm 

van open interviewen wordt aangeduid als Topicinterview (Baarda e.a., 2009)  Ook bij het interview 

zijn de vragen gebaseerd op het variabelen schema. Vanwege het open karakter van de vragen is 

dit deel van het onderzoek als kwalitatief te benoemen.  

 

4.2 De onderzoeksgroep 

De enquête had ik willen voorleggen aan alle deelnemers van de opleiding Pedagogisch Werk in 

Purmerend. Omdat dit aan het einde van het schooljaar plaats vond waren al niet meer alle klassen 

op school aanwezig. De twee eerstejaars klassen en een tweedejaars klas waren nog op school en 

hebben klassikaal meegedaan aan de enquête. Een tweedejaars klas en een derdejaars klas waren 

niet meer voor lessen op school aanwezig. Dit heeft ervoor gezorgd dat 38 van de in totaal 78 

deelnemers van de opleiding Pedagogisch Medewerker de enquête hebben ingevuld.  

In onderstaande figuur is te zien hoe de deelnemers aan de enquête verdeeld zijn over de leerjaren 

van de opleiding. Hierbij valt op dat de eerstejaars deelnemers oververtegenwoordigd zijn in mijn 

onderzoeksgroep. Dit heeft alles te maken met het tijdstip van afname in het schooljaar. De 

tweedejaars en derdejaars deelnemers waren in de week van afname niet meer klassikaal of geheel 

niet op school aanwezig.   
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Figuur 3. Tabel van onderzoeksgroep. 

 

 
 

Ik heb ervoor gekozen de enquêtes op school in de klas af te nemen zodat ik een hoge respons kon 

verwachten. Bij één klas was ikzelf als docent aanwezig om de enquête uit te leggen en bij de twee 

andere klassen waren collega’s aanwezig om de enquête te introduceren en af te nemen.  

In de opleiding zaten slechts 2 jongens. Beiden hebben deelgenomen aan de enquête. Omdat dit er 

zo weinig waren, heb ik in mijn onderzoek verder geen onderscheid naar jongens en meisjes  

gemaakt. Een onderscheid in leerjaren heb ik eveneens niet gemaakt omdat geen enkele derdejaars 

deelnemer en slechts 2 tweedejaars deelnemers hebben meegedaan aan de enquête. De uitslag 

van het onderzoek betreft daarom vooral de eerstejaars deelnemers.        

Naast de enquête voor de deelnemers heb ik 4 collega’s geïnterviewd. In het team Agogische 

Beroepen Purmerend zijn er naast mijzelf 5 docenten die theorielessen verzorgen bij de opleiding 

Pedagogisch Werk.  Van die 5 collega’s heb ik er 4 geïnterviewd. De collega die ik niet heb 

geïnterviewd gaf dezelfde lessenserie voor het vak verzorgen als één van de vier andere collega’s 

die wel is geïnterviewd . Vanwege werkdruk en beschikbaarheid van de collega’s in deze fase van 

het schooljaar, heb ik er voor gekozen die ene collega niet te interviewen. 

  

 

4.3 Instrumentatie 

Voor dit onderzoek heb ik een enquête gemaakt voor de deelnemers van de opleiding Pedagogisch 

Werken. De vragen van de enquête zijn afgeleid uit het variabelen schema van het theoretisch 
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kader (zie hoofdstuk 3). Het variabelenschema is gemaakt op basis van de gebruikte literatuur (zie 

literatuurlijst). De enquête omvatte 40 vragen, waarvan 39 vragen met een  

“vijfpuntsschaal” beantwoord konden worden. Hier volgen 2 voorbeelden van vijfpuntsschaal 

vragen uit de enquête; 

 
Voorbeeld 1. 

Hoeveel tijd zit je gemiddeld per dag op school met theorielessen achter de computer:              
                                   0 tot   30 min.      0 
                                  
                                 30 tot   60 min.      0 
  
                                 60 tot   90 min.      0 
 
                                 90 tot 120 min       0 
 
                         Meer dan  120 min.      0  
                                            
Voorbeeld 2. 

Ik vind de tijd die ik gemiddeld per dag op school achter de computer werk: 
                                  
                                       veel te veel       0 
    
                           een beetje te veel       0 
 
                                                  goed       0 
 
                      een beetje te weinig       0        
 
                                  veel te weinig       0 
 

  

 

De enige andere vraag betrof de vraag naar het leerjaar van de deelnemer. Voor het afnemen van 

de enquête heb ik gebruik gemaakt van de ROC-spiegel. Hierdoor was het mogelijk de enquête 

digitaal af te nemen en de data digitaal te verwerken. De vragen van het interview zijn bijgevoegd 

als bijlage 1 van dit onderzoeksverslag. 

 

Voor het interview met de collega docenten heb ik gebruik gemaakt van een Topic-interview. De 

docenten heb ik individueel bevraagd met eenzelfde van te voren opgestelde vragenlijst. Zie bijlage 

2.  De gesprekken vonden op school plaats in een leslokaal of vergaderruimte en duurden 30 tot 45 

minuten. De interview zijn opgenomen met een datarecorder. Voor de uitgewerkte verslagen 

verwijs ik naar bijlage 3.       
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4.4 Dataverzameling  

Om de deelnemers te enquêteren is gebruik gemaakt van de ROC-spiegel. Hierdoor waren de 

antwoord gegevens meteen digitaal beschikbaar. De deelnemers hebben de enquête ingevuld 

tijdens een klascoach uur op het computerlesplein op 19 en 20 juni 2012 in het gebouw van het 

Regio College te Purmerend. 

De collega’s zijn geïnterviewd op 8, 9 en 11 juli 2012. De interviews werden individueel gehouden 

en vonden plaats in het gebouw van onze school in Purmerend. De interviews duurden tussen de 

18 en 25 minuten en werden opgenomen met een datarecorder.  

 

 

4.5 Data verwerking en analyse 

De uit de enquête verkregen data worden in hoofdstuk 5 in tabellen weer gegeven. De tabellen zijn  

terug te voeren op volgende 5 onderdelen van de enquête: 

- Variatie in werkwijze 

- Rol van de docent 

- Didactiek 

- De regels en ruimte van het computerlesplein 

- Motivatie 

Deze 5 onderdelen zijn op hun beurt weer terug te voeren op het door mij gehanteerde 

conceptuele model. In de tabellen staan de scores per vraag omdat het hier kwantitatief onderzoek 

betreft. De enquête is door 38 deelnemers ingevuld en alle vragen zijn door hen ingevuld, derhalve 

geldt bij alle onderstaande tabellen dat N=38.  

De uitgewerkte verslagen van de interviews in transcripten zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de 

betreffende collega. In paragraaf 5.2 is in een tabeloverzicht een samenvatting van de transcripten 

weergegeven. Voor de analyse van de transcripten is gebruik gemaakt van dezelfde 5 onderdelen 

van het conceptuele model waarop de ook de categorieën van de enquête is gebaseerd. Dit maakt 

het mogelijk om de antwoorden van de deelnemers uit de enquête te vergelijken met de 

antwoorden van uit de interviews van de docenten. De transcripten van de interviews zijn op te 

vragen bij de schrijver van dit verslag.     

 

 

4.6 Betrouwbaarheid en validiteit 

4.6.1 Betrouwbaarheid 

Met het oog op de betrouwbaarheid heb ik de interviews opgenomen op een datarecorder en de 

schriftelijk verslaggeving van elk interview eerst ter goedkeuring aan de betreffende collega 

voorgelegd.  Met deze 4 geïnterviewde collega’s zijn alle theorievakken naast rekenen, Nederlands 

en Engels aan bod gekomen.  

De enquêtes zijn eind juni 2012 anoniem ingevuld door de toen nog op school aanwezige 

deelnemers. Dat waren voornamelijk eerstejaars deelnemers van de opleiding Pedagogisch Werk. 
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Zij hebben klassikaal deelgenomen aan de enquête, evenals een tweedejaars groep van deze 

opleiding. 

Door zowel een enquête af te nemen alsmede interviews te houden is er in dit onderzoek van 

sprake van triangulatie, hetgeen de betrouwbaarheid van het onderzoek vergroot.   

 

 

 

4.6.2 Validiteit. 

De kernbegrippen, variabelen en indicatoren in mijn conceptueel model uit hoofdstuk 3 zijn  

ontleend aan en geoperationaliseerd op basis van de theorie zoals beschreven in hoofdstuk drie. 

Hiermee heb ik getracht de interne validiteit te bevorderen. Door zowel de vragen van de enquêtes 

voor de deelnemers als de vragen van de interviews voor de docenten rechtstreek af te leiden van 

de variabelen en indicatoren van het hier eerder genoemde conceptuele model, heb ik gezorgd 

voor de externe validiteit. Doordat in dit onderzoek de gegevens uit de deelnemersenquête en de 

gegevens van de docenten interviews verwerkt zijn, is er sprake van datatriangulatie.  

De generaliseerbaarheid van dit onderzoek is beperkt omdat het onderzoek slechts 1 opleiding 

betreft binnen de gehele school. Niet alle leerjaren zijn in dit onderzoek evenveel 

vertegenwoordigd. Bovendien is het aantal respondenten van de enquête kleiner dan de helft van 

het totaal aantal deelnemers van die opleiding. 
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5. Resultaten 

5.1 Resultaten van de deelnemersenquête. 

De resultaten van de enquête voor de deelnemers zijn verwerkt in de onderstaande tabellen. Deze 

tabellen zijn gerubriceerd naar variabelen zoals die voorkomen in het eerder beschreven overzicht 

van kernbegrippen, variabelen en indicatoren (Zie par. 3.4). Bij het verwerken van de vragen van de 

enquête heb ik in eerste instantie gekeken of 50 % of meer deelnemers aangeven dat ze tevreden 

over die vraag / dat item. Zo kan ik een beeld krijgen over welke elementen van de krachtige 

leeromgeving deelnemers tevreden zijn en over welke niet.        

    

Tabellen 1 t/m 4 behoren bij de variabele: Variatie in werkwijzen.  

 

Tabel 1. 

Hoeveelheid tijd op de computer. 
                                      0 – 30 min 30 – 60 min. 60 – 90 min. 90 – 120 min. > 120 min. 

 Vraag 2. Hoeveel tijd zit je gemiddeld per dag op 

school achter de computer? 

1 (2,6 %) 9 (23,7%) 16 (42,1%) 2 (5,3%) 10 (26,3%) 

 

Opmerkingen  bij tabel 1:  

Bovenstaande vraag laat zien dat de meeste deelnemers (42%)  gemiddeld 60 tot 90 minuten per 

dag op school met de computer werken. Opmerkelijk is dat bijna 2 even grote groepen aangeven 

dat zij 30 tot 60 minuten respectievelijk meer dan 120 minuten per dag op school op de computer 

werken. In de paragraaf “discussie” van hoofdstuk 6 zal ik hierop terug komen. 

 

    

Tabel 2. 

Waardering van de hoeveelheid tijd op de computer. 

 Veel te veel Een beetje te 

veel 

Goed  Een beetje te 

weinig  

Veel  te 

weinig 

Vraag 3. Ik vind de tijd die ik gemiddeld per dag  

op school achter de computer werk: 

2 (5,3%)  23 (60,5%) 4 (10,5%) 9 (23,7%) 

 

Opmerkingen bij tabel 2. 

Uit tabel valt op te maken dat het grootste deel (60,5 %) van de deelnemers de hoeveelheid tijd die 

ze op de computer werken als goed waardeert. Daarnaast geeft een ander groot deel (34,2 %) 

deelnemers aan dat zij wel meer tijd op de computers willen werken. 

Uit vraag 2 en 3 valt niet eenduidig af te leiden welke hoeveelheid tijd van werken op de computer  

het beste gewaardeerd wordt.   

 

 

 

Tabel 3.  
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Afwisseling in lessen. 

  Helemaal 

mee oneens 

Een beetje 

mee oneens 

Niet eens / 

niet oneens 

Een beetje 

mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Vraag 4. Er is elke dag voldoende afwisseling 

tussen lessen in een gewoon lokaal en lessen op 

het computerlesplein. 

Vraag 6. De opdrachten die ik op school op de 

computer moet uitwerken, doe ik het liefst 

individueel. 

Vraag 7. Van individuele computer-  opdrachten 

leer ik meer dan van groepsopdrachten. 

Vraag 9. Van groepsopdrachten leer ik meer dan 

van individuele opdrachten.   

 

 

1 (2,6%) 

 

 

 

 

4 (10,5%) 

 

1 (2,6%) 

 

 

17 (44,7%) 

 

6 (15,8%) 

 

 

9 (23,7%) 

 

16 (42,1%) 

 

 

5 (13,2%) 

 

16 (42,1%) 

 

 

9 (23,7%) 

 

15 (39,5%) 

 

 

15 (39,5%) 

 

14 (36,8%) 

 

 

12 (31,6%) 

 

6 (15,8%) 

 

 

 

 

2 (5,3%) 

 

 

4 (10,5%) 

 

Opmerkingen bij tabel 3: 

Over voldoende afwisseling op een lesdag valt de wijst de balans meer uit naar een beetje of 

helemaal mee oneens. Bij elkaar opgeteld betreft dat ruim 47 % van de deelnemers. Een kleiner 

deel, 39,5 % vindt wel dat er voldoende afwisseling is op elke lesdag tussen lessen in een gewoon 

lokaal en lessen op het computerplein. Daarnaast is in deze tabel te zien dat 42,1 % van de 

deelnemers aangeeft, terwijl 34,2 % het daar niet mee eens is. Slechts 15,8 % vindt echter dat je 

van groepsopdrachten meer leert dan van individuele opdrachten. 

   

 

Tabel 4. 

Hoeveelheid opdrachten en groepsopdrachten. 

 1 opdracht 2 opdrachten 3 opdrachten  4 opdrachten  5 of meer 

opdrachten 

Vraag 5. Aan hoeveel grote (groter dan 30 minuten 

werk) computeropdrachten heb je in periode 3 en 

4 gewerkt? 

Vraag 8. Aan hoeveel groepsopdrachten heb je op 

school op de computer gewerkt in periode 3 en 4? 

 

1 (2,6%) 

 

3 (7,9%) 

 

7 (18,4%) 

 

15 (39,5%) 

 

10 (26,3%) 

 

10 (26,3%) 

 

16 (42,1%) 

 

6 (15,8%) 

 

 

4 (10,5%) 

 

4 (10,5%) 

 

Opmerkingen bij tabel 4. 

Tabel 4 laat zien dat de meeste deelnemers (39,5 en 26,3 %) in periode 3 en 4 van het schooljaar 

aan 2 of 3 groepsopdrachten op de computer gewerkt hebben, terwijl ze in diezelfde perioden voor 

het overgrote deel (26,3 en 42,1 %) aan 3 of 4 computeropdrachten hebben gewerkt die langer dan 

30 minuten duurden.  
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De onderstaande tabel heeft betrekking op de variabele “De rol van de docent”. 

 

Tabel 5.  

De rol van de docent. 

 Helemaal 

mee oneens 

Een beetje 

mee oneens 

Niet eens / 

niet oneens 

Een beetje 

mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Vraag10. Als ik tijdens de les op de computer 

werk, krijg ik voldoende feedback van de docent. 

Vraag 11. Als ik tijdens de les op de computer 

werk, krijg ik altijd feedback van de docent op het 

moment dat ik het nodig heb. 

Vraag 12. Als ik aan computeropdrachten werk, 

krijg ik van de docent voldoende hulp t.a.v. de 

inhoud van de opdracht. 

Vraag 13. Als ik aan computeropdrachten werk, 

krijg ik van de docent  voldoende hulp bij hoe de 

opdracht aanpakt moet worden.  

Vraag 14. Als ik aan computeropdrachten werk, 

krijg ik van de docent voldoende hulp bij het 

plannen van mijn werk. 

Vraag 17. De docenten die begeleiden tijdens het 

werken op het computerlesplein hebben 

voldoende vakkennis.  

Vraag 18. De docenten laten in de computerlessen 

merken over voldoende kennis van de 

beroepspraktijk te beschikken. 

2 (5,3%) 

 

 

2 (5,3%) 

 

 

1 (2,6%) 

 

 

 

 

 

2 (5,3%) 

 

 

 

 

 

1 (2,6%) 

11 (28,9%) 

 

 

10 (26,3%) 

 

 

6 (15,8%) 

 

 

7 (18,4%) 

 

 

14 (36,8%) 

 

 

6 (15,8%) 

 

 

3 (7,9%) 

14 (36,8%) 

 

 

13 (34,2%) 

 

 

14 (36,8%) 

 

 

15 (39,5%) 

 

 

10 (26,3%) 

 

 

14 (36,8%) 

 

 

12 (31,6%) 

11 (28,9%) 

 

 

13 (34,2%) 

 

 

17 (44,7%) 

 

 

16 (42,1%) 

 

 

12 (31,6%) 

 

 

17 (44,7%) 

 

 

22 (57,9%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (2,6%) 

 

 

1 (2,6%) 

 

Opmerkingen bij tabel 5. 

Vraag 10 en 11 gaan over de door de docent gegeven feedback tijdens computerlessen en 

computeropdrachten. De scores wijzen uit dat slechts 1/3 deel van de deelnemers tevreden is over 

de hoeveelheid feedback en het moment van feedback krijgen. Voor voldoende hulp van de docent 

ten aanzien van de inhoud van de opdrachten geeft de grootste groep deelnemers (44,7 %) aan 

daar het een beetje mee eens te zijn.  Een bijna even grote groep deelnemers (42,1 %) geeft dat 

ook aan op de vraag of de docent voldoende hulp geeft bij hoe de opdrachten moeten worden 

aangepakt. Dat geldt niet voor de vraag of ze voldoende hulp krijgen bij het plannen van het werk 

(vraag 14). Daarvan zeggen meer deelnemers (5,3 en 36,8 %) dat ze het daar helemaal mee oneens 

zijn en beetje oneens zijn, maar 31 % die het daarmee wel eens. Docenten hebben volgens de 

deelnemers wel voldoende vakkennis en kennis van de beroepspraktijk.  

 

 

 

 

 

Tabel 6. 
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Communicatie per computer 

 Helemaal 

mee oneens 

Een beetje 

mee oneens 

Niet eens / 

niet oneens 

Een beetje 

mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Vraag 15. De computeropdrachten lever ik altijd 

per mail in bij de docent. 

Vraag 16. Ik krijg de feedback op mijn gemaakte 

computeropdrachten het liefst per mail 

14 (36,8%) 

 

14 (36,8%) 

16 (42,1%) 

 

16 (42,1%) 

6 (15,8%) 

 

4 (10,5%) 

2 (5,3%) 

 

3 (7,9%) 

 

 

1 (2,6%) 

 

Opmerkingen bij tabel 6. 

De scores op vraag 15 en 16 laten zien dat er door de deelnemers weinig  werk per mail ingeleverd 

wordt en dat ze feedback op hun werk ook liever niet per mail krijgen.  

 

In de onderstaande tabel zijn vragen aangaande de variabele “Didactiek” verwerkt. 

Tabel 7. 

Didactiek 

 Helemaal 

mee 

oneens 

Een beetje 

mee oneens 

Niet eens / 

niet oneens 

Een beetje 

mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Vraag 19. De docenten geven bij de 

computeropdrachten altijd duidelijk aan, aan 

welke eisen het werk moet voldoen.  

Vraag 20. Docenten geven bij de 

computeropdrachten duidelijk aan wanneer het 

werk moet worden ingeleverd. 

Vraag 21. De docenten geven bij 

computeropdrachten aan hoe het werk moet 

worden ingeleverd. 

Vraag 22. De docenten geven altijd feedback op de 

inhoud van het  ingeleverde eindproduct. 

Vraag 23. De docenten spreken mij aan als ik 

tijdens computeropdrachten met andere dingen 

bezig ben. 

Vraag 24. De docenten geven 

computeropdrachten die een duidelijke relatie 

hebben met de beroepspraktijk. (Rekenen en 

Nederlands tellen bij deze vraag niet mee.) 

Vraag 25. De computeropdrachten ervaar ik als 

uitdagend. 

Vraag 26 De computeropdrachten zijn afwisselend 

van vorm. 

Vraag 27. Als er gewerkt moet worden op de 

computers, zorgt de docent altijd voor een 

duidelijk begin en einde van de les. 

Vraag 28. De docenten beschikken over genoeg 

ICT vaardigheden om mij te kunnen helpen bij 

problemen.    

 

1 (2,6%) 

 

 

1 (2,6%) 

 

 

1 (2,6%) 

 

 

 

 

 

 

 

1 (2,6%) 

 

 

5 (13,2%) 

 

2 (5,3%) 

 

 

1 (2,6%) 

 

 

7 (18,4%) 

 

 

9 (23,7%) 

 

 

1 (2,6%) 

 

 

6 (15,8%) 

 

6 (15,8%) 

 

 

3 (7,9%) 

 

 

4 (10,5%) 

 

 

10 (26,3%) 

 

7 (18,4%) 

 

 

12 (31,6%) 

 

 

17 (44,7%) 

 

11 (28,9%) 

 

 

12 (31,6%) 

 

 

13 (34,2%) 

 

15 (39,5%) 

 

 

10 (26,3%) 

 

 

17 (44,7%) 

 

 

16 (42,1%) 

 

11 (28,9%) 

 

 

15 (39,5%) 

 

 

9 (23,7%) 

 

16 (42,1%) 

 

 

21 (55,3%) 

 

 

18 (47,4%) 

 

16 (42,1%) 

 

 

16 (42,1%) 

 

 

15 (39,5%) 

 

 

7 (18,4%) 

 

17 (44,7%) 

 

 

10 (26,3%) 

 

 

5 (13,2%) 

 

1 (2,6%) 

 

 

3 (7,9%) 

 

 

 

 

1 (2,6%) 

 

 

9 (23,7%) 

 

 

1 (2,6%) 

 

 

 

 

1 (2,6%) 

Opmerkingen bij tabel 7. 
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In deze tabel valt op dat bij slechts 2 vragen deelnemers in meerderheid aangeven dat ze tevreden 

zijn (vraag 20 en 23).  Bij vraag 19 (meer dan 42 %) deelnemers aangeven dat de aansturing door de 

docent op inhoudelijke eisen en wanneer de computeropdrachten moeten worden ingeleverd  

(vraag 19 en 21) gedaan wordt. Ook ontvangt meer dan 42 % van de deelnemers altijd feedback op 

hun ingeleverde producten. (vraag 22).  

Hoewel meer dan 42 % van de deelnemers ervaren  dat de computeropdrachten een duidelijk 

relatie hebben met de beroepspraktijk (vraag 24), vindt nog geen 20 % de opdrachten uitdagend 

(vraag 25). Dit terwijl bijna de helft van de deelnemers (47 %) de computeropdrachten afwisselend 

van vorm vindt (vraag 26).  

Volgens 34 % van de deelnemers ontbreekt bij het werken op de computers nog wel eens een 

duidelijk begin of einde van de les en 26 % ziet wel regelmatig een begin en einde van de les (vraag 

27). Eensgezinder zijn de deelnemers over de ICT vaardigheden van de docenten. Bij vraag 28 geeft 

meer dan 63 % van de deelnemers aan dat docenten niet over voldoende ICT vaardigheden 

beschikken om hen te kunnen helpen bij problemen.  

       

 

De scores van de vragen over “De regels en ruimte van het computerlesplein” zijn verwerkt in de 

onderstaande 2 tabellen. 

 

Tabel 8. 

De regels en ruimte van het computerlesplein. 

 Helemaal 
mee 
oneens 

Een beetje 
mee oneens 

Niet eens / 
niet oneens 

Een beetje 
mee eens 

Helemaal 
mee eens 

Vraag 29. Er zijn duidelijke gedragsregels voor het 

werken op het computerlesplein. 

Vraag 30. De docenten zorgen ervoor dat de 

gedragsregels op het computerlesplein goed 

nageleefd worden. 

Vraag 31.Door de gedragsregels op het computer-

lesplein kan ik me daar goed concentreren. 

Vraag 32. De indeling / opstelling op het 

computerlesplein zorgt ervoor dat ik me goed kan 

concentreren. 

Vraag 33. De indeling / opstelling op het 

computerlesplein biedt voldoende mogelijkheid 

tot samenwerken in groepjes.  

1 (2,6%) 

 

 

 

 

3 (7,9%) 

 

 

5 (13,2%) 

 

 

1 (2,6%) 

4 (10,5%) 

 

3 (7,9%) 

 

 

9 (23,7%) 

 

 

6 (15,8%) 

 

 

8 (21,1%) 

6 (15,8%) 

 

16 (42,1%) 

 

 

18 (47,4%) 

 

 

18 (47,4%) 

 

 

6 (15,8%) 

 

26 (68,4%) 

 

19 (50%) 

 

 

8 (21,1%) 

 

 

9 (23,7%) 

 

 

23 (60,5%) 

1 (2,6%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 9. 
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Geschatte concentratietijd.  

 0 – 15 min. 16 – 30 min. 31 – 45 min. 46 – 60 min 61 – 75 min. 

Vraag 34. Ik schat de tijd die ik bij een 

computeropdracht op het computerlesplein 

geconcentreerd kan werken op: 

 

7 (18,4%) 

 

11 (28,9%) 

 

16 (42,1%) 

 

2 (5,3%) 

 

2 (5,3%) 

 

Opmerkingen bij tabel 8 en 9 over de regels en de ruimte van het computerlesplein. 

De meerderheid (68 %) van de deelnemers ervaart dat er duidelijk regels zijn  voor het werken op 

het computerlesplein (vraag 29) en volgens de helft van de deelnemers zien de docenten daar ook 

op toe. Het aantal deelnemers die het daar” een beetje mee eens” is, ligt op 8 %. De andere 

deelnemers zijn het daarmee niet oneens of eens (vraag 30). Deze regels zorgen er nu niet direct 

voor dat deelnemers zich goed kunnen concentreren vindt bijna 32 %, tegen 21 % die dat wel een 

beetje vindt (vraag 31). De grootste groep (47 %) antwoordt op deze vraag  niet oneens of eens. 

Voor de invloed van de indeling en opstelling van het computerlesplein op de concentratie gelden 

bijna dezelfde scores. Vraag 32 toont aan dat de deelnemers vinden dat de indeling of opstelling 

van het computerlesplein niet een bijdrage levert aan hun concentratie. De geschatte tijd dat de 

deelnemers zich kunnen concentreren op het computerlesplein (vraag 34) ligt voor het grootste 

deel (42 %) tussen de 31 en 45 minuten. Voor de tijd van 16 tot 30 minuten ligt dat percentage op 

bijna 29 %. Een niet te verwaarlozen deel (18 %) schat voor zichzelf in dat ze zich korter dan 16 

minuten kunnen concentreren, 

Uit vraag 33 blijkt dat de deelnemers de opstelling en indeling van het computerlesplein wel goed 

vinden om in groepjes te kunnen samenwerken.    

 

 

Tabel 10. 

Autonomy 

 Helemaal 

mee oneens 

Een beetje 

mee oneens 

Niet eens / 

niet oneens 

Een beetje 

mee eens 

Helemaal 

mee eens 

Vraag 35. Ik doe door de computeropdrachten 

veel nieuwe kennis op. 

Vraag 36. Het werken op de computer op school 

heeft een positieve invloed op mijn motivatie voor 

de opleiding. 

Vraag 37. Bij computeropdrachten is er voor mij 

genoeg ruimte om zelf te bepalen hoe ik een 

opdracht uitwerk. 

Vraag 38. Ik zou willen dat er meer op de 

computers gewerkt gaat worden. 

Vraag 39. Door de computeropdrachten kan ik 

zelfstandiger werken. 

 Vraag 40. Ik ben tevreden over mijn manier van 

werken op het computerlesplein.  

1 (2,6%) 

 

 

2 (5,3%) 

 

 

1 (2,6%) 

 

11 (28,9%) 

 

 

 

4 (10,5%) 

11 (28,9%) 

 

 

6 (15,8%) 

 

 

4 (10,5%) 

 

7 (18,4%) 

 

3 (7,9%) 

 

9 (23,7%) 

14 (36,8%) 

 

 

15 (39,5%) 

 

 

11 (28,9%) 

 

12 (31,6%) 

 

9 (23,7%) 

 

17 (44,7%) 

11 (28,9%) 

 

 

15 (39,5%) 

 

 

21 (55,3%) 

 

6 (15,8%) 

 

23 (60,5%) 

 

8 (21,1%) 

 

1 (2,6%) 

 

 

 

 

 

1 (2,6%) 

 

2 (5,3%) 

 

3 (7,9%) 
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Opmerkingen bij tabel 10. 

Vraag 36 laat zien dat er meer deelnemers (39 %) zijn die vinden dat het werken op de computer 

hun motivatie positief beïnvloedt, dan deelnemers die dat een beetje of helemaal niet vinden (21 

%). Uit vraag 35 blijkt dat er net zoveel deelnemers zijn die vinden dat ze door het werken aan  

computeropdrachten nieuwe kennis op doen als deelnemers die dat niet vinden. Het merendeel 

(bijna 58 %) van de deelnemers geeft aan dat ze ervaren genoeg ruimte te hebben om zelf te 

bepalen hoe ze computeropdrachten uitwerken (vraag 37). Een nog groter deel van de deelnemers 

(68 %) geeft in vraag 39 aan dat ze door de computeropdrachten zelfstandiger kunnen werken.  

Toch wil een groot deel van de deelnemers, 47 %, niet dat er nog meer op de computers gewerkt 

gaat worden, tegen 21 % die dat wel wil (vraag 38). Ook is 34 % van de deelnemers ontevreden 

over de eigen manier van werken op het computerlesplein en 21 % is een beetje tevreden. De 

grootste groep, bijna 45 %, heeft hierover geen duidelijke mening.         
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5.2 Resultaten van docenten interviews 

Hieronder worden de gegevens van de docenten interviews, over hoe zij de lessen waarin de 

deelnemers werkten met computers hebben ervaren, per variabele weergegeven zoals die in 

hoofdstuk 3 in het conceptueel model benoemd zijn. Bijlage 3 van dit analyseverslag bevat een 

schematisch overzicht van de antwoorden die de docenteninterviews hebben opgeleverd. Zoals 

reeds vermeld in paragraaf 4.5 zijn de volledige transcripten van de interviews op te vragen bij de 

schrijver dezes. 

Variatie in werkwijze. 

Alle vier docenten geven aan dat ze computeropdrachten geven om deelnemers informatie te laten 

opzoeken of te bekijken, meestal gevolgd door het maken van verwerkingsopdrachten zoals vragen 

beantwoorden, een mening formuleren of een verslag maken. Elke docent zet bij de 

computeropdrachten afwisselend individuele of groepsopdrachten in, afhankelijk van het doel van 

de opdrachten. Alle vier docenten streven naar afwisseling binnen de computer ondersteunende 

lessen. Het werken met de computer wordt afgewisseld met theorie en antwoorden bespreken en  

rollenspelen.    

 

Rol van de docent (en ICT-vaardigheden).  

De docenten lopen alle vier bij de computeropdrachten rond om de deelnemers indien nodig te 

motiveren of hulp te bieden dan wel feedback te geven. Elke docent probeert iedere deelnemer 

individueel of in groepje deelnemers in een computerles te spreken over de voortgang van de 

opdracht. Ook  spreken alle docenten deelnemers aan als die niet met de opdracht bezig zijn. 

Twee docenten geven aan dat ze vinden dat ze te weinig weten van het netwerk en de computers 

werken, om deelnemers te kunnen helpen bij problemen. Drie docenten vinden dat ze voldoende 

kennis hebben Microsoft Office programma’s en internet om daar zelf mee te kunnen werken.  

  

Didactiek (en het ontwerpen van computeropdrachten). 

De lessen waarin deelnemers op de computer werken kennen bij drie van de vier docenten een 

gezamenlijk begin met daarin het activeren van voorkennis en instructie. Bij alle docenten wordt de 

lesstof of de opdracht besproken. Drie docenten bespreken het gemaakte werk nog in dezelfde les 

na. In de opdrachten zit volgens drie docenten veel  structuur voor wat betreft de eisen waaraan 

die moeten voldoen maar ook ten aanzien van de werkwijze en het inlevermoment. Alle vier 

docenten geven groepsopdrachten bij de computer ondersteunende lessen om deelnemers te laten 

samenwerken. Twee docenten gaven expliciet aan niet tevreden te zijn over de uitwerking van de 

groepsopdrachten omdat ze constateerden dat het samenwerken van de deelnemers uit niet meer 

bestond dan het werk onderling verdelen en later samenvoegen tot één geheel.   

Alle vier docenten zijn niet geheel tevreden over hun eigen ICT-vaardigheden met betrekking tot 

het ontwerpen van computeropdrachten. Zij zijn tot nu toe ook nauwelijks bezig met het zelf 

ontwerpen van computeropdrachten. Drie docenten geven aan dat ze van het gebruik van 

computers en computerprogramma’s in het onderwijs niet genoeg weten.  
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De regels en ruimte van het computerlesplein 

Vanwege de openheid van het computerlesplein is een klassikale inleiding of afsluiting volgens de 

vier docenten niet te doen. De opstelling van de computers per leshoek van het computerplein 

maakt het wel makkelijk voor de docenten om mee te kijken op de schermen van de deelnemers. 

Ook ervaren zij dat het individueel of in kleine groepjes spreken van deelnemers goed mogelijk is in 

de huidige opstelling. De openheid zorgt voor onrust waardoor zij merken dat deelnemers snel 

afgeleid zijn. De regels op het computerlesplein zijn voor de docenten duidelijk en krijgen bij alle 

vier docenten dezelfde aandacht. Zij spreken deelnemers aan als ze eten en drinken of als ze met 

andere zaken bezig zijn dan de opdracht vraagt. 

 

Motivatie 

Drie docenten geven aan dat hoewel de opdrachten vrij gestructureerd zijn, er wel eigen inbreng 

van de deelnemers mogelijk is in hoe ze dingen kunnen verwerken in de opdracht. Deze docenten 

merken allen op dat de deelnemers zelden met vragen hierover bij hen komen. De deelnemers 

hebben bij hen wel inspraak over de indeling van de groepjes. Ten aanzien van het ruimte geven 

aan de deelnemers laat één docent weten bewust de deelnemers veel ruimte te bieden zodat ze 

het minder als moeten of gedwongen zouden voelen. 
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6. Conclusies en discussie. 

 

6.1 Conclusies 

De centrale vraagstelling van dit onderzoek, zoals geformuleerd in paragraaf 3.2, luidt: “Hoe 

ervaren deelnemers en docenten de verschillende elementen van de krachtige leeromgeving 

tijdens het werken aan computeropdrachten in de lessen op het computerlesplein?” 

Alvorens deze vraag te beantwoorden, wordt hierna eerst ingegaan op de 5 deelvragen zoals 

genoemd in paragraaf 3.3. 

De eerste deelvraag was: “Hoe ervaren de deelnemers de verschillende elementen van de krachtige 

leeromgeving?”. Deze deelvraag wordt hieronder uitgewerkt in de volgende drie delen: 

 Variatie in werkwijze 

 Coöperative learning 

 De rol van de docent. 

 

Variatie in werkwijze. 

In het theoretisch kader van dit onderzoek staat beschreven dat de variatie in werkwijze een van de 

elementen van de krachtige leeromgeving is (De Corte, 1990). Het belang van afwisseling in de 

geboden leeromgeving wordt eveneens door Lodewijks (1993) onderschreven. Tabellen 1 t/m 4 van 

de enquête gaan over dit element. Uit de scores op deze vragen valt op te maken dat het grootste 

deel (60 %) van de deelnemers tevreden is over de hoeveelheid tijd die ze gemiddeld per dag achter 

de computer werken (vraag 3). Toch is slechts een minderheid van de deelnemers matig tevreden 

over de afwisseling op een lesdag tussen lessen in een gewoon lokaal en lessen op het 

computerlesplein (vraag 4).  

 

Conclusie. 

T.a.v. de variatie in werkwijze kan geconcludeerd worden dat 40 % van de deelnemers tevreden is  

over de afwisseling in lessen op computerlesplein en lessen in gewone lokalen.  

 

 

Coöperative learning. 

Met en van elkaar leren door deelnemers is volgens Admiraal e.a. (2004) een ander onderdeel van 

de krachtige leeromgeving. Computeropdrachten, mits goed geformuleerd, kunnen daar volgens de 

schrijvers een prima bijdrage aan leveren. Bij dergelijke opdrachten is goed omschreven wanneer 

en hoe deelnemers elkaar feedback geven en vragen stellen. Ook is vooraf in de opdracht 

aangegeven op welke manier en wanneer het gemaakte werk voor anderen inzichtelijk gemaakt 

moet worden, zodat elk groepslid op de hoogte blijft van de voortgang van de gezamenlijke 

opdracht. Dit zou volgens Admiraal e.a. bevorderen dat deelnemers met elkaar meeleven en voelen 

samen verantwoordelijke te zijn voor het gehele product.  

Uit de enquête voor de deelnemers blijkt dat ruim twee maal zoveel deelnemers liever aan 

individuele computeropdrachten werken dan aan groepsopdrachten op de computer (Vraag 6, 
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tabel 3.) Bovendien laten vraag 7 en 9 (tabel 3) zien dat de deelnemers dubbel zoveel deelnemers 

aangeven dat ze van de individuele opdrachten meer leren dan van de groepsopdrachten. 

Over de opbrengst van het samenwerken van deelnemers bij computeropdrachten laten twee 

docenten expliciet weten dat ze daar niet tevreden zijn. Ze zien dat de deelnemers het werk en de 

taken verdelen en de afzonderlijk uitgewerkte delen later, zonder inhoudelijk overleg over het 

gemaakte werk, met plakken en knippen tot een geheel samen voegen. Bij de beoordeling van de 

opdracht heeft dit ook geen consequenties omdat het ook niet expliciet is ingebakken in de 

opdracht.  

 

Conclusie.   

De deelnemers lijken een voorkeur te hebben voor individuele computeropdrachten en werken bij 

groepsopdrachten niet samen op de manier zoals de docenten die impliciet van hen verwachten.   

 

De rol van de docent 

Een volgend aspect van de krachtige leeromgeving betreft de rol of houding van de docent in de 

les. Volgens Lodewijks (1993) is de docent van groot belang voor de deelnemers als begeleider 

wanneer zij aan de leeropdrachten werken. Het geven van feedback op het gemaakte werk en het 

ondersteunen in het werkproces, door bijvoorbeeld te helpen met planningen en het maken van 

keuzes zijn belangrijke taken van een docent. Ook De Bruin e.a. (2005) benadrukken dat docenten 

in het MBO een belangrijke taak hebben in o.a. het helpen van deelnemers bij het plannen en 

organiseren van hun werk.   

In tabel 5 zijn de resultaten verwerkt van de vragen uit de deelnemersenquête die betrekking 

hebben op de rol van de docent. Daaruit blijkt dat een derde van de deelnemers matig tevreden is 

over de feedback van de docenten en de hulp van bij het plannen van het werk. Bijna de helft van 

de deelnemers is een beetje tevreden over de hulp van de docenten ten aanzien van de inhoud en 

aanpak van de computeropdrachten.  

Op het gebied van vakkennis en kennis van de  beroepspraktijk scoren de docenten in vraag 17 en 

18 bij de deelnemers matig met percentages van rond de 50 %. Volgens het Vier in Balans – model 

(Kennisnet, 2011) zijn deze twee aspecten juist van groot belang voor het effectief gebruiken van 

computers in het onderwijs. 

Uit vraag 24 van tabel 6 blijkt dat maar weinig deelnemers tevreden zijn over de  beroepsrelevantie 

van de computeropdrachten. Volgens De Corte (1990) en Oostdam e.a.(2007) is die 

beroepsrelevantie juist een belangrijk kenmerk van een krachtige leeromgeving.  

Naast beroepsrelevantie speelt ook de complexiteit van een opdracht volgens De Corte een 

belangrijke rol in de krachtige leeromgeving. Op de vraag (25) of de deelnemers de 

computeropdrachten uitdagend vinden, geeft minder dan een vijfde deel van de deelnemers aan  

dat ze zich wel uitgedaagd voelen door de computeropdrachten.      

Uit vraag 26 blijkt dat bijna de helft van de deelnemers het er een beetje of helemaal mee is dat de 

computeropdrachten afwisselend van vorm zijn. Voor meer dan de helft  van de deelnemers is 

volgens vraag 20 duidelijk wanneer de opdrachten  moeten worden ingeleverd. De duidelijke 

sturing van de docent op hoe de computeropdrachten moeten worden ingeleverd wordt door 
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minder dan de helft de deelnemers ervaren (vraag 21). Opvallend is het oordeel van de deelnemers 

over de ICT vaardigheden van de docenten bij vraag 28. Een ruime meerderheid (63,1 %) van de 

deelnemers geeft aan dat de docenten niet over genoeg ICT vaardigheden beschikken om hen te 

kunnen helpen bij computerproblemen.  

 

Conclusie.  

Ten aanzien van de rol van de docent kan geconcludeerd worden dat maar een klein percentage  

van de deelnemers tevreden is over de vakkennis van en begeleiding door de docenten. Op zowel 

het gebied van tijdig en voldoende inhoudelijke feedback geven, als op het gebied van hulp bieden 

bij het plannen en structureren van de computeropdrachten geeft ruim minder dan de helft van de 

deelnemers aan daarover tevreden te zijn. Deze geringe tevredenheid bij de deelnemers geldt ook 

voor de variatie in, beroepsrelevantie en uitdaging van de computeropdrachten. Over de kennis van 

de docenten van de beroepspraktijk geeft slechts een kleine meerderheid van de deelnemers aan 

tevreden te zijn.  

Een groot deel van de deelnemers vindt dat de docenten, om hen bij problemen tijdens werken op 

computers te kunnen helpen, te weinig ICT vaardigheden bezitten.  

 

 

Deelvraag 2 gaat over de vraag: ” In welke mate ervaren de deelnemers het werken met computers 

als motiverend?”.  

Uit vraag 35 valt op te maken dat slechts iets meer dan 30 % van de deelnemers vindt dat ze door 

de computeropdrachten nieuwe kennis opdoen. Door het werken met de computers wordt bij 

minder dan 40 % van de deelnemers de motivatie voor de opleiding positief beïnvloed (vraag 36). 

Opvalt dat een ruime meerderheid (68,4 %) van de deelnemers vindt dat ze door de 

computeropdrachten zelfstandiger werken (vraag 39). Een iets kleiner deel van de deelnemers 

geeft aan dat ze genoeg ruimte ervaren om zelf te bepalen hoe ze de opdrachten kunnen uitwerken 

(vraag 37). Toch wil bijna de helft van de deelnemers niet nog meer computeropdrachten krijgen 

(vraag 38). Bij vraag 31 (tabel 8) wordt niet echt duidelijk of de opstelling van de computers op het 

computerlesplein invloed heeft op de concentratie. De zelf geschatte tijd (tabel 9) dat de 

deelnemer bij een computeropdracht op het computerlesplein geconcentreerd kan werken varieert 

van een kwartier tot ruim een uur. Bijna de helft (47,3 %) geeft aan dat ze korter dan een half uur 

geconcentreerd kunnen werken op het computerlesplein. 

De helft van de deelnemers  vindt  dat de docenten ervoor zorgen dat de gedragsregels goed 

nageleefd worden. Voor veel (71 %)  deelnemers zijn de gedragsregels ook duidelijk. De opstelling 

biedt volgens een ruime meerderheid van de deelnemers wel mogelijkheden tot samenwerking. 

 

Conclusie 

Slechts iets meer dan de helft van de deelnemers vindt dat zij genoeg ruimte krijgt om zelf invulling 

te geven aan de uitwerking van de opdrachten. De docenten geven in de interviews aan dat zij die 

ruimte wel geven bij de opdrachten, maar ook dat ze merken dat de deelnemers bij het werken aan 

de computeropdrachten daar geen eigen invulling aan geven. Volgens de deelnemers levert het 
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werken aan de computeropdrachten nauwelijks nieuwe kennis op maar heeft het wel een positieve 

invloed op hun motivatie voor de opleiding.  

De duidelijkheid van de regels en de handhaving daar van door de docenten dragen niet bij aan het 

geconcentreerd kunnen werken van de deelnemers, evenals de opstelling van  het 

computerlesplein.  

  

 

Deelvraag 3 is: ”Hoe ziet de begeleiding door de docenten er uit tijdens het de lessen en opdrachten 

op het computerlesplein volgens de docenten en de deelnemers?”.  

Uit de docenteninterviews blijkt dat ze alle vier actief rondlopen in de computerleshoek als de 

deelnemers zelfstandig aan de computeropdrachten werken. Zo kijken ze mee op de 

beeldschermen van de deelnemers, bieden ze hulp en stellen ze vragen en sporen ze deelnemers 

aan om door te gaan met hun werk. Ook worden deelnemers individueel of in groepjes door de 

docenten gevraagd om bij hen aan tafel te komen om zaken door te nemen. Over de inhoud van de 

gegeven feedback of hulp is bij één docent is duidelijk dat zij de deelnemers ondersteunt bij de 

aanpak van een opdracht. Van de andere drie docenten is dat niet geheel duidelijk. Uit de 

deelnemersenquête valt meer af te leiden over de wijze waarop docenten hulp en feedback geven 

tijdens het werken op de computers. Zo valt bijvoorbeeld uit vraag 23 (tabel 6) af te leiden dat de 

docenten de deelnemers (66 %) aanspreken als ze met andere dingen bezig zijn dan met werken 

aan de opdrachten. Volgens 45 % van de deelnemers geven de docenten wel altijd feedback op de 

inhoud van hun ingeleverde werk (vraag 22), maar een derde van de deelnemers vindt de feedback 

tijdens de lessen voldoende (tabel 5, vraag 10).  

De docenten constateren dat de gebruikte computer groepsopdrachten geen bijdrage leveren aan 

het leren van en met elkaar. Volgens De Bruin e.a. (2005) mag van beginnende MBO’ers ook niet 

verwacht worden dat zij deze vaardigheden voor “coöperative learning” (Admiraal e.a., 2004) 

allemaal al reeds bezitten. Het is juist de taak van de docenten de deelnemers dit te leren door 

coaching en leren reflecteren. Uit de data van de interviews blijkt dat de docenten zich met hun 

begeleiding richten op het product en veel minder op de procesmatige kant van de opdrachten. 

 
Conclusie 

De docenten geven aan tijdens de computerondersteunde lessen en opdrachten actief bezig te zijn 

met feedback geven en sturen van gedrag. De deelnemers ervaren de feedback niet als voldoende. 

Ook ervaren de deelnemers dat ondersteuning door de docent nauwelijks gericht is op het plannen 

van werk door de deelnemers. 

De docenten zijn niet tevreden over het samenwerken van de deelnemers tijdens werken aan 

groepsopdrachten met de computers, maar sturen hier ook nauwelijks op.  

De vierde deelvraag betreft de vraag: “Hoe beoordelen docenten hun vaardigheden m.b.t. het 

ontwerpen van computeropdrachten?”. 

Drie docenten geven aan in hun interviews aan dat zij niet zelf computeropdrachten maken omdat 

er voor hun lesonderdelen veelal gewerkt wordt met reeds bestaande opdrachten die door anderen 

zijn ontworpen. Bij alle vier docenten blijkt dat een gezamenlijke voor- en nabespreking van de 
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opdracht een belangrijke rol speelt. De vier docenten geven allen in de interviews aan dat zij in hun 

lessen zowel groepsopdrachten als individuele opdrachten voor op de computer aangeboden 

hadden. Uit de  interviews wordt niet duidelijk welke eisen er bij de groepsopdrachten aan de 

samenwerking gesteld worden of wat de zwaarte van het samenwerken is in de beoordeling van de 

opdracht.   

Behalve bij het samenstellen van werkgroepjes betrekken de docenten de deelnemers weinig bij het 

ontwikkelen van computeropdrachten. De eigen inbreng van de deelnemers, volgens Hesselink 

(2004) van belang voor de motivatie van de deelnemers, lijkt hiermee tot een minimum beperkt. De 

docenten geven ook aan dat zij de computeropdrachten behoorlijk gestructureerd aanbieden, maar 

dat zij de deelnemers een bepaalde mate van vrijheid geven voor het uitwerken van opdrachten. De 

deelnemers maken daar volgens hen echter maar weinig gebruik van. Ten aanzien van dit punt laat 

maar de helft van de deelnemers weten dat ze wel genoeg mogelijkheden ervaren voor eigen 

inbreng in hoe ze een opdracht uitwerken (vraag 37). Hier kom ik in de paragraaf 6.2 “discussie” op 

terug. 

 
Conclusie 

De docenten geven aan dat de deelnemers weinig gebruik maken van de mogelijkheden voor eigen 

inbreng bij het uitwerken van de opdrachten.  

Bij groepsopdrachten maken de docenten weinig expliciet welke eisen ze stellen ten aanzien van 

het samenwerken van de deelnemers. 

Drie van de vier docenten ontwerpen niet zelf computeropdrachten en zeggen zichzelf daartoe nog 

niet genoeg geëquipeerd te vinden.  

      
De antwoorden van de vier docenten op de vijfde deelvraag van dit onderzoek “Hoe ervaren 

docenten het lesgeven in de computerruimte?” komen vrij sterk met elkaar overeen. De docenten 

geven allen aan dat de opstelling van de computers op het computerlesplein goed is. Doordat de 

deelnemers naast elkaar zitten langs de randen van de leshoeken en met de rug naar het midden 

van de ruimte, leiden de deelnemers elkaar minder snel af vinden de docenten. Ook heb je door 

deze opstelling als docent makkelijk zicht op de beeldschermen van de deelnemers.  

De openheid van het complete lesplein met de vier leshoeken van ieder 22 computers en een 

gangpad er doorheen, zorgt volgens de docenten wel voor veel onrust en afleiding. Op dit punt 

geeft minder dan een kwart van de deelnemers bij vraag 32 aan, dat ze zich door de indeling en 

opstelling van het computerlesplein goed kunnen concentreren. Door de open indeling van het 

lesplein is het volgens alle vier docenten het bijna onmogelijk om iets klassikaal uit te leggen of te 

bespreken. Ondanks dit nadeel geven drie docenten aan dat zij hun lessen met 

computeropdrachten altijd klassikaal inleiden in het begin van de les en aan het einde nabespreken.  

Dit lijkt echter wel strijdig met het feit dat maar een kwart van de deelnemers bij vraag 27 aangeeft 

dat de docent zorgt voor een duidelijk begin en einde van de les op het computerlesplein.  

Elke docent wenst minder openheid door het plaatsen wanden of schotten.  

Voor wat betreft het omgaan met de regels op het computerlesplein zitten de vier docenten ook op 

één lijn. Zij geven allen aan dat ze de deelnemers niet toestaan om te eten of drinken bij de 
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computers. Dat deelnemers van hun plaats weglopen om iets te bespreken met een andere 

deelnemer mag wel van de docenten.   

 

Conclusie 

De docenten zijn tevreden over de opstelling van de computers op het computerlesplein. De 

opstelling (“U” vorm) maakt het voor de docenten makkelijk de beeldschermen van de deelnemers 

te bekijken en het beperkt dat de deelnemers elkaar afleiden. De docenten zijn niet tevreden over 

de openheid van het gehele computerlesplein omdat het lastig is iets klassikaal te bespreken. 

Ruim drie kwart van de deelnemers vindt niet dat ze zich op het computerlesplein goed kunnen 

concentreren.  

 

De centrale vraagstelling. 

De centrale vraagstelling van dit onderzoek is: “Hoe ervaren deelnemers en docenten de 

verschillende elementen van de krachtige leeromgeving tijdens het werken aan 

computeropdrachten in de lessen op het computerlesplein?” Op deze vraag was ik gekomen 

doordat ik voorafgaand aan dit onderzoek ontevredenheid had opgemerkt bij zowel deelnemers als 

docenten over het werken aan computeropdrachten op het computerlesplein. Met behulp van de 

door mij gebruikte literatuur heb ik het begrip krachtige leeromgeving uitgewerkt in een 

theoretisch kader en een conceptueel model. De indicatoren in dit conceptueel model vormden de 

basis voor de vragen uit de deelnemersenquête en de docenten interviews. Er is daarom een sterke 

relatie tussen de uitkomsten / conclusies van dit onderzoek en de gebruikte literatuur ten aanzien 

van de krachtige leeromgeving.  

De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is voor mij dat er nu een duidelijker beeld is waarover 

deelnemers en docenten nu precies tevreden of ontevreden over zijn. De ontevredenheid van de 

deelnemers komt niet voort uit hoeveelheid aan computeropdrachten zoals ik zelf voor dit 

onderzoek had gedacht. De ontevredenheid heeft duidelijk te maken met het gebrek aan 

afwisseling met andere lessen en met het gegeven dat de deelnemers de computeropdrachten 

vaak niet als uitdagend ervaren. De computeropdrachten leiden volgens de deelnemers ook lang 

niet altijd tot nieuwe kennis.  

Het onderzoek maakt ook duidelijk dat de docenten actief bezig zijn met het begeleiden van de 

deelnemers tijdens het werken op de computers en dat de deelnemers die begeleiding als goed 

ervaren voor wat betreft de inhoud van de computeropdrachten. In de begeleiding missen de 

deelnemers steun van de docenten ten aanzien van het plannen van hun werk en het tijdig 

ontvangen van feedback. 

De docenten constateren dat de samenwerking van de deelnemers oppervlakkig en alleen maar 

van praktische aard is. Zij sturen daar in de opdrachten en de begeleiding tijdens het werken aan de 

opdrachten ook niet duidelijk op aan. De docenten geven aan dat ze meer willen leren over het 

ontwerpen van computeropdrachten.  
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6.2 Discussie. 

Allereerst wil ik opmerken dat de gegevens die ik verkregen heb uit de deelnemersenquête vooral 

komen van de eerstejaars deelnemers. Er hebben geen derdejaars deelnemers meegedaan en van 

de tweedejaars betrof het minder dan een kwart van de 38 geënquêteerden. De opleiding duurt 

drie jaar en in die tijd maken veel deelnemers een ontwikkeling door, bijvoorbeeld op het terrein 

van studievaardigheden zoals plannen. Ook verandert vaak de onderlinge samenwerking in de klas 

en de samenwerking met de docenten. Dit houdt in dat de groep deelnemers die nu enquête de 

heeft ingevuld niet geheel representatief is voor de opleiding Pedagogisch Medewerker en al 

helemaal niet voor het Regio College. Daarmee is de reikwijdte en de voorspellende waarde van dit 

onderzoek beperkt. Dit onderzoek zegt nu iets over hoe vooral de eerstejaars deelnemers het 

werken met computer ervaren. Een vergelijking met tweede- en derdejaars deelnemers was niet 

mogelijk of zinvol.   

Opmerkelijk in dit onderzoek voor mij is dat bijna 40 % van de deelnemers aangeeft dat het werken 

aan computeropdrachten een positieve invloed heeft op hun motivatie voor de opleiding, terwijl 

nog geen 20 % de opdrachten als uitdagend ervaart en slechts 30 % door de computeropdrachten 

nieuwe kennis op doet. Dit komt ook niet overeen met de theorie van Ryan & Deci (2000) waarin 

het opdoen van nieuwe kennis van groot belang is voor de motivatie van de deelnemers. Mogelijk 

speelt de manier van vragenstellen hierbij een rol of zijn er andere factoren die het individueel 

werken aantrekkelijk maat. Nader onderzoek bij de deelnemers in de vorm van een 

groepsinterview zou hiervoor eventueel verklaringen op kunnen leveren.  

Het is ook opmerkelijk dat de deelnemers aangeven dat ze de computeropdrachten liever 

individueel uitwerken dan met een groepje en dat ze van mening zijn dat ze er dan ook meer leren. 

Dit in tegenstelling tot wat er over dit punt geschreven is door onder ander De Corte (1990), 

Admiraal e.a. (2004) en Elshout-Mohr & Moerkamp (1998) over de positieve werking van het leren 

met en van elkaar door deelnemers. Zij geven echter wel aan dat samenwerken wel aangeleerd 

moet worden en mogelijk zit daar juist de kneep. Dat je de voordelen van samenwerken pas kunt 

ervaren als je er bekwaam in bent of goed in begeleid wordt, lijkt mij duidelijk. In de interviews met 

de docenten wordt namelijk niet duidelijk of zij de deelnemers actief leren of goed begeleiden om 

samen te werken. Wel is duidelijk dat het samenwerken niet meetelt bij het beoordelen van het 

werk. Om meer te weten te komen waarom toch die 40 % van deelnemers het werken op de 

computers motiverend vindt of waarom de deelnemers liever alleen aan computeropdrachten 

werken, zou een aanvullend interview met deelnemers waardevolle informatie kunnen opleveren.  

Voor de deelnemersenquête heb ik gebruik gemaakt van een antwoord keuze mogelijkheid op een 

vijfpuntschaal. Hierdoor is het voor de deelnemers mogelijk geweest om bij veel vragen een 

neutraal antwoord aan te kruisen van “niet eens / niet oneens”. Een antwoordmodel met een 

vierpuntschaal, zonder neutrale keuze mogelijkheid, zou de deelnemers er mogelijk toe hebben 

aangezet om een duidelijk keuze te maken. Bij elf van de 40 vragen gaven rond de 40 % van de 

deelnemers aan “niet eens / niet oneens”. Toch laat deze enquête zien dat deelnemers bij geen 

enkele vraag voor meer dan 71 % tevreden zijn en dat is een duidelijk signaal.        
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Tot slot merk ik op dat er een discrepantie lijkt te bestaan tussen hoe de deelnemers het ontvangen 

van feedback ervaren en hoe de docenten terugkijken op het geven van feedback tijdens de lessen. 

Volgens De Bruin e.a. (2005) is het leren door feedback krijgen van groot belang voor een positieve  

studiehouding van de lerenden. Slechts rond de 30 % van de deelnemers tevreden is over het 

voldoende en tijdig krijgen van feedback, terwijl de docenten aangeven in de computer 

ondersteunende lessen voortdurend actief te zijn om de deelnemers te helpen en / of feedback te 

geven. Ook bespreken de docenten de opdrachten of de les na met de klas. Met de door mij 

gehanteerde onderzoeksmethode is daar nu geen goede verklaring voor te geven. Misschien is het 

ontbreken van voldoende hulp bij het plannen en de geringe aandacht voor het samenwerken 

daarvan de oorzaak.  
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7. Aanbevelingen 

 

Naar aanleiding van de eindconclusies in het vorige hoofdstuk doe ik hieronder een aantal 

aanbevelingen. Deze aanbevelingen liggen op het gebied van de school, de docenten, en vervolg- 

onderzoek. 

 

7.1 Aanbevelingen voor de school. 

De docenten geven aan de deelnemers snel afgeleid zijn. De oorzaak hiervan ligt volgens de 

docenten in het feit dat het computerlesplein één grote open ruimte is waar vaak 4 klassen tegelijk 

aan het werk zijn. Door het plaatsen van schotten of half hoge wanden zou al een deel van de 

afleiding kunnen verminderen. 

 

Aanbeveling 1. 

De school zorgt voor een aantal half hoge wanden aan zijdes van het gangpad dat door het 

computerlesplein loopt  

 

7.2 Aanbevelingen voor docenten. 

Veel deelnemers geven aan dat ze niet veel nieuwe kennis op doen en dat zich niet uitgedaagd 

voelen door het werken met de computeropdrachten. Daarnaast geven de deelnemers aan dat ze 

van de computer groepsopdrachten minder leren dan van de individuele opdrachten. Dit vraagt om 

opdrachten die moeilijker en complexer zijn dan de huidige opdrachten. Deze complexere 

opdrachten kunnen het samenwerken in de hand werken. Zeker als die nieuwe opdrachten daar 

ook meer op gericht zijn voor wat betreft de producteisen en een procesbeoordeling. 

Bovendien geven de deelnemers aan dat ze tijdens het werken aan computeropdrachten te weinig 

ondersteuning krijgen bij het plannen van het werk en te weinig tijdige en adequate feedback. Toch 

geven veel deelnemers ook aan dat ze door de computeropdrachten zelfstandiger werken en dat 

het werken met computeropdrachten een positieve invloed heeft op de motivatie voor de 

opleiding. 

Op het terrein van het ontwerpen van computeropdrachten hebben de docenten onder ander. 

aangegeven dat ze dit nog niet veel zelf doen en dat hun kennis en vaardigheden daarin niet 

voldoende zijn. De docenten hebben ook geconstateerd dat bij groepsopdrachten de deelnemers 

afzonderlijk en los van elkaar aan onderdelen van de opdracht werkten zonder dat er sprake was 

van met elkaar werken of van elkaars werk leren. Deze gegevens van de deelnemers en docenten 

ten aanzien van de computeropdrachten brengen mij tot de volgende aanbeveling. 

 

Aanbeveling 2. 

Door middel van een training bekwamen de docenten zich in het ontwerpen van “krachtige” 

computeropdrachten. Dit zijn opdrachten voor groepjes of individuele deelnemers die uitdagend en 

betekenisvol zijn en die nieuwe, beroepsrelevante kennis opleveren.   
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Naast het ontwerpen van computeropdrachten dienen docenten in hun scholing ook aandacht te 

schenken aan het geven van feedback en het begeleiden van deelnemers voor wat betreft plannen 

en samenwerken.  

 

7.3 Aanbeveling voor het team Agogische Beroepen Purmerend. 

De deelnemers lieten in de enquête over de afwisseling in lessen weten dat niet de hoeveelheid 

computerondersteunde lessen beter zou moeten maar de verspreiding over de lesdagen. Ten 

aanzien van dit punt geven de docenten op hun beurt aan dat ze graag willen weten of een klas in 

de les voorafgaand aan hun les wel of niet op de computer heeft gewerkt, zodat ze dan beter voor 

afwisseling van lessen kunnen zorgdragen. Omdat ook in de gebruikte literatuur afwisseling gezien 

wordt als een belangrijk kenmerk van de krachtige leeromgeving doe ik daarom de volgende 

aanbeveling voor het team. 

 

Aanbeveling 3. 

Voor het ingaan van een nieuwe lesperiode controleert het team of de computerondersteunde 

lessen goed op de lesdagen verdeeld zijn.  

 

7.4 Aanbeveling voor vervolg onderzoek 

Bij diverse vragen uit de deelnemers enquête wordt gevraagd of de deelnemers het ergens mee 

eens of oneens zijn. Er wordt daarna niet direct doorgevraagd naar de achterliggende reden van het 

antwoord van de deelnemers. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan vragen zoals vraag 7 “van 

individuele computeropdrachten leer ik meer dan van groepsopdrachten op de computer” of vraag 

40 “ik ben tevreden over mijn eigen manier van werken op het computerlesplein”. In dit onderzoek 

is gekeken naar hoe deelnemers en docenten iets ervaren. Doorvragen bij deelnemers waarom ze 

dat vinden, met behulp van bijvoorbeeld het interviewen van een aantal deelnemers, levert 

aanvullende informatie op die mogelijk kan bijdragen nog meer verbeteringen van 

computerondersteund onderwijs. 

Het onderzoek betrof nu alleen de opleiding Pedagogisch Werker en daaraan deden voornamelijk 

deelnemers van het eerste leerjaar mee. Door het onderzoek uit te breiden naar alle BOL- 

deelnemers van de afdeling Agogische Beroepen Purmerend of andere afdelingen wordt de 

betrouwbaarheid van de uitkomsten van het onderzoek vergroot. Ook wordt het dan mogelijk om 

leerjaren en opleidingen van de afdeling, of zelfs de gehele school, met elkaar te vergelijken. Met 

name dit laatste zou belangrijke input op kunnen leveren voor het ontwikkelen van een 

schoolbrede werkwijze of misschien zelfs visie ten aanzien van computerondersteund onderwijs. 

 

Aanbeveling 4. 

Het verdient aanbeveling dit onderzoek uit te breiden naar de gehele afdeling Agogische Beroepen 

Purmerend en andere afdelingen van de school. Deze uitbreiding in de breedte moet dan wel 

gecombineerd worden met een uitbreiding in de diepte door naast de deelnemers te enquêteren, 

deelnemers steekproefsgewijs ook te interviewen over het waarom van hun antwoorden.   
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7.5 Aanbeveling voor een interventie. 

De uitkomsten van dit onderzoek met de centrale vraagstelling “Hoe ervaren deelnemers en 

docenten de verschillende elementen van de krachtige leeromgeving tijdens het werken aan 

computeropdrachten in de lessen op het computerlesplein?” heb ik vastgelegd in de hierboven 

beschreven conclusies. Van de daarbij genoemde aanbevelingen kies ik er één uit voor een 

interventie die ik wil doen.  

Deze interventie is enerzijds gericht op het ontwikkelen van uitdagende computeropdrachten die 

de deelnemers nieuwe kennis opleveren. Uitdaging en nieuwe kennis (construeren) zijn belangrijke 

kenmerken van een krachtige leeromgeving (De Corte, 1990) en hebben grote invloed op de 

leermotivatie van de deelnemers (Oostdam e.a., 2007). Andere hierboven genoemde conclusies 

hebben meer betrekking op randvoorwaarden en zijn naar mijn mening van secundair belang. 

Anderzijds moet er in de interventie aandacht zijn voor het geven van feedback en de begeleiding 

van de deelnemers bij samenwerken en plannen. Van deze belangrijke vaardigheden in een 

krachtige leeromgeving (Admiraal e.a., 2004) geven deels de docenten en deels de deelnemers aan 

dat zij hier niet tevreden over zijn.   
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8. Evaluatie 

Doordat de enquête in de laatste weken van het schooljaar is afgenomen hebben niet alle 

deelnemers deelgenomen aan de enquête. Met name de ervaringen en meningen van de tweede  

en derdejaars deelnemers ontbreken hierdoor in de uitslag. Een vergelijking tussen ervaringen en 

meningen van eerstejaars deelnemers en tweede- of derdejaars deelnemers is hierdoor ook niet 

mogelijk. Hiermee is deze enquête niet maatgevend voor de gehele opleiding Pedagogisch Werk. 

Het zou m.i. zeker aan te bevelen zijn deze enquête  ook in het tweede en derde jaar van de 

opleiding af te nemen, zodat er een completer beeld verkregen kan worden over het werken met 

computers in de gehele opleiding. Bij een volgend onderzoek zou ik na de deelnemersenquête te 

hebben afgenomen, ook zeker gebruik maken van interviews met deelnemers om zo meer te weten 

te komen over de reden van de gegeven antwoorden. Bijvoorbeeld bij vraag 40 over de mate van 

tevredenheid over de eigen manier van werken op het computerlesplein zouden aanvullende veel 

informatie kunnen opleveren.    

Bij het interviewen van de docenten heb ik het als lastig ervaren om vast te houden aan de vooraf 

door mij geformuleerde de vragen, omdat ik gepoogd heb om van de interviews een gesprek te 

maken. Vanwege het doorvragen op een antwoord werd er door mij soms min of meer bewust 

afgeweken van de kernvragen. Ook gaf een van de geïnterviewde collega’s aan dat het handig 

geweest zou zijn als zij de vragen ter voorbereiding  op het interview vooraf gekregen had. Dit zou 

ik een volgende keer zeker overwegen. Toch gaven  de geïnterviewde collega’s aan het leuk te 

hebben gevonden om door dit interview te praten over het werken met computers door onze 

deelnemers.    
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Bijlage 1. 
 
Enquête voor het gebruik van computers in de opleiding Pedagogisch Werker 3 / 4 van het Regio 

College in Purmerend. 

 

 

 

Beste deelnemers, 

 

De laatste 5 jaar is het gebruik van computers in de lessen op veel schoolsoorten steeds meer 

toegenomen. Bij onze opleiding Pedagogisch werk is dat ook zo. Ik wil graag weten hoe jullie daar 

over denken. Daarom vraag ik jullie deze enquête in te vullen. Het doel is om er achter te komen wat 

goed gaat en wat er verbeterd moet worden 

De enquête is anoniem en daarom kan je volledig je eigen mening geven. Ik vraag je het rondje 

achter jouw antwoord keuze aan te klikken. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 20 – 25 

minuten.  

 

Succes met invullen en alvast hartelijk dank voor jullie medewerking, 

 

Chris Willemse.      

 

 

 

.  

 

 

1. Ik ben een:      eerstejaars deelnemer                0 

 

                          tweedejaars deelnemer                0 

 

                            derdejaars deelnemer                0 

 

 

 

Variatie aan werkwijzen 

 

2. Hoeveel tijd zit je gemiddeld per dag op school met theorielessen achter de   

    computer  :              

                                   0 tot   30 min.      0 

                                  

                                 30 tot   60 min.      0 

  

                                 60 tot   90 min.      0 

 

                                 90 tot 120 min       0 

 

                          Meer dan  120 min.      0  
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3. Ik vind de tijd die ik gemiddeld per dag op school achter de computer werk: 

                                  

                                  veel te veel           0 

    

                        een beetje te veel           0 

 

                                           goed            0 

 

                   een beetje te weinig           0        

 

                             veel te weinig           0 

 

  

 

4. Er is elke dag voldoende afwisseling tussen lessen in een gewoon lokaal en lessen op het       

    computerlesplein. 

    

                  helemaal mee oneens           0 

 

                een beetje mee oneens           0 

 

                 niet eens / niet oneens           0 

 

                    een beetje mee eens           0 

 

                      helemaal mee eens           0 

 

 

 

 

5. Aan hoeveel grote (groter dan 30 minuten werk) computeropdrachten heb je in periode 3 en 4  

    gewerkt? 

 

                   1 opdracht                              0 

                                            

                   2 opdrachten              0 

 

                   3 opdrachten                0 

 

                   4 opdrachten               0 

 

                   5 of meer opdrachten             0   

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Analyseverslag Chris Willemse 
 

 

 

6. De opdrachten die ik op school de computer moet uitwerken, doe ik het liefst individueel. 

   

                  helemaal mee oneens           0 

 

                een beetje mee oneens           0 

 

                 niet eens / niet oneens           0 

 

                    een beetje mee eens           0 

 

                      helemaal mee eens           0 

 

 

 

7. Van individuele computeropdrachten leer ik meer dan van groepsopdrachten op de computer. 

                           

                  helemaal mee oneens           0 

 

                een beetje mee oneens           0 

 

                 niet eens / niet oneens           0 

 

                    een beetje mee eens           0 

 

                      helemaal mee eens           0 

 

 

 

 

8. Aan hoeveel groepsopdrachten heb je op school op de computer gewerkt in periode 3 en 4. 

 

               1 opdracht                 0 

                                            

               2 opdrachten             0 

 

               3 opdrachten             0 

 

               4 opdrachten                                  0 

 

               5 of meer opdrachten            0   
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9. Van groepsopdrachten op de computer leer ik meer dan van individuele computer-  

    opdrachten.  

  

                  helemaal mee oneens           0 

 

                een beetje mee oneens           0 

 

                 niet eens / niet oneens           0 

 

                    een beetje mee eens           0 

 

                      helemaal mee eens           0 

 

          

 

              

 

Houding van de docent 

 

10. Als ik tijdens de les op de computer werk, krijg ik voldoende feedback van de docent. 

 

                  helemaal mee oneens           0 

 

                een beetje mee oneens           0 

 

                 niet eens / niet oneens           0 

 

                    een beetje mee eens           0 

 

                      helemaal mee eens           0 

                          

 

 

 

11. Als ik tijdens de les op de computer werk, krijg ik altijd feedback van de docent op het moment  

      dat ik het nodig heb.. 

 

                    helemaal mee oneens         0 

 

                  een beetje mee oneens         0 

 

                                eens / oneens         0 

 

                      een beetje mee eens         0 

 

                        helemaal mee eens           0 
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12. Als ik aan computeropdrachten werk, krijg ik van de docent voldoende hulp t.a.v. de    

      inhoud van de opdracht.  

 

                  helemaal mee oneens           0 

 

                een beetje mee oneens           0 

 

                 niet eens / niet oneens            0 

 

                    een beetje mee eens           0 

 

                      helemaal mee eens           0 

 

 

 

 

13.  Als ik aan computeropdrachten werk, krijg ik van de docent voldoende hulp bij hoe de  

       opdracht moet worden aangepakt. 

  

                  helemaal mee oneens           0 

 

                een beetje mee oneens           0 

 

                 niet eens / niet oneens           0 

 

                    een beetje mee eens           0 

 

                      helemaal mee eens           0 

 

 

 

 

14.  Als ik aan computeropdrachten werk, krijg ikje van de docent voldoende hulp bij   

       het plannen van mijn werk. 

 

                  helemaal mee oneens           0 

 

                een beetje mee oneens           0 

 

                               eens / oneens           0 

 

                    een beetje mee eens           0 

 

                      helemaal mee eens           0 
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15. De computeropdrachten lever ik altijd per mail in bij de docent.    

 

                  helemaal mee oneens           0 

 

                een beetje mee oneens           0 

 

                 niet eens / niet oneens           0 

 

                    een beetje mee eens           0 

 

                      helemaal mee eens           0 

 

 

 

 

16. Ik krijg de feedback op mijn gemaakte computeropdrachten het liefst per mail.  

        

                  helemaal mee oneens           0 

 

                een beetje mee oneens           0 

 

                 niet eens / niet oneens           0 

 

                    een beetje mee eens           0 

 

                      helemaal mee eens           0 

                                                  

 

 

 

17. De docenten die begeleiden tijdens het werken op het computerlesplein hebben voldoende  

      vakkennis.    

       

                  helemaal mee oneens           0 

 

                een beetje mee oneens           0 

 

                 niet eens / niet oneens           0 

 

                    een beetje mee eens           0 

 

                      helemaal mee eens           0 
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18. De docenten laten in de computerlessen merken over voldoende kennis van de beroepspraktijk te   

      beschikken. 

 

                  helemaal mee oneens           0 

 

                een beetje mee oneens           0 

 

                 niet eens / niet oneens           0 

 

                    een beetje mee eens           0 

 

                      helemaal mee eens           0 

  

 

 

Didactiek  

   

19. De docenten geven bij de computeropdrachten altijd duidelijk aan, aan welke eisen het  

      werk moet voldoen. 

 

                   helemaal mee oneens           0 

 

                 een beetje mee oneens           0 

 

                  niet eens / niet oneens           0 

 

                     een beetje mee eens           0 

 

                       helemaal mee eens           0 

 

 

 

 

20. De docenten geven bij de computeropdrachten duidelijk aan wanneer het werk  

      moet worden ingeleverd. 

  

                  helemaal mee oneens           0 

 

                een beetje mee oneens           0 

 

                 niet eens / niet oneens           0 

 

                    een beetje mee eens           0 

 

                      helemaal mee eens            0 
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21. De docenten geven bij computeropdrachten duidelijk aan hoe het werk moet worden ingeleverd. 

 

                  helemaal mee oneens           0 

 

                een beetje mee oneens           0 

 

                 niet eens / niet oneens           0 

 

                    een beetje mee eens           0 

 

                      helemaal mee eens            0 

 

 

 

 

22. De docenten geven altijd feedback op de inhoud van het ingeleverde eindproduct..  

 

                  helemaal mee oneens           0 

 

                een beetje mee oneens           0 

 

                 niet eens / niet oneens           0 

 

                    een beetje mee eens           0 

 

                      helemaal mee eens           0 

 

 

 

 

23. De docenten spreken mij aan als ik tijdens computeropdrachten met andere dingen bezig ben. 

                     

                  helemaal mee oneens           0 

 

                een beetje mee oneens           0 

 

                 niet eens / niet oneens            0 

 

                    een beetje mee eens           0 

 

                      helemaal mee eens           0 
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24. De docenten geven computeropdrachten die een duidelijke relatie hebben met de   

      beroepspraktijk. (Rekenen en Nederlands tellen bij deze vraag niet mee.) 

 

                    helemaal mee oneens         0 

 

                  een beetje mee oneens         0 

 

                   niet eens / niet oneens         0 

 

                      een beetje mee eens              0 

 

                        helemaal mee eens         0 

 

 

                  

 

25. De computeropdrachten ervaar ik als uitdagend.         

                    

                    helemaal mee oneens         0 

 

                  een beetje mee oneens         0 

 

                  niet eens / niet oneens         0 

 

                      een beetje mee eens         0 

 

                        helemaal mee eens         0 

 

 

 

 

 

26. De computeropdrachten zijn afwisselend van vorm. 

                           

                    helemaal mee oneens         0 

 

                  een beetje mee oneens         0 

 

                  niet eens / niet oneens         0 

 

                     een beetje mee eens         0 

 

                       helemaal mee eens         0 
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27. Als er gewerkt moet worden op de computers, zorgt de docent voor een duidelijk begin en einde  

      van de les. 

 

                    helemaal mee oneens         0 

 

                  een beetje mee oneens         0 

 

                  niet eens / niet oneens         0 

 

                     een beetje mee eens         0 

 

                       helemaal mee eens         0 

 

 

 

 

 

28. De docenten  beschikken over genoeg ICT-vaardigheden om mij te kunnen helpen bij  

      problemen.  

 

                    helemaal mee oneens         0 

 

                  een beetje mee oneens         0 

 

                  niet eens / niet oneens         0 

 

                     een beetje mee eens         0 

 

                      helemaal mee eens         0 

 

 

 

De regels en ruimte van het computerlesplein. 

 

29. Er zijn duidelijke gedragsregels voor het werken op het computerlesplein. 

 

                    helemaal mee oneens         0 

 

                  een beetje mee oneens        0 

 

                  niet eens / niet oneens        0 

 

                      een beetje mee eens        0 

 

                        helemaal mee eens        0 
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30. De docenten zorgen ervoor dat de gedragsregels op het computerlesplein goed nageleefd 

      worden. 

 

                    helemaal mee oneens         0 

 

                  een beetje mee oneens         0 

 

                  niet eens / niet oneens         0 

 

                     een beetje mee eens         0                                  

 

                       helemaal mee eens         0 

 

 

 

 

31. Door de gedragsregels op het computerlesplein kan ik me daar goed concentreren. 

                                

                    helemaal mee oneens         0 

 

                  een beetje mee oneens         0 

 

                  niet eens / niet oneens         0 

 

                     een beetje mee eens         0 

 

                       helemaal mee eens         0                      

                             

 

 

 

 

32. De indeling / opstelling op het computerlesplein zorgt ervoor dat ik me goed kan   

     concentreren.      

                                         

                    helemaal mee oneens         0 

 

                  een beetje mee oneens         0 

 

                  niet eens / niet oneens         0 

 

                     een beetje mee eens         0 

 

                       helemaal mee eens         0 
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33. De indeling / opstelling op het computerlesplein biedt voldoende mogelijkheid tot  

      samenwerken in groepjes. 

   

                    helemaal mee oneens         0 

 

                  een beetje mee oneens         0 

 

                  niet eens / niet oneens         0 

 

                      een beetje mee eens         0 

 

                        helemaal mee eens         0 

 

 

 

 

34. Ik schat de tijd die ik bij een computeropdracht op het computerlesplein, geconcentreerd kan  

      werken op: 

 

                            0 – 15 minuten          0 

 

                          16 – 30 minuten          0 

 

                          31 – 45 minuten          0 

 

                          46 – 60 minuten          0 

 

                          61 – 75 minuten          0  

 

 

 

 

Motivatie. 

 

35. Ik doe door de computeropdrachten veel nieuwe kennis op. 

 

                    helemaal mee oneens         0 

 

                  een beetje mee oneens         0 

 

                  niet eens / niet oneens         0 

 

                      een beetje mee eens         0 

 

                        helemaal mee eens         0 
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36. Het werken aan computeropdrachten op school heeft een positieve invloed op mijn motivatie  

      voor de opleiding. 

                             

                    helemaal mee oneens         0 

 

                  een beetje mee oneens         0 

 

                   niet eens / niet oneens         0 

 

                      een beetje mee eens         0 

 

                        helemaal mee eens         0 

 

 

 

 

 

37. Bij computeropdrachten is er voor mij genoeg ruimte om zelf te bepalen hoe ik opdracht    

      uitwerk. 

 

                    helemaal mee oneens         0 

 

                  een beetje mee oneens         0 

  

                  niet eens / niet oneens         0 

 

                      een beetje mee eens         0 

 

                        helemaal mee eens         0 

  

 

 

 

38. Ik zou willen dat er meer op de computers gewerkt gaat worden.      

                              

                    helemaal mee oneens         0 

 

                  een beetje mee oneens         0 

 

                   niet eens / niet oneens         0 

 

                      een beetje mee eens         0 

 

                        helemaal mee eens         0 

 

 

 

 

 

39. Door de computeropdrachten kan ik zelfstandiger werken.  
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                    helemaal mee oneens         0 

 

                  een beetje mee oneens         0 

 

                  niet eens / niet oneens         0 

 

                     een beetje mee eens         0 

 

                       helemaal mee eens         0 

 

 

 

 

40. Ik ben tevreden over mijn eigen manier van werken op het computerlesplein.  

                            

                    helemaal mee oneens         0 

 

                  een beetje mee oneens         0 

 

                  niet eens / niet oneens         0 

 

                      een beetje mee eens         0 

 

                        helemaal mee eens         0 

 

 

 

 

Einde enquête. 
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Bijlage 2. 

Interview vragen voor de docenten. Interviewvragen voor docenten van de opleiding PW 
Purmerend t.b.v. onderzoek naar computergebruik in een krachtige leeromgeving.   
 
1. Met wat voor  soort opdrachten heb je deelnemers op de computer laten werken, individuele     
     opdrachten of groepsopdrachten?  
     Wat was de reden dat je daarvoor koos? 
     Hoe kijk  je terug op de groepsopdrachten? 
 
2. Welke didactische uitgangspunten zijn voor jou van belang geweest bij werken met     
     computeropdrachten t.a.v.: 
                        -    de inhoud van de opdrachten 
                        -    de manier van werken van de deelnemers 
                        -    de tijdsindeling 
                         
3. Wat was de aard of het doel van computeropdrachten?  
     (tekstverwerken, iets ontwerpen zoals een schema, informatie opzoeken, filmpjes  
     bekijken, oefenen, vragen beantwoorden, anders nl. …………………………………) 
 
4. Op welke manier begeleid je de deelnemers als ze aan computeropdrachten werken?   
 
5. Hoe ga je om met feedback geven? 
     - Wanneer gaf je feedback aan de deelnemers die aan een computeropdracht werkten? 
     - Hoe gaf je de feedback? 
     - Aan welke deelnemers gaf je feedback? 
 
6. Hoe schat je je eigen kennis in m.b.t. de inhoud van computerprogramma’s  waarmee de  
     deelnemers voor jouw lessen werken? 
 
7. Hoe schat je je eigen vaardigheden in m.b.t. de het werken met computerprogramma’s  
     waarmee je de deelnemers voor je lessen laat werken? 
  
8. Vind je jezelf didactisch voldoende toegerust om computerondersteunde lessen vorm  
     te geven?  
 
9. Op welke manier hebben deelnemers zelf invloed op het uitvoeren van  
     computeropdrachten? 
 
10. Wat vind je goed aan de opstelling/indeling  op het computerlesplein en wat zou je  
      willen veranderen?  
 
11. Hoe ga je als docent om met de regels op het computerlesplein? 
 
12. Welke suggesties heb je voor het plannen van computeropdrachten / computerlessen? 
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Bijlage 3. 
 
Schematisch overzicht van uitwerking van de docenten interviews. 
 
 

        Docent 
 
 
Onderwerp 

Docent 1 
 

Docent 2 
 

Docent 3 
 

Docent 4 
 

Aard en doel van 
computeropdrachten. 
  

Uitwerken van vragen, 
opzoeken van info om daarna 
terug te koppelen naar gehele 
klas. 

-Zelf testjes 
-Opgaven maken  
- info opzoeken en    bekijken 
-vragen  uitwerken.  

Filmpjes en info opzoeken op 
internet en uitwerken van 
vragen. 

Opzoeken van info  op 
internet en  uitwerken van 
verslagen. Op de computer 
kan je sneller wijzigingen in 
je verslag aanbrengen. Het is 
vaak ook beter leesbaar als 
het op de computer gemaakt 
is.   

Individuele 
opdrachten of 
groepsopdrachten. 

Combinatie, deelnemers 
mogen soms zelf kiezen of ze 
iets alleen willen uitzoeken of 
met een groepje. 

Periode 3 individuele .  
opdrachten en periode 4 een 
groepsopdracht.  

Individuele opdrachten ter 
verwerking voor een toets. 
Groepsopdrachten kunnen 
wel maar dan moet je ze in 
projectvorm aanbieden met 
een gezamenlijk eindproduct. 
Dan leren ze samenwerken en 
plannen. Belangrijk bij pc 
opdrachten is dat je elke les 
een nabespreking inbouwt. 

Afhankelijk van het 
onderwerp. Een plan van 
aanpak maken voor de eigen 
stage was individueel. Een 
informatiemap maken over 
Bijzondere 
Levensgebeurtenissen was 
een groepsopdracht.  

Tevredenheid over 
groepssamenwerking. 

 Groepjes verdelen werk en 
gaan daarna individueel aan 
de slag, zonder verder  
inhoudelijk overleg. 

 Er was na het verdelen van 
taken toch weinig overleg 
over het gemaakte werk met 
elkaar. Ieder deed zijn eigen 
ding en dat werd dan met 
knippen en plakken.  
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samengevoegd .  

 Didactiek van de les Er wordt gewerkt met 
lesbrieven en elke les begint 
met een gezamenlijk deel (15 
– 20 min.) voor uitleg, of 
bespreken of bekijken van 
lesstof, daarna wordt er 
individueel of in groepjes 
gewerkt. Meningen en 
inzichtvragen worden altijd 
weer besproken.  

-1e deel van dubbellesuur 
theorie, rollenspel  en 
bespreken van stof, 2e deel 
opdrachten maken op de 
computer. 
-Stof werd getoetst, 
ingeleverd op papier of moest 
gepresenteerd worden aan de 
klas 
-opdrachten in lesbrieven 
aangeboden. 

Er zaten meer dan 1 soort 
werkvormen in de lessen en 
dat maakte dat ze uitgedaagd 
bleven. Na afloop van een 
opdracht werd deze klassikaal 
besproken. Je moet 
deelnemers blijven coachen 
en motiveren  anders gaan ze 
kijken op verkeerde site en 
facebook.  
 

Eerst een gezamenlijk begin 
voor uitleg en instructie. Ook 
geef ik dan info op papier 
waar ze info uit kunnen 
halen, zodat ze niet alleen de 
computer gebruiken. Aan 
het einde van de les zeker 
weer gezamenlijk bij elkaar 
voor het uitwisselen van 
ervaringen / kennis en 
afspraken maken. 

Manier van 
begeleiden tijdens de 
les 

Rondlopen als ze achter de PC 
werken kijk mee  en stel 
vragen. Soms ook roep ik 
deelnemers bij me. 

-Geprobeerd structuur te 
geven 
-aansporen om aan het werk 
te gaan 
-rond lopen en vragen stellen 
of er hulp nodig was. 

Ik liep rond als de deelnemers 
aan het werk waren. 
Sommigen kwamen ook 
vragen.  

Als ze op de computer aan 
het werk zijn neem ik vaak 
groepjes apart aan tafel om 
zaken door te nemen.  Ook 
loop ik rond om mee te 
kijken op hun scherm. 

Inbreng van 
deelnemers 

Er zijn wel kaders aangegeven 
waaraan opdracht moest 
voldoen maar daarbinnen 
bleven wel mogelijkheden 
voor deelnemers om zelf 
keuzes te maken hoe ze iets 
wilden uitwerken. Weinig 
deelnemers deden iets uit zich 
zelf. 

Wel in samenstelling van 
groepjes maar niet in het 
uitwerken van een opdracht. 
Dit was (gestructureerd) 
voorgeschreven. 

Ik liet de deelnemers zo vrij 
mogelijk in hun manier van 
uitwerken, want dan werd het 
minder een moeten of 
gedwongen voelen. 

De opdrachten zijn vrij 
gestructureerd en de meeste 
deelnemers houden zich aan 
de opdracht. Als ze het 
vragen kan er vaak wel meer 
dan ze denken.  

Inleveren van werk en 
communicatie 

60 % van gemaakte werk 
wordt naar mij gemaild. 

Deelnemers leveren 
producten meestal op papier 
in. 

Deelnemers konden altijd met 
vragen naar mij mailen, die ik 
per ommegaande 
beantwoordde.  
Zou graag zien dat lesbrieven 
en opdrachten digitaal voor 
deelnemers beschikbaar 

Het werk wordt uitgeprint en 
in mijn postvakje gedaan.  
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waren voor het gemak van 
zowel docenten als 
deelnemers. 
 

Feedback geven op 
gemaakt werk 
 

Per mail.  Meestal op papier schriftelijk 
en mondeling.  

Soms werden opdrachten 
ingeleverd die ik dan uitprintte 
en dan van  handgeschreven 
feedback voorzag.   

Mondeling krijgen ze mijn 
feedback en de beoordeling 
van een werkstuk krijgen ze 
ook op papier. 

Eigen computer 
kennis en 
vaardigheden 

Zou meer van de 
mogelijkheden van computers 
in het onderwijs willen weten 
en denkt hierbij aan Social 
Media en N@tschool. 
Programma’s uit Office 
beheers ik redelijk. 

Kan en wil nog veel meer leren 
over computerprogramma’s.  

Denk dat die ruim voldoende 
is (Word en internet) behalve 
netwerk zaken daar weet ik 
niets van. 

Word, mail en excel  beheers 
ik redelijk goed, maar als de 
computer zelf problemen 
aan geeft weet ik daar 
weinig van. Echte 
computeropdrachten 
ontwerp ik niet. Het vaak om 
het uitwerken van 
werkstukken . Dat  kan zelfs 
ook met de hand geschreven 
worden maar dat is vaak 
minder netjes. 

Omgaan met regels. Eten en drinken bij de pc’s zijn 
absoluut bij mij verboden . 
Even weg lopen van de PC kan 
wel mits functioneel en de 
productie daardoor niet te 
laag wordt. 

In het begin ga ik streng met 
de regels om. Ik vind ook niet 
dat deelnemers mogen eten 
en drinken bij de computers. 
Ik spreek niet snel deelnemers 
van andere groepen aan. 
Deelnemers mogen best wel 
even achter de computer 
vandaan om met elkaar te 
overleggen. 

Deelnemers mogen zeker niet 
eten en drinken bij de pc. 
Oortjes in tijdens het werken 
wel maar de telefoon 
gebruiken niet, tenzij de 
computers het niet doen en ze 
kunnen iets met hun 
smartphone wel opzoeken. 

Eten en drinken bij de 
computers kan echt niet en 
daar zeg ik altijd wat van. Ze 
mogen wel even van hun 
plaats als ze willen 
overleggen en niet naar 
elkaar roepen. De telefoon 
mogen ze niet gebruiken  
tenzij ze er muziek op 
hebben staan die ze met 
oordopjes willen beluisteren. 

De ruimte.  Opstelling is goed omdat 
deelnemers met de rug naar 
elkaar toe zitten en daardoor 

Grote open  ruimte met 
hoeken niet ideaal, 
omdat deelnemers soms 

Het lesplein is heel 
overzichtelijk, je kan als 
docent veel beeldschermen 

De opstelling maakt het voor 
mij makkelijk om  met de 
deelnemers mee te kijken. 
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minder afgeleid zijn. 
Gezamenlijk starten is 
hierdoor wel moeilijker. Er 
zouden wel manshoge 
wanden geplaatst mogen 
worden voor het geluid vanuit 
de andere leshoeken. We 
zitten helaas zo wel aan vaste 
computerplekken. Dat geeft 
druk op het rooster. 

verspreid over 2 of meer 
leshoeken zitten. 
Er zijn ook andere groepen op 
het lesplein en dat stoort 
vaak. Je kan hier ook niet 
makkelijk de les even stil 
leggen om iets op het bord te 
behandelen. 

zien . het is lawaaierig en 
daarom zou ik meer de 
lespleinen afschermen. 

De deelnemers worden zo 
niet snel afgeleid ook niet als 
ik met een groepje apart in 
het midden zit voor overleg. 
Het lesplein is wel te groot 
en ervaar ik soms als druk. Ik 
zou het wat meer afgesloten 
willen maken.   

Inroosteren van 
rooster en computer 
lessen / 
lesonderdelen 

Docenten zouden van elkaar 
moeten weten wanneer 
deelnemers met de computer 
werken zodat je er rekening 
mee kan houden. Zo kan 
voorkomen worden dat 
deelnemers urenlang achter 
de PC zitten. 

 Aan het einde van de lesdag 
hadden deelnemers vaak 
minder zin om achter de pc te 
werken want dat hadden ze 
dan al zo vaak gedaan op die 
dag. Na een praktijkles ging 
dat vaak wel goed. In de 3e 
periode hadden de 
deelnemers veel 
computerlessen en dat zeiden 
ze ook. Een betere 
afstemming van de lessen is 
daarom een goed idee. 

Als deelnemers voor mijn les 
ook al met de computer 
hebben gewerkt dan merk ik 
weerstand zo van “gaan we 
nu al weer op de computer”. 
Ik weet dat niet van te 
voren.  Je wilt dan wel iets 
anders gaan doen met de 
klas maar dat kan niet altijd. 
Het zou goed zijn als we daar 
aan het begin van een 
periode naar keken.     
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