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Samenvatting 

In Nederland zijn scholen vrij om binnen bepaalde grenzen zelf het lesroosters samen te stellen. De 

meeste scholen hanteren het traditionele roosters, het 50 minuten rooster. Echter zijn er scholen die 

vernieuwing in het onderwijs willen aanbieden door gebruik te maken van alternatieve lesuren. 

Tegenwoordig bieden scholen alternatieve roosters met lessen van 60, 70 of 80 minuten.  

 

Er worden verschillende voor en nadelen van alternatieve roosters ondervonden door zowel de docent 

als de leerling. Positieve gevolgen van een 70 minuten rooster zijn in een onderzoek (Schellekens, 2012) 

bekeken. Een aantal van deze voordelen volgens docenten zijn, meer rust in de les, meer ruimte voor 

practica en mogelijkheid tot een volledige activiteit met uitleg, zelfstandig werk en terugkoppeling. 

Leerlingen zien ook verschillende voordelen van het 70 minuten rooster, ze hoeven minder boeken mee 

te nemen, les uitval zorgt voor een korte lesdag en er is tijdens de lessen meer tijd voor individuele 

aandacht.  

Naast de voordelen van 70 minuten rooster zijn er ook nadelen, namelijk gedwongen moeten variëren 

binnen de lessen, meer voorbereidingstijd, behandelen van grote hoeveelheid stof in een les, 

concentratieverlies bij leerlingen, leerlingen missen 70 minuten lesstof bij het lesuitval, grotere impact 

van een niet lekker lopende les, nieuwe lesstructuur vinden is lastig, vijf lessen van 70 minuten per dag is 

intensief, sommige vakken zijn één keer per week (Klop, 2010; Schellekens, 2012). De nadelen van een 

alternatieve rooster kunnen zowel binnen als buiten de les ervaart worden. In dit onderzoek ligt het focus 

op de nadelen buiten de les. 

 

In 2018-2019 schooljaar heeft Lisette Wijkhuijs stage gelopen op school waar alternatieve roosters 

gehanteerd worden. Op deze school is een vragenlijst uitgestuurd om inzicht te krijgen in het gebruik van 

ICT-tools. Hieruit blijkt dat docenten open staan voor meer ICT in het onderwijs. Een aantal van de leraren 

hebben aangegeven, dat ze verwachten minder werkdruk te ondervinden door effectief gebruik te maken 

van ICT. Ze verwachten dat er meer tijd zal zijn voor differentiatie en er meer flexibiliteit zal zijn om buiten 

de les te werken.  

 

Gezien de nadelen van 70 minuten rooster die besproken worden in een onderzoek (Klop, 2010; 

Schellekens, 2012) en het gebruik van ICT binnen en buiten de les zijn wij geïntrigeerd geraakt. We zijn 

geïnteresseerd in het werken met alternatieve roosters, of nadelen van deze roosters gereduceerd 

kunnen worden. In hoeverre kan ICT, specifiek elektronische leeromgeving (ELO), de docenten hierin 

steunen? Dit onderzoek zal een focus leggen op de nadelen die docenten buiten de les ervaren: meer 

voorbereidingstijd (meer werkdruk), uitval van de lessen, weinig contact momenten met leerlingen. 

 

Met bovenstaande hebben we de volgende centrale vraag geformuleerd: Op welke wijze kunnen docenten 

een elektronische leeromgeving inzetten om één of meerdere nadelen van een 70 minuten rooster, die 

docenten buiten de les ervaren, te verminderen?  

 

De bevindingen zijn onderzocht door middel van beschrijvend onderzoek en interviews met docenten in 

focusgroepen. Vanuit het beschrijvende onderzoek, waarin de meest gebruikte ELO’s in Nederland waren 

bestudeerd, blijkt dat van de vier bestudeerde ELO’s, ELO’s Cumlaude Learning en It’s learning de meest 
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uitgebreide set van de functionaliteit hebben om de buiten de les nadelen van 70 minuten roosters te 

verminderen.  

 

Geïntegreerde online toetsen met nakijken methode, plagiaat controle, die echt gewaardeerd zijn door 

de docenten, groepswerk opties en andere manieren van communicatie, zoals discussieforums of chat 

bieden gebruikers de mogelijkheid hun eigen lessen/onderwijs vorm te geven en in te richten om tegen 

de nadelen van het 70 minuten rooster in te gaan.  

 

De docenten vinden dat een ELO een goede ondersteuning kan bieden om de nadelen, buiten de les, van 

het 70 minuten rooster te reduceren. Docenten merken dat de werkdruk omlaag gaat door de ELO te 

koppelen aan het administratiesysteem van de school.  

Elke docent wil zelf instellingen van zijn rooster configureren. Docenten willen een mogelijkheid hebben 

om agenda per week of per dag in te stellen, daarom moeten de agenda’s in verschillende lay-outs 

beschikbaar zijn.  

 

E-mail blijft de belangrijkste vorm van communicatie met leerlingen. Daarvoor moet het emailsysteem 

binnen de ELO in staat zijn om bepaalde functionaliteiten te bieden, zoals het aanmaken van groepen. 

Andere communicatiemiddelen, zoals chat en discussieforums worden niet als noodzakelijk gezien maar 

zou vrij toegankelijk moeten zijn.  

Online feedback geven en plagiaat controle wordenvooral voor alfa docenten als belangrijke toevoeging 

gezien, zowel bij lesuitval als voor het reduceren van de werkdruk. 

Bij het lesuitval zien de meeste alfa docenten mogelijkheid om consequenties te reduceren door materiaal 

beschikbaar te maken en vervolgens het begrip te controleren door middel van digitale toetsen en/of 

enquêtes. Idealiter zou de technologie achter de digitale toetsen en enquêtes verbeterd of uitgebreid 

moeten worden zodat bèta-docenten hier ook gebruik van kunnen maken.  

Uit het vergelijken van de gewenste functionaliteit van de ELO met wat de verschillende ELOs bieden, 

blijkt dat om alle nadelen van 70 minuten rooster te reduceren het best is om ELO It’s learning the kiezen. 

We hebben echter de docenten van één school geïnterviewd. Voor verdere onderzoek is het belangrijk 

om meerdere scholen, die ook andere ELO’s hanteren, te benaderen.  



       

5 
 

 

Inhoudsopgave 
 
1. Inleiding en theoretische inbedding .................................................................................................... 8 

1.1 Alternatieve lestijden .................................................................................................................... 8 

1.2 ICT binnen het onderwijs ............................................................................................................ 11 

1.3 Link met diepleren ...................................................................................................................... 13 

1.4 Reflectie op belang voor de praktijk ........................................................................................... 13 

 
2. Het praktijk onderzoek ....................................................................................................................... 15 

2.1 Onderzoeksvraag ........................................................................................................................ 15 

2.2 Deelvraag 1 ................................................................................................................................. 15 

2.2.1 Onderzoekseenheden .......................................................................................................... 15 

2.2.2 Instrumenten ....................................................................................................................... 15 

2.2.3 Analyse ................................................................................................................................ 16 

2.3 Deelvraag 2 ................................................................................................................................. 16 

2.3.1 Validiteit .............................................................................................................................. 17 

2.3.2 Onderzoekseenheden .......................................................................................................... 18 

2.3.3 Instrumenten ....................................................................................................................... 18 

2.3.4 Analyse ................................................................................................................................ 19 

 
3. Resultaten ........................................................................................................................................... 20 

3.1 Deelvraag 1 ................................................................................................................................. 20 

3.2 Deelvraag 2 ................................................................................................................................. 21 

3.2.1 Algemene bevindingen ten aanzien ELO gebruik ................................................................ 21 

3.2.2 Algemene bevindingen ten aanzien ELO gebruik m.b.t. lesuitval ....................................... 22 

3.2.3 Algemene bevindingen ten aanzien ELO gebruik m.b.t. werkdruk verlaging ..................... 23 

3.2.4 Algemene bevindingen ten aanzien ELO gebruik m.b.t. leerling contact ........................... 24 

4. Conclusie ............................................................................................................................................. 26 

4.1 Deelvraag 1 ................................................................................................................................. 26 

4.2 Deelvraag 2 ................................................................................................................................. 26 

4.2.1 ELO m.b.t. lesuitval.............................................................................................................. 26 

4.2.2 ELO m.b.t. werkdruk ............................................................................................................ 27 

4.2.3 ELO m.b.t. Leerling contact ................................................................................................. 28 



       

6 
 

4.3 Hoofdvraag .................................................................................................................................. 28 

4.3.1 Lesuitval .............................................................................................................................. 29 

4.3.2 Werkdruk ............................................................................................................................. 29 

4.3.3 Leerling contact ................................................................................................................... 29 

4.3.4 Algemeen advies ................................................................................................................. 30 

 
5. Discussie ............................................................................................................................................. 31 

5.1 Advies vervolg onderzoek ........................................................................................................... 32 

 
6. Bibliografie.......................................................................................................................................... 33 

 
7. Bijlagen ............................................................................................................................................... 35 

Bijlage 1: Interview leidraad ............................................................................................................... 36 

Bijlage 2: Docenten vragen ................................................................................................................. 38 

Bijlage 3: Overzicht functionele componenten van vier meest gebruikte ELO’s in Nederland.......... 39 

Bijlage 4: Overzicht interview resultaten ........................................................................................... 43 

 



       

7 
 



       

8 
 

1. Inleiding en theoretische inbedding 
Het onderwerp van ons onderzoek is: De toegevoegde waarde van elektronische leeromgeving binnen 

70 min roosters. 

 

1.1 Alternatieve lestijden 

Scholen zijn continu bezig met het verbeteren van het onderwijs. En dat betekent dat er continu 

onderwijsvernieuwingen aangebracht worden. Een van zulke vernieuwingen is verschillende lesuurtijden 

aanbieden. In Nederland zijn scholen namelijk geoorloofd om zelf te bepalen wat voor roosters zij 

hanteren (Slob, 2018). De scholen moeten wel voldoen aan de verplichte onderwijstijd. Een les duurt vaak 

50 minuten (Rijksoverheid, 2018). Tegenwoordig bieden scholen alternatieve roosters met lessen van 60, 

70 of 80 minuten. Er zijn ook scholen met blokuren, variëren van ongeveer 85 tot 100 minuten. Maar hoe 

ervaren de docenten en leerlingen deze alternatieve roosters? Er is al veel onderzoek gedaan naar de 

effecten van de alternatieve lesroosters met betrekking tot de leerprestaties van leerlingen (de meeste 

onderzoekswerken gaan over blokroosters en komen uit de Verenigde Staten). Hieruit blijkt dat er een 

klein tot geen positief verschil is tussen de leerprestaties en motivatie van leerlingen met een traditionele 

rooster in vergelijking met blokroosters, dit in het voordeel van de blokroosters (Biesinger, Crippen, & 

Muis, 2008; Charlotte, Anthony, 2001). Als er sprake is van een positief verschil is dit te zien aan het feit 

dat leerlingen meer academisch gefocust zijn en succesvol gevorderde cursussen en vakken afronden.  

 

Terwijl onderzoek laat zien dat er weinig verschil is tussen de leerprestaties, van leerlingen met 

verschillende roosters, worden er wel verschillende voor en nadelen van alternatieve roosters 

ondervonden door zowel de docent als de leerling. Positieve gevolgen van een 70 minuten rooster zijn in 

een onderzoek (Schellekens, 2012) bekeken. Een aantal van deze voordelen volgens docenten zijn, meer 

rust in de les, meer ruimte voor practica en mogelijkheid tot een volledige activiteit met uitleg, zelfstandig 

werk en terugkoppeling. Leerlingen zien ook verschillende voordelen van het 70 minuten rooster, ze 

hoeven minder boeken mee te nemen, lesuitval zorgt voor een korte lesdag en er is tijdens de lessen meer 

tijd voor individuele aandacht. Nadelen, zoals docenten deze ervaarden, die uit het onderzoek naar boven 

zijn gekomen zijn worden hieronder benoemd. 

 

Gedwongen moeten variëren binnen de lessen. Leerlingen hebben een relatief korte aandacht spanne. 

Dit wordt enkel versterkt binnen dit technologische tijdsperk waarbij leerlingen binnen een korte tijd veel 

verschillende prikkels ontvangen. Om de aandacht van de leerlingen vast te houden, moet er gevarieerd 

worden met werkvormen binnen de les.  

Lessen waarbij een variatie in werkvormen lastig te incorporeren is lijken langer te duren. Dit treedt niet 

alleen op bij lessen waarbij werkvormen lastig te incorporeren zijn, maar ook bij lessen van docenten die 

weinig ervaring hebben met het gebruik van verschillende werkvormen. Dit zorgt voor een afname in 

effectiviteit van de lessen. Dit is een effect dat veelal merkbaar is binnen de les. 

 

Meer voorbereidingstijd: meer werkdruk. Ondanks dat de hoeveelheid lessen per dag is afgenomen, is 

de voorbereidingstijd per dag opgelopen. Er is per les meer voorbereidingstijd nodig omdat een les langer 

duurt. Er moest dus meer lesstof per les behandeld worden en er moeten meerdere en verschillende 
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werkvormen voorbereid worden. Doordat de les langer duurt, wordt de invulling van de les, gedurende 

de tijd, minder voorspelbaar. Je moet daarom een variatie aan werkvormen en opties klaar hebben om 

met de verschillende situaties om te kunnen gaan. Sommige docenten ervaren meer werkdruk doordat 

zij het gevoel hebben de les zo vol mogelijk te moeten maken, genoeg uitwijk opties paraat moeten 

hebben om ook lessen van drukke klassen vloeiend te laten verlopen. Daarnaast hebben de docenten het 

gevoel dat ze strakker moeten plannen en dat er weinig mogelijkheid tot uitwijken is. Dit zodat ze 

eventuele uitval te kunnen opvangen.  

Dit is een effect dat veelal merkbaar is buiten de les. 

 

Behandelen grote hoeveelheid stof in één les. Binnen lessen moet een deel theorie besproken worden. 

Binnen een 70 minuten les is dit echter 50%-100% meer dan binnen een 45 minuten rooster. Hierdoor 

moeten leerlingen veel informatie verwerken binnen een les. Dit is een effect dat veelal merkbaar is 

binnen de les.  

 

Concentratieverlies bij leerlingen. Leerlingen hebben een relatief korte aandacht spanne. Het is daarom 

niet verwonderlijk dat gedurende een 70 minuten les leerlingen hun concentratie verliezen. Concentratie 

verlies zorgt ervoor dat leerlingen zich met andere zaken gaan bezig houden en kan dus leiden tot orde 

problemen. Het is daarom belangrijk dat er veel variatie aanwezig is binnen een les. Dit is een effect dat 

veelal merkbaar is binnen de les.  

 

Uitval van lessen levert problemen op: Wanneer een les uitvalt, missen leerlingen 70 minuten aan lesstof. 

Dit is in verhouding met een 45 minuten rooster 1,5-2 lessen die ingehaald moeten worden. Leerlingen 

zullen veel zelfstandig in moeten halen door het gebrek aan tijd binnen de andere lessen. Daarnaast zorgt 

lesuitval bij leerlingen voor grote gaten in het rooster. Dit is een effect dat veelal merkbaar is buiten de 

les. 

 

Grotere impact van een niet lekker lopende les en orde problemen drukken zwaarder. Normaliter 

wanneer een les niet soepel verloopt is hier enkel 45 minuten sprake van. Gezien de duur van een 70 

minuten les en de hoeveelheid stof die behandeld moet worden zullen zowel de leraar als de leerlingen 

hier meer effect van ondervinden. Voor de docent is de les vermoeiender en moeilijker om de draad weer 

op te pakken. Leerlingen moeten wellicht meer zelfstandig werken, hebben niet lekker lopende lessen en 

orde problemen hebben een groter effect. Dit is een effect dat veelal merkbaar is binnen de les. 

 

Een nieuwe lesstructuur vinden is lastig. Wanneer er overgeschakeld wordt van een 45- naar 70 minuten 

rooster is het lastig voor zowel een docent als leerling om een nieuwe structuur te vinden. De indeling van 

de lessen is van groot belang voor de effectiviteit van de les. Het artikel (Schellekens, 2012) beschrijft dat 

docenten vinden dat je binnen een 45 minuten rooster goed kunt improviseren om de les op te vullen. 

Binnen een 70 minuten rooster merken docenten dat dit bijna niet mogelijk is. Daarnaast is het voor 

docenten lastig om in te schatten hoeveel stof er behandeld kan worden en wat een effectieve lesindeling 

is. Dit is een effect dat veelal merkbaar is binnen de les. 
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Vijf lessen van 70 minuten per dag is intensief. Vijf of in veel gevallen zelfs zes lessen, van 70 minuten, 

op een dag geven wordt door veel docenten als erg intensief ervaren. Dit komt mede door het gevoel dat 

ze bijna geen pauze hebben tussen de lessen door. Er zijn vaak 2 pauze momenten waarin docenten nog 

surveillance taken en vragen van leerlingen hebben. Leerlingen ervaren de dagen van een 70 minuten 

rooster ook als intensief. Dit is een effect dat veelal merkbaar is binnen de les. 

 

Sommige vakken nu maar één keer per week: Vakken die normaliter twee keer in de week worden 

gegeven worden binnen een 70 minuten rooster (soms) maar één keer gegeven. Dit leidt tot een 

beperking van de contact momenten die leerlingen met de docent hebben. Hierdoor ontstaat er vaak een 

minder goede docent-leerling en leerling-docent relatie. Er zijn minder huiswerk momenten dan wanneer 

er twee lessen van 45 minuten plaats zouden vinden. Dit is een effect dat veelal merkbaar is buiten de les. 

 

Deze nadelen kunnen de werksfeer verminderen voor docenten met 70 minuten rooster.  

Lisette Wijkhuijs heeft stage gelopen op een school waar een 70 minuten rooster gehanteerd wordt en 

heeft zo direct de voor-en nadelen van een 70 minuten rooster ondervonden (Tabel 1.1). De nadelen die 

zij had ondervonden passen bijna de nadelen die op de vorige bladzijden zijn besproken. Op basis van 

eigen ervaringen denken wij dat dit onderwerp belangrijk is om bespreekbaar te maken. Daarnaast hopen 

wij hulpmiddelen aan te kunnen dragen om deze nadelen te reduceren.  

Voordeel Oorzaak 

Meer individuele begeleiding Ik ervaar meer tijd voor zelfwerkzaamheid en tijd voor 

differentiatie tijdens de les. 

Meer tijd voor practica Het is mogelijk om een gehele les in te richten voor 

practica. Of een halfuur uit de les hieraan te besteden 

en alsnog de theorie te bespreken. 

Mogelijkheid tot volledige activiteit van uitleg 

tot en met terugkoppeling.  

Door de lengte van de les kan er meer variatie binnen 

de les worden aangebracht.  

 

Nadeel Oorzaak 

Er moet een grote hoeveelheid stof in één les 

behandeld worden 

Je hebt minder lessen in de week, maar dezelfde 

hoeveelheid stof.  

Een niet lekker lopende les heeft veel impact De stof van die les moet dan nog een keer herhaald 

worden, waar eigenlijk geen tijd voor is. Als er orde 

problemen zijn weegt dit zwaarder omdat het 70 

minuten lang aanhoudt.  

De voorbereiding van de les kost veel tijd Er moet variatie aangebracht worden in de les, anders 

ontstaat er af haak gedrag onder de leerlingen. Er 

moet dus niet alleen meer stof behandeld worden, 

die ook voorbereid moet worden. Er zijn ook meer 

Tabel 1.1: Voor- en nadelen van een 70 minuten rooster volgens Lisette Wijkhuijs 
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verschillende werkvormen nodig. In mijn geval heb ik 

die veelal zelf moeten maken.  

Weinig contact momenten Ik had enkel op donderdag en vrijdag contact met 

mijn leerlingen. Na een week waren ze de les van de 

vorige week al weer (bijna) vergeten.  

 

Op deze school is een vragenlijst uitgestuurd om inzicht te krijgen in het ict-gebruik binnen de lessen om 

de leservaring te verbeteren voor zowel de docent als de leerling (Rijn van, 2018). Hieruit blijkt dat 

docenten open staan voor meer ICT in het onderwijs, maar dat ze niet bekend zijn met alle mogelijkheden. 

Een aantal van de leraren hebben aangegeven, dat ze verwachten minder werkdruk te ondervinden door 

effectief gebruik te maken van ICT. Ze verwachten dat er meer tijd zal zijn voor differentiatie en er meer 

flexibiliteit zal zijn om buiten de les te werken, voor zowel de docent als de leerling. 

 

De verwachtingen van docenten kunnen bewijs vinden in aantal onderzoeken. Uit een onderzoek is 

gebleken dat ICT, zoals ELO’s het onderwijs efficiënter, effectiever en aantrekkelijker kan maken. Hier zijn 

echter wel een aantal voorwaarden voor, namelijk visie, deskundigheid, inhoud, toepassingen en 

infrastructuur (Kennisnet, 2017).  

 

1.2 ICT binnen het onderwijs 

Net als het 70 minuten rooster brengt ook integratie van ICT brengt vernieuwing aan het onderwijs. Er is 

al veel onderzoek gedaan naar ICT gebruik binnen scholen in zijn algemeenheid. Hieruit blijkt dat er 

verbazingwekkend weinig gebruik gemaakt wordt van ICT-hulpmiddelen tijdens en buiten de lessen 

(Schellekens, 2012). Als er ICT gebruikt wordt is dit meestal in de vorm van het Digi-bord, beamer (Artigue, 

Paris, & Paris, 2013), powerpoint en instructie video's (Voogt et al., 2016). Er wordt nauwelijks gebruik 

gemaakt van andere ICT-tools zoals applets of games als Jeopart. Deze tools zijn echter zeer bevorderend 

voor het creëren van diversiteit binnen de lessen en de leerprestaties van leerlingen (Rüther, 2012). Ook 

de applicaties zoals ELO (elektronische leeromgeving) worden weinig of beperkt gebruikt (SLO, 2010). Als 

definitie voor het begrip ELO nemen we de definitie uit het SLO onderzoek (2010). Een electronische 

leeromgeving is daar beschrijven als “de technische voorziening die de interactie faciliteert tussen het 

proces van het leren, de communicatie die nodig is voor dat leren en de organisatie van dat leren”. 

Leerlingen hebben toegang tot een specifieke website of geïntegreerde binnen Leerlingvolgsysteem 

software, waarop zij per vak allerhande items als studiewijzers, extra oefeningen, video's of links kunnen 

vinden. Deze items worden door de leraren/schoolbestuur geüpload.  

Er zijn heel veel verschillende ELO´s. Er zijn commerciële en open source ELO’s. Open source wil zeggen 

dat de software via het internet gratis te downloaden is, bijvoorbeeld Moodle, Google Classroom. 

Voorbeelden van commerciële ELO’s die in het Nederlandse onderwijs gebruikt worden zijn It’s Learning, 

Blackboard, Fronter, EduCoach, EducatieNET, N@tschool, Teletop. 

 

Gezien de nadelen van 70 minuten roosters die besproken worden in onderzoek (Klop, 2010.; Schellekens, 

2012) en het gebruik van ICT binnen en buiten de les zijn wij geïntrigeerd geraakt. We zijn geïnteresseerd 

in het werken met alternatieve roosters, of nadelen van deze roosters gereduceerd kunnen worden. In 
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hoeverre kan ICT, specifiek elektronische leeromgeving, de docenten hierin steunen? Dit onderzoek zal 

de focus leggen op de nadelen die docenten buiten de les ervaren: meer voorbereidingstijd (meer 

werkdruk), uitval van de lessen, weinig contact momenten met leerlingen. 

 

Er is reeds veel onderzoek gedaan naar de invloed van de ICT op werkdruk, leerlingen contacten en 

lesuitval. Uit onderzoek van (Becta, 2004) blijkt dat ELO-functionaliteit met richting op leerinhoud en 

organisatie positieve invloed brengt aan de afname van de werkdruk van docenten. Onder werkdruk 

nemen wij de definities uit het Becta report. Deze omschrijft de werkdruk als administratieve taken die 

docenten moeten uitvoeren, zoals lessen voorbereiding, leerlingen rapporten en individuele leerplannen, 

verzamelen en analyse van de individuele ontwikkeling van leerlingen, analyse van de gedrag en 

aanwezigheid van leerlingen. Administratieve taken, of zo genoemde “paperwork” wordt genoemd als 

een van de grootste stress factoren voor de docent (Barwick, 2014). In de literatuur wordt beschreven dat 

elektronische data verzameling, centrale opslag en het delen van dit materiaal de werkdruk in grote mate 

verlaagt (Becta, 2001). Hier speelt de elektronische leeromgeving een belangrijke rol. Maar het gebruik 

van de ELO is over het algemeen genomen nog beperkt. Van de 85% van de docenten die een account 

heeft, gebruikt slechts 33% de ELO (SLO, 2011).  

Ook onderzoek van (Selwood & Pilkington, 2005) bevestigt dat inzet van elektronische functionaliteit zoals 

hergebruikbare digitale leermiddelen, wat een deel van leerinhoud categorie is, de werkdruk verlaagt.  

 

Communicatie functionaliteiten van ELO zorgen voor continue contact met leerlingen (Becta, 2004; SLO, 

2011).Continuïteit van de communicatie is een belangrijk deel van een goed leerproces (Spinhuis, 2019). 

Daarom is verlies of een gelimiteerde hoeveelheid contactmomenten een van de nadelen van een 

alternatief rooster. Terwijl email al een wijd gebruikt gereedschap is, laat onderzoek zien dat andere 

vormen van elektronische communicatie invloed kan hebben op de werkdruk van de docenten (Becta, 

2004). Met het ontstaan van WhatsApp is het makkelijker voor leerlingen om met docenten te 

communiceren, mits de docent bereid is om zijn privé nummer te delen met zijn leerlingen. Veel leraren 

zien hier echter vanaf. Een ELO is in staat om continuïteit van communicatie aan te bieden, zonder inbreuk 

van privacy. De communicatiefunctie van de ELO wordt ook soms gebruikt door scholen, veel docenten 

weten echter niet dat dit een mogelijkheid is. Leerlingen gaven aan dat het fijn is wanneer docenten via 

ELO snel reageren (SLO, 2011).  

 

Ook zien we de mogelijkheid om negatieve consequenties van de lesuitval bij een alternatief rooster te 

verminderen. De school moet alle leerlingen een programma aanbieden dat voldoet aan de verplichte 

onderwijstijd. Daarom moeten scholen bij het plannen van de lesuren rekening houden met uitval van 

lessen (Rijksoverheid, 2018).  

Uit onderzoek (Erkel, Laat, Luys, 2012) blijkt dat bij lesuitval inzet van digitale lessen geschikt is mits de 

volledige lessenreeks digitaal beschikbaar is. De verwachting is dat er in eerste instantie veel tijd 

geïnvesteerd moet worden in het ontwikkelen van digitaal onderwijsmateriaal. Daarnaast is van belang 

dat alle betrokkenen getraind zijn om met deze digitale middelen te werken. Wanneer het materiaal 

eenmaal ontwikkeld is, zal de werkdruk met grote mate afnemen, door het inzetten van een kant-en-klare 

digitale les van uit hele lessenreeks bij de lesuitval.  
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Gezien de nadelen van de 70 minuten rooster en bestudeerde literatuur over het effect van de inzet van 

ICT zowel binnen als buiten de les, denken wij een aantal nadelen zoals meer voorbereidingstijd (meer 

werkdruk), uitval van de lessen, weinig contact momenten met leerlingen, gereduceerd kan worden. We 

hebben voor het 70 minuten rooster gekozen omdat Lisette hier persoonlijk ervaring mee heeft en omdat 

er meerdere onderzoeken zijn gedaan naar de effecten van het 70 minuten rooster.  

 

1.3 Link met diepleren 

Vernieuwingen van het onderwijs moet als doel het bevorderen van diep leren hebben. Wij denken dat 

het effectieve gebruik van ELO’s, bij 70 minuten roosters, hierbij hulp kan bieden. Om een link te maken 

met diep leren zullen we eerst beschrijven wat diep leren inhoudt. Diep leren wordt bevorderd in een 

omgeving waarin leerlingen leren aan de hand van 21st century skills (Koopman et al., 2017): betekenisvol, 

zelfsturend, activerend, gericht op begrijpen, kennis vaardigheden en leerdoelen. ICT-tools zijn in staat 

diep leren te stimuleren door de variatie aan opties en diepe leeractiviteiten die beschikbaar zijn. Onder 

diepe leeractiviteiten worden de volgende begrippen verstaan: relateren en structureren, kritisch 

verwerken, concreet verwerken. Om goed te kunnen relateren en structureren moeten leerlingen relaties 

leggen tussen leerinhouden en kunnen koppelen aan voorkennis. Verder moeten ze instaat zijn om 

informatie te structureren, vergelijken en begrijpen. Bij het kritisch verwerken komen bron kwaliteit en 

kritisch stilstaan bij informatie veel naar voren. Tot slot wordt bij het concreet verwerken een koppeling 

gemaakt tussen de eigen ervaring, de betekenis en het vinden of maken van een toepassing en voorbeeld. 

Door digitale leermaterialen in te zetten bij lesuitval of het stimuleren/uitlokken van discussies tussen 

leerlingen binnen een elektronische leeromgeving zou het diepleren bevorderd kunnen worden.  

 

ICT-tools, waarvan wij specifiek de ELO uitkiezen, zullen het leren van 21st century skills bevorderen (Becta, 

2004). Hieronder vallen specifiek skills zoals: ICT-basis vaardigheden (gebruik van technologie zorgt ervoor 

dat leerlingen meer zelfvertrouwen voelen in de omgang met ICT), media wijsheid (door inzet van 

bijvoorbeeld videonieuws ), zelfregulering (keuze waar en in welke tempo te leren, inzet van bijvoorbeeld 

een digitale kalender, reminders, deadlines of volgapps waar leerlingen kunnen zien waar ze meer 

aandacht nodig hebben), samenwerken (uitvoeren van discussies in groepen), Kritisch denken (verwerken 

en analyseren van de bronnen, Inzet van digitale denkactiviteiten) en informatievaardigheden (probleem 

formuleren, informatie op zoeken, verwerken en evalueren) (“21e eeuwse vaardigheden,” 2019).  

Ook kan ICT de werkdrukte van docenten verminderen (Becta, 2004) door administratieve taken te 

versnellen of over te nemen van de docenten. Denk aan cijfer administratie, rapport analyse, gesprekken 

plannen en communicatie met leerlingen. Vrijgemaakte tijd kan dan weer geïnvesteerd worden in 

leerlingen. Docenten kunnen meer tijd besteden aan de ‘coaching rol’, dit bevorderd het van diep leren 

van de leerling (Koopman et al., 2017).  

 

1.4 Reflectie op belang voor de praktijk 

Steeds meer scholen kiezen voor een ELO en zeker de helft van de scholen maken hier gebruik van. Naast 

internet zijn de ELO en oefen- en tekstverwerkingsprogramma’s de meest gebruikte applicaties in het 

voortgezet onderwijs. Maar het gebruik van de ELO is over het algemeen genomen nog beperkt. Van de 

85% van de docenten die een account heeft, gebruikt slechts een derde de ELO echt (SLO, 2011). De meest 
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gebruikte optie binnen de ELO is het publiceren van studiewijzers die voor alle leerlingen gelden (SLO, 

2011), dus gebruik maken van slechts organisatorische opties van ELO. ELO biedt veel meer functies die 

docenten kunnen gebruiken om onder andere de werkdruk te reduceren, minder negatieve gevolgen door 

lesuitval en contacten met leerlingen te bevorderen door middel van onder andere: e-mail, chat, fora, 

nieuws, agenda, rooster, leerlingvolgsysteem, leermateriaal beheren.  

 

De meeste ELO’s hebben 3 groepen instrumenten die zich richten op: leerinhoud (studiewijzers, 

documenten, links); communicatie (e-mail, discussieforums, real-time contact) en organisatie 

(leerlingenvolgsysteem, planners enzovoort). Het verschil tussen de verschillende ELO’s zit in de 

instrumenten zelf die binnen een bepaalde groep vallen. Is alleen e-mailcommunicatie mogelijk of is er 

ook een chat optie? Is integratie van digitale leermiddelen binnen ELO mogelijk of kunnen enkel links naar 

bronnen toegevoegd worden? Dit betekent dat verschillende ELO’s meer of minder geschikt zullen zijn op 

individuele gebieden. Dit om de nadelen van 70 minuten roosters te reduceren. Er is reeds in verschillende 

onderzoeken onderzocht hoe ICT bevorderend kan werken buiten de les. Er is ook al onderzoek gedaan 

naar de voor en nadelen van 70 minuten roosters. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de rol van 

ICT, specifiek ELO’s, met betrekking tot de vermindering van de nadelen van 70 minuten roosters. 

Daarnaast is er ook nog geen onderzoek gedaan naar: in welke mate de functionaliteiten bekend zijn 

onder de gebruikers?  

 

In ons onderzoek willen wij daarom de meest gebruikte ELO’s in Nederland met elkaar vergelijken. En 

docenten ondervragen naar hun ervaringen en wensen. Aan de hand hiervan zullen wij een advies geven, 

welke ELO functionaliteiten geschikt zijn om één of meerdere nadelen van het 70 minuten rooster te 

reduceren. De resultaten van dit onderzoek kunnen er voor zorgen dat docenten efficiënter kunnen 

werken en een betere werkervaring hebben. 
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2. Het praktijk onderzoek 
Aan het einde van het onderzoek zal een advies uitgebracht worden. Hierin zal beschreven worden welke 

ELO functionaliteiten het meest en/of minst geschikt is om één of meerdere van de nadelen van het 70 

minuten rooster die buiten de les ondervonden worden te reduceren.  

 

Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren, en tot een goed advies te kunnen komen, zullen eerst enkele 

zaken vastgesteld moeten worden, zoals specifieke onderzoeksvragen, methode en analyse.  

 

2.1 Onderzoeksvraag 

Op welke wijze kunnen docenten een elektronische leeromgeving inzetten om één of meerdere nadelen 

van een 70 minuten rooster, die docenten buiten de les ervaren, te verminderen.  

 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er twee deelvragen opgesteld. Deelvraag 1 gaat 

in op verschillende ELO’s en hun functionaliteiten. Deelvraag 2 daarentegen focust zich op het huidig 

gebruik van ELO’s onder de docenten.  

 

2.2 Deelvraag 1 

Om hoofdvraag te beantwoorden moeten we een duidelijke overzicht van de functionele componenten 

van de meest gebruikte in Nederland ELO’s samenvatten in een tabel. De functionele componenten zoals 

studiewijzer, digitale toetsen, plagiaat controle en chat opties zullen onderverdeeld worden in de functie 

categorieën. De functie categorieën zijn inhoud, communicatie en organisatie. Met gebruik van de tabel 

kunnen we een discussie met de docenten die in interviews deelnemen uitlokken.  

 

Daarom is de eerste deelvraag: Hoe kunnen de functionele componenten van de meest gebruikte ELO’s in 

Nederland verdeeld worden over de functiecategorieën: inhoud, communicatie, organisatie?  

 

Om deze vraag te beantwoorden kiezen wij voor beschrijvend onderzoek (Baarda, 2014). Hierbij wordt 

gedoeld op het verzamelen van data met betrekking tot de ELO’s. Dit onderzoek is kwantitatief omdat er 

feiten worden achterhaald en de verkregen data objectief en onveranderlijk is. 

 

2.2.1 Onderzoekseenheden 

Als eerst hebben we onderzoek gedaan naar handleidingen van de meest gebruikte ELO’s in Nederland. 

Uit onderzoek van (SLO, 2011) blijkt dat de meest gebruikte ELO’s in het voortgezet onderwijs in 

Nederland Magister, It's Learning, N@Tschool en Moodle zijn.  

 

2.2.2 Instrumenten 

De meeste ELO’s bevatten functionele componenten, instrumenten die ingezet kunnen worden. Deze 

functionele componenten zijn gericht op één van de drie functiecategorieën die omschreven zijn in het 

theoretisch kader. De drie functiecategorieën zijn: Leerinhoud, Communicatie en Organisatie. 
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Bij het vergelijken van vier handleidingen, van de meeste gebruikte ELO’s in Nederland, zijn alle 

functionele componenten gecategoriseerd in de drie categorieën die we hiervoor besproken hebben. 

Hierdoor wordt een beter overzicht van de functies gegenereerd, kunnen we functies van verschillende 

ELO’s vergelijken (Tabel 2.1) en docenteninterview vragen structureren die aan bod komen bij deelvraag 

2.  

 

Uit de handleidingen van de meest gebruikte ELO’s in Nederland hebben we gestructureerd informatie 

verzamelen om uit te zoeken welke functionele componenten er per categorie beschikbaar zijn binnen 

verschillende ELO’s. 

 

2.2.3 Analyse 

Op basis van de Tabel 2.1 kunnen de interviewvragen voor de docenten gestructureerd worden. Zo 

kunnen we bij het deelvraag 2 zien welke van de aanbevolen componenten van de ELO, docenten zouden 

willen gebruiken om nadelen van 70 minuten roosters te verminderen. Hieruit wordt een gezamenlijke 

lijst van de functionele componenten van de ELO’s gemaakt, zonder de naam van de ELO te geven, hieruit 

kunnen de docenten kiezen welke ze het liefste zouden gebruiken.  

 

2.3 Deelvraag 2 

De tweede deelvraag is: Op welke wijze zouden, alfa en bèta, docenten verschillende functionele 

componenten binnen de categorieën (leerinhoud, communicatie en organisatie) van een ELO in willen 

zetten om nadelen die een 70 minuten rooster, buiten de les, met zich mee brengt te reduceren. 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal er eerst een duidelijk antwoord moeten zijn op deelvraag 1. 

Aan de hand van deelvraag 1 zullen namelijk de interviewvragen opgesteld worden. Verder zal er gebruikt 

worden van semigestructureerd focusgroep interviews (Migchelbrink, 2015; Reulink & Lindeman, 2005). 

Categorie Geschikt 

bij 

lesuitval 

bron 

Geschikt bij 

leerling 

contact 

bron 

Geschik

t bij 

werkdr

uk 

 bron 

Functies 

ELO 1 

 

Functies 

ELO 2 

Functies 

ELO 3 

 

Functies 

ELO 4 

 

Leerinhoud (Becta, 

2004) 

(De Witte & 

Rogge, 2014; 

Erkel, Laat,. 

Luys, 2012) 

     

Communicatie   (Becta, 

2004; 

SLO, 

2011) 

    

Organisatie  (De Witte & 

Rogge, 2014) 

     

Tabel 2.1: Matrix ELO-functionaliteiten 
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In deze vorm is het mogelijk dat docenten elkaar op ideeën brengen, dit kan voor meer diepgang zorgen 

(Verhoeven, 2018). De interviews zullen semigestructureerd zijn zodat er voldoende ruimte is voor eigen 

inbreng van de aanwezige docenten. Alle interviews zullen op vergelijkbare wijze verlopen en door het 

gebruik van een voorbereide lijst vragen kunnen we zorgen dat de diepte van de interviews ook op de 

vergelijkbare wijze gaat. Hierdoor zal er makkelijker ingespeeld kunnen worden op de situatie en 

verkregen feedback. 

 

Om ervoor te zorgen dat de interview leidraad (Bijlage 1) die gevolgd zal worden valide is, wordt deze 

kritisch bekeken met behulp van de validiteitseisen en een proefinterview met een wiskundedocent die 

het blok-rooster hanteert. Aan de hand hiervan is de interviewleidraad aangepast, vragen gespecificeerd, 

en voorgelegd aan onze begeleider. Proefinterview en opnames zorgen voor de betrouwbaarheid van het 

onderzoek, door het elimineren van de willekeurige fouten, zoals verkeerde interpretatie van antwoorden 

door de onderzoeker. Daarnaast zorgt het ervoor dat onderzoekers dezelfde interview leidraad gebruiken. 

 

2.3.1 Validiteit 

Voor Semigestructureerde interviews en het gebruik van focusgroepen zijn twee vormen van validiteit 

van belang, namelijk externe- en ecologische validiteit. Verder spelen focusgroep en validiteit ook een rol 

(Dingemanse, 2018; Vandenbroucke, 2001).  

 

Bij externe validiteit is het van belang om genoeg en willekeurig gekozen respondenten te hebben voor 

het onderzoek. Binnen dit onderzoek hebben we 13 gebruikt vanuit de door ons gekozen school.  

Volgens een onderzoek (Dingemanse, 2018) zijn 12 tot 20 respondenten ideaal, de praktijk toont namelijk 

dat na het gesprek met 8 respondenten er weinig nieuwe aspecten aan bod komen. De respondenten zijn 

niet individueel door de onderzoekers gekozen maar door de school georganiseerd. Op deze manier wordt 

ervoor gezorgd dat de docenten willekeurig gekozen zijn. Voor ecologische validiteit is het van belang dat 

de docenten in een vertrouwde omgeving en op dezelfde locatie geïnterviewd worden. Om hierbij de 

validiteit zo hoog mogelijk te houden hebben de interviews plaats gevonden op de school van de docenten 

in één van de lokalen.  

 

Voor een hoge validiteit is het van belang dat alle deelnemers ongeveer evenveel aan het woord komen 

en dat er geen sociale druk merkbaar is binnen de groep. Om dit te promoten zal er tijdens de interviews 

actief gelet worden dat alle docenten aan het woord komen. Mocht sociale druk merkbaar aanwezig zijn 

zal hier een aantekening van gemaakt worden en eventueel in een andere opstelling het interview 

herhaald worden.  

 

Aangezien er gebruik gemaakt wordt van interviews, kwalitatief onderzoek, zal er sprake zijn van 

subjectiviteit. Om hier rekening mee te houden en het onderzoek zo betrouwbaar mogelijk te maken zijn 

de interviews opgenomen. Tijdens het interview heeft een onderzoeker aantekeningen gemaakt en na 

het interview de andere onderzoeker, die niet bij het interview aanwezig was, de geluidsopname 

beluistert en aantekeningen gemaakt. 
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2.3.2 Onderzoekseenheden 

Dit onderzoek heeft geen betrekking tot de gehele docenten populatie, echter alleen de docenten met 

een 70 minuten rooster. Het doel was om 12-20 docenten te interviewen. Bij het uitvoeren van het 

onderzoek in Mei-Juni bleek het lastig om een grote groep docenten te bereiken. De uiteindelijke 

onderzoeksgroep bestond uit 13 personen.  

Aangezien we 13 respondenten hebben gebruikt om het onderzoek te valideren, is er gekozen om vier 

focus groepen te vormen. Dit leidt tot groepen van 2 tot 5 personen. Daarnaast is hiervoor gekozen omdat, 

door een interview af te nemen makkelijker ervaringen en meningen gedeeld kunnen worden. Verschillen 

tussen vakgebied en kennis spelen een rol binnen de ervaring van het gebruik van ELO (Leusink, 

Rademaker, Knijnenburg, 2010). Deze verschillen mochten daarom niet genegeerd worden tijdens dit 

onderzoek. Om deze rede is er rekening gehouden met de verschillende vakgebieden.  

 

De focusgroepen van geïnterviewde docenten zijn zichtbaar in Tabel 2.2. Er is geen onderscheid gemaakt 

tussen het kennisniveau met betrekking tot ELO bij de indeling van de focus groepen. Binnen de 

onderzoeksgroep was het percentage bèta docenten 57%. Het overige percentage waren alfa docenten, 

in dit onderzoek is economie niet als gamma- maar als alfa vak beschouwd.  

Groep  Aantal docenten Boven/Onderbouw Vakken  

Groep 1  2 1x onderbouw, 1x bovenbouw Natuurkunde, Scheikunde 

Groep 2  3 2x onderbouw, 1x bovenbouw Wiskunde, Aardrijskunde, 

Natuurkunde,  

Groep 3  3 1x onderbouw, 3x bovenbouw Economie, Scheikunde, Kunst. 

Groep 4  5 2x onderbouw. 3x bovenbouw Scheikunde 2x, Talen (Duits), 

Talen (Engels), Wiskunde 

 

Voorafgaande aan het interview hebben de docenten een formulier gekregen (Bijlage 2). Hierin werd 

gevraagd naar functie, vak, werkervaring en naar de ervaring die ze met ELO hebben. Aan de hand hiervan 

konden we een onderscheid maken tussen de docenten van verschillende vakken. 

 

2.3.3 Instrumenten 

Via semigestructureerd interviews met docenten werd op een gestructureerde manier informatie 

verzameld. Dit werd gedaan op basis van de onderstaande vragen. Om al deze vragen beantwoord te 

krijgen werd gebruik gemaakt van een interview leidraad (Bijlage 1) 

a) Welke ELO wordt op dit moment gebruikt op school  

b) Welke functionele componenten van de huidige ELO worden door docenten gebruikt met betrekking tot: 

algemeen gebruik, lesuitval, contact met leerlingen en werkdruk. 

 

Met gebruik van Bijlage 3 zullen de docenten ondervraagd worden over functies die binnen een ELO 

beschikbaar zijn en welke ze zouden willen gebruiken om nadelen van 70 minuten roosters te 

verminderen.  

Tabel 2.2: Focusgroep indeling voor de semigestructureerde interviews 
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c) Welke functies en op welke wijze, zouden docenten graag willen gebruiken m.b.t lesuitval (Bijlage 3)?  

d) Welke functies en op welke wijze, zouden docenten graag willen gebruiken m.b.t leerling contacten 

(Bijlage 3)? 

e) Welke functies en op welke wijze, zouden docenten graag willen gebruiken m.b.t werkdruk (Bijlage 3)?  

 

2.3.4 Analyse 

Het was het juiste keuze om semigestructureerde interviews uit te voeren. Door deze vorm hebben 

leraren actief aan de discussie deelgenomen. Hierdoor zijn een aantal interessante ideeën aan tafel 

gekomen. De interviews zijn volgens plan verlopen, de interviews waren opgenomen en zijn er tijdens de 

interviews aantekeningen gemaakt. De aantekeningen van onderzoeker 1 en 2 zijn vergeleken om zaken 

die geen betrekking hebben tot het onderzoek eruit te filteren en objectiever naar de data uit het 

interview te kunnen kijken. Verder is er een document gemaakt waarin de aantekeningen van beide 

onderzoekers samengevoegd zijn. Vervolgens zijn de gezamenlijke aantekeningen gecategoriseerd door 

gebruik te maken van een vooraf opgestelde analyse matrix. Tabel 2.3 geeft een voorbeeld van de analyse 

matrix m.b.t lesuitval. Bij het andere twee categorieën, werkdruk en communicatie met leerlingen, 

equivalente matrixen gemaakt. Hierdoor kunnen variabelen uit deelvragen gescheiden en patronen beter 

zichtbaar worden. Deze analyse matrix is gebaseerd op de verdeling van functionele componenten binnen 

ELO, zoals beschreven in Deelvraag 1.  

 

De opnames zijn hierna door beide onderzoekers beluisterd waarna opnieuw aantekeningen zijn gemaakt. 

Hierna zijn de bevindingen van de onderzoekers onderling besproken en samengevat. Aan de hand van 

Bijlage 3 is er gekeken naar overeenkomsten, verschillen en patronen van de antwoorden. 

Les uitval 

Categorie Welke onderdelen 

worden nu gebruikt 

Wat zou ELO moeten 

kunnen 

Vak ELO 

Leerinhoud     

Communicatie     

Organisatie     

 

Tabel 2.3: Analyse matrixen voor semi-gestructureerde focus groep interviews m.b.t. les uitval. 
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3. Resultaten 
De resultaten van de twee gestelde deelvragen zullen individueel gepresenteerd worden.  

 

3.1 Deelvraag 1  

Hoe kunnen de functionele componenten van de meest gebruikte in Nederland ELO’s verdeeld worden over 

de functiecategorieën: inhoud, communicatie, organisatie? 

 

Het uitgangspunt van ons onderzoek was het onderzoek van SLO (2010) waaruit blijkt dat de meest 

gebruikte ELO’s in het voortgezet onderwijs in Nederland Teletop, It's Learning, N@Tschool en Moodle 

zijn. 

Door het bestuderen van de handleidingen van deze 4 ELO’s zijn we achter gekomen dat in afgelopen acht 

jaar de meest gebruikt ELO’s zijn veranderd. De Magister ELO neemt nu de eerste plek in hoeveelheid 

gebruikers. En Teletop ELO is nu geïntegreerd binnen It’s learning. Daardoor hebben we veranderingen 

gemaakt in ons plan en de volgende vier ELO’s vergeleken: N@School die nu Cumlaude Learning is, 

Moodle versie 3.6, It’s learning en Magister. De functionele componenten zijn gecategoriseerd In Tabel 

3.1 is overzicht van alle functionele componenten per functie categorie weergegeven. In Bijlage 3 zijn de 

functionele componenten per ELO weergegeven.  

Leerinhoud Communicatie Organisatie 

Studiewijzer Extern mail systeem Gepersonaliseerd dashboard 

Lesmaterialen: o.a. PDF, 

PowerPoint 

Intern mail systeem Clustering per klas/ groep 

Media: video’s, afbeeldingen  Individuele of groep berichten Agenda lay-outs 

Web 2.0 objecten Mededelingen Deadlines toevoegen 

Eigen lessen opnemen en 

publiceren 

Discussie forum Cijfer overzicht/ leerling 

voortgang 

Verwijzingen naar websites Chat functie  

Inlever opdrachten (met cijfer) Herinneringen afspraken/deadlines  

Digitale toetsen Feedback op opdrachten  

Digitale enquêtes   

Groepsopdrachten/ project 

werk 

  

Lesmaterialen delen binnen 

de sectie 

  

Plagiaat controle   

Direct in documenten werken 

(SCORM) 

  

Hulpprogramma’s: Teleblik, 

Wikiwijs 

  

Tabel 3.1:Overzicht functionele componenten per functiecategorie.. 
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Alle vier ELO’s bieden een aantal functionele componenten uit alle drie de categorieën. Binnen de 

categorie leerinhoud zijn functies zoals studiewijzers, media afspelen, verwijzingen naar website en delen 

van je eigen materiaal met andere docenten, door alle vier de ELO's aangeboden. Deze zijn ook de meest 

gebruikte functies, zoals we verder in het resultaat van de interview zullen zien. Het grote verschil is te 

zien aan mogelijkheid van plagiaat controle en digitale toetsen/ enquête’s. It’s learning en Cumlaude 

learning bieden hierin de meeste mogelijkheden. Binnen de communicatie categorie, is het interne bericht 

systeem geïntegreerd in alle onderzochte ELO's. De voordelen die een ELO in deze categorie kan 

aanbieden zijn groepsgericht opties, de chat en feedback functionaliteit. De ELO It’s learning biedt alle 

drie de mogelijkheden. Agenda’s en klassen clustering zijn te vinden binnen de categorie organisatie in 

alle vier bestudeerde ELO's. Leerlingen voortgang functie, die door Cumlaude Learning en It’s learning 

aangeboden is, maakt het verschil binnen deze categorie.  

Het gecreëerde overzicht toont dat de ELO’s Cumlaude Learning en It’s learning de meest uitgebreide set 

functionaliteiten hebben.  

3.2 Deelvraag 2  
Op welke wijze zouden, alfa en bèta, docenten verschillende functionele componenten binnen de 

categorieën (leerinhoud, communicatie en organisatie) van een ELO in willen zetten om nadelen die een 

70 minuten rooster, buiten de les, met zich mee brengt te reduceren. 

 

3.2.1 Algemene bevindingen ten aanzien ELO gebruik 

Alle docenten geven aan dat ze gebruik maken van de ELO Magister. Dit is voordehand liggend aangezien 

de docenten allemaal les geven op dezelfde school. Voorafgaande aan het onderzoek was echter nog niet 

duidelijk welke ELO binnen deze school gebruikt werd. De meeste docenten gebruiken de ELO dagelijks 

voor cijfers invoer, huiswerk, absentie registratie en de studiewijzer. Er is echter één docent die de ELO 

één keer in de week gebruikt, deze docent is nieuw op school en is niet bekend met de mogelijkheden van 

ELO. Elf van de dertien docenten geeft ook aan gebruik te maken van de upload functie van ELO om 

materialen beschikbaar te maken voor leerlingen.  

De docenten gaven aan dat, de huidige ELO onderdeel is van het leerlingvolgsysteem. Hierdoor neemt het 

gebruik van de ELO, en zijn verschillende functionaliteiten, toe. 

Een patroon dat duidelijk te herkennen was, is dat docenten in het algemeen erg tevreden zijn met het 

70 minuten rooster. Ze voelen weinig tot geen toename van de werkdruk. Docent Scheikunde: “70 minuten 

roosters zijn erg fijn. De variatie is van zichzelf al aanwezig in de les, er hoeft dus niet veel over alternatieve 

werkvormen nagedacht worden.” Dit is in tegenstelling tot wat er verwacht werd. Onderzoek (Schellekens, 

2012) gaf namelijk aan dat er meer werkvormen in de les nodig zouden zijn.  
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3.2.2 Algemene bevindingen ten aanzien ELO gebruik m.b.t. lesuitval 

In Tabel 3.3 wordt een overzicht getoond van de benoemde functionaliteiten en of deze, volgens de 

docenten, een positieve invloed kunnen hebben. 

 Welke onderdelen 

worden nu gebruikt 

Wat zou ELO moeten 

kunnen boven de al 

genoemde functies 

Geen behoefte aan 

Leerinhoud Alleen functionaliteit van 

bestandupload  

Studiewijzer 

Bestandupload 

Digitale toetsen 

Inleveropdrachten  

Verwijzingen naar de 

websites  

Videobestanden  

Digitale toetsen 

Media: Videobestanden  

Eigen video 

Communicatie E- mail Chat functie   

Onderbouw en bovenbouw docenten hadden een mening op het gebied van lesuitval. Onderbouw 

docenten zien weinig tot geen probleem bij les uitval, ze hebben gedurende het jaar namelijk nog ruimte 

om het op te vangen. Bovenbouw docenten moeten zich echter aan het Plan van Toetsing en Afsluiting 

houden. Hierdoor is er minder ruimte om lessen op te vangen. Sommige bovenbouw docenten bouwen 

daarom ook een buffer in de studiewijzer om eventuele les uitval op te kunnen vangen.  

 

De studiewijzers worden door bijna alle docenten gebruikt. Het uploaden van materiaal, zoals URL’s van 

toepasselijke websites, documenten en PDF bestanden, wordt op een vrijblijvende wijze gebruikt. De ene 

docent deelt namelijk na de les al het materiaal en de gebruikte presentatie, terwijl een andere docent 

juist geen presentaties online zet. Docent Wiskunde: “als je al het materiaal beschikbaar maakt vinden 

leerlingen het minder belangrijk om tijdens de les te luisteren en op te letten.”  

 

Media, waaronder video materiaal om de effecten van lesuitval te verminderen wordt door enkele 

docenten gebruikt. Veel docenten zijn van mening dat gebruik van video materiaal enkel ter 

ondersteuning van de les stof kan dienen. Er is namelijk geen controle of leerlingen daadwerkelijk het 

materiaal hebben bekeken. Hierdoor zal er op lange termijn kennis verschillen ontstaan onder de 

leerlingen. Als docent zal er daarom tijdens de eerstvolgende les toch aandacht besteedt moeten worden 

aan de gemiste stof. Docent Natuurkunde: “Filmpjes kunnen alleen als ondersteuning gebruikt worden 

voor je eigen les. Leerlingen vinden het toch prettiger als je zelf de uitleg geeft. Dan pas is het echt. Dus 

een filmpje kan goed als introductie of herhaling van de stof, maar is geen vervanging van de docent.”  

 

Veel docenten geven aan dat videomateriaal mogelijk ingezet zou kunnen worden mits er een manier is 

om direct te testen of leerlingen de stof beheersen. Deze combinatie van stof en toets zou tot een 

effectieve voorbereiding van de volgende les leiden. De docent zal nog steeds tijd moeten besteden aan 

de gemiste stof, maar kan dit nu veel gerichter doen. Bèta docenten zouden graag digitale toetsen, 

enquêtes of inlever opdrachten in zetten, dit wordt echter lastig bevonden omdat ze vinden dat de huidige 

Tabel 3.3: Benoemde functionaliteiten en hun geachte potentie 
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technologie daar nog niet geschikt voor is. Het is namelijk van belang dat je niet enkel het eindantwoord 

beantwoord, maar ook de tussen stappen kunt zien om een goed oordeel te kunnen vellen. Docent 

Natuurkunde: “De techniek komt gewoon te kort.” Alfa docenten daar in tegen zien veel mogelijkheid in 

de combinatie video’s en toetsen.  

Email helpt bij les uitval voor de overdracht van informatie. Docenten kunnen in één keer de hele klas 

bereiken en mededelingen doen m.b.t. de volgende les en het huiswerk. Dit kan ook gedaan worden via 

een forum of chat, veel docenten zien hier echter veel gevaren en problemen in. De meeste docenten zijn 

daarom ook tevreden met het email systeem.  

 

3.2.3 Algemene bevindingen ten aanzien ELO gebruik m.b.t. werkdruk verlaging 

In Tabel 3.3 wordt een overzicht getoond van de benoemde functionaliteiten en of deze, volgens de 

docenten, een positieve invloed kunnen hebben. 

 Welke onderdelen worden 

nu gebruikt 

Wat zou ELO moeten kunnen 

boven de al genoemde 

functies  

Geen behoefte aan 

 

Leerinhoud Bestandupload  

Lesmateriaal delen 

Opdrachten toevoegen  

 Groepswerk/projectweek 

Plagiaatcontrole  

 

Organisatie Clustering per klas  

Agenda per 

dag/week/maand 

Cijfers overzicht  

Agenda per dag/week/maand 

Voortgang van leerlingen  

 

Docenten gaven aan geen verhoging van de werkdruk gevoeld te hebben. Ze zijn juist erg tevreden met 

het 70 minuten rooster, het zorgt voor rust in de les en minder stress tijdens de voorbereiding van de 

lessen. Docent Economie: “Juist door één keer in de week les te geven aan een klas ondervind ik minder 

werkdruk. Administratieve taken hoeven namelijk maar één keer per week, per klas, uitgevoerd te 

worden.” Docent Kunst: “Door de 70 minuten lessen ben ik veel meer relaxed!” Bèta docenten geven aan 

dat dit komt omdat ze meer vrijheid hebben voor practica en proefjes. Alfa docenten zeggen het fijn te 

vinden om zowel lees-, spraak en luistervaardigheden te kunnen combineren binnen één les.  

 

Leraren merken dat, door het koppelen van organisatorische functionaliteiten aan de ELO, de werkdruk 

omlaag gaat. In het begin van het schooljaar wordt de indelingen van alle klassen automatisch door de IT-

afdeling van de school in het systeem aangebracht. Dit zorgt voor een positieve gevoel als ze over 

werkdruk buiten de les praten. Het uploaden van het materiaal verlaagt ook de werkdruk volgens de 

docenten. Docent Engels: “I print my materials once. Then I upload it to the system, from that moment it 

is the responsibility of the students." Daarnaast zou een overzicht van de voortgang van de leerlingen veel 

tijd besparen. Tot op heden moet een docent dit handmatig en actief bijhouden, wanneer het programma 

Tabel 3.3: Benoemde functionaliteiten en hun geachte potentie 
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dit zou doen, scheelt het de docent veel tijd. De docent zal dan, waarschijnlijk, ook sneller de trend in 

voortgang zien en hier iets mee kunnen doen.  

 

Er wordt binnen de secties weinig materiaal gedeeld. Eén van de secties gaf echter een goed voorbeeld 

hoe secties door middel van de ELO de werkdruk kunnen verlagen. Deze sectie verdeeld namelijk de 

voorbereiding van de studiewijzers van de hoofdstukken die besproken moeten worden. Iedere docent 

hoeft hierdoor maar een deel van de studiewijzers te maken. Daarnaast delen ze ook werkvormen die 

ontwikkeld zijn.  

 

Alle docenten vinden de functionaliteit ‘plagiaatcontrole’ onmisbaar. Deze optie wordt vaak gebruikt bij 

het beoordelen van via de ELO ingeleverde opdrachten. Dit is namelijk een makkelijke manier om te 

controleren of leerlingen zelf de opdracht hebben gemaakt. Dit in combinatie met het online feedback 

geven zou als ideaal bevonden worden. Het beoordelen en feedback geven op materiaal moet wel 

geïntegreerd zijn in het programma. Hiermee wordt bedoelt dat de bestanden niet gedownload en 

geüpload hoeven te worden door de docent om ze van commentaar te voorzien.  

 

Een duidelijk beeld van de uit te voeren taken zorgt voor een gestructureerd overzicht en geeft de docent 

rust. Docenten vinden het daarom ook belangrijk om zelf te kunnen kiezen welk agenda format ze willen 

gebruiken.  

 

3.2.4 Algemene bevindingen ten aanzien ELO gebruik m.b.t. leerling contact 

In Tabel 3.4 wordt een overzicht getoond van de benoemde functionaliteiten en of deze, volgens de 

docenten, een positieve invloed kunnen hebben. 

 

Binnen de school is afgesproken dat de docenten enkel een extern mail systeem gebruiken om berichten 

te verzenden naar leerlingen. Om deze reden wordt er geen gebruik gemaakt van het communicatie 

systeem dat door Magister aangeboden wordt. Hiervoor is gekozen omdat het ELO communicatie systeem  

 

niet voldoet aan de eisen die door de school gesteld worden. Het is namelijk niet mogelijk om cluster 

groepen toe te voegen aan de mailing lijst.  

 

Door de introductie van de chat-functie binnen het gesprek ontstond een duidelijke onenigheid. Een 

aantal docenten waren enthousiast over deze optie. Ze waren het eens dat deze functie beperkt moet 

zijn. Docent Wiskunde: “Je wil niet continu beschikbaar te zijn" Docent Natuurkunde: “Twee uur 

Leerling contact  Welke onderdelen 

worden nu gebruikt  

Wat zou ELO moeten kunnen 

boven de al genoemde 

functies 

Geen behoefte aan 

 

Communicatie  Externe email systeem  Chatfunctie  

Feedback geven  

Chatfunctie  

Organisatie  Agenda Agenda    

Tabel 3.4: Benoemde functionaliteiten en hun geachte potentie 
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beschikbaar zijn, ter voorbereiding van de toets, zie ik wel zitten. Daar moet het dan wel bij blijven.” Andere 

docenten zagen helemaal niets in dit idee. Ze zien hier verschillende risico’s aan zitten. Leerlingen zouden 

tijdens de les minder opletten en antwoorden of opmerkingen kunnen verkeerd geïnterpreteerd worden.  

Docent Scheikunde: “Via de chat kun je de gezichtsuitdrukkingen niet lezen. Hierdoor zou veel 

miscommunicatie kunnen ontstaan.” Daarnaast zijn docenten van de bèta vakken ook sceptisch omdat ze 

niet zien hoe je op een effectieve manier antwoord kunt geven op complexe berekeningen. Docent Duits: 

“Ik zou de chat functie snel werkdruk verhogend vinden werken.” 

 

In plaats van een chat functie is hierna het discussie forum voorgesteld. De docenten zien hier 

mogelijkheden in, maar denken ook dat leerlingen zelf al genoeg andere media hebben om onderling te 

overleggen. Er wordt daarom verwacht dat de forums enkel efficiënt zullen werken wanneer er gerichte 

opdrachten gegeven worden.  

 

Binnen school is de afspraak om huiswerk en toetsen in de agenda van de leerlingen te plaatsen, wanneer 

hier een wijziging in optreed zal dit ook in de agenda te zien zijn. De agenda is daarom ook een belangrijk 

communicatie middel voor de docenten.  

 

Docenten zouden graag feedback kunnen geven op opdrachten waar leerlingen aan werken. Dit zou 

idealiter in het systeem geïntegreerd zijn. Het is hierbij belangrijk dat docenten direct feedback kunnen 

geven in de documenten van de leerlingen. Alfa docenten zijn hier het meest enthousiast over, bèta 

docenten daarentegen merken dat de huidige technologie nog tekortkomingen heeft.  
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4. Conclusie 
De conclusie van de twee gestelde deelvragen zullen individueel besproken worden. Hierna zal ook de 

conclusie van de hoofdvraag gegeven worden. Aan de hand van deze conclusies zal een advies gegeven 

worden met betrekking tot het gebruik van ELO’s. 

Docenten waren over het algemeen erg tevreden over het 70 minuten rooster. Ze ervaarden de 

genoemde nadelen in veel mindere maten dan ze in de literatuur werden beschreven (Schellekens, 2012). 

Dit is mogelijk omdat de docenten uit de literatuur les gaven op een andere school en in een andere regio 

in het land. Misschien maakten zij zelfs gebruik van een andere ELO. Het blijkt dat de ervaringen op één 

school niet te vergelijken zijn met de ervaringen op een andere school. 

 

4.1 Deelvraag 1 

Deelvraag 1: Hoe kunnen de functionele componenten van de meest gebruikte ELO’s in Nederland verdeeld 

worden over de functiecategorieën: inhoud, communicatie, organisatie?  

 

Het overzicht van de functionele componenten van de vier de meest gebruikte in Nederland ELO’s (Bijlage 

3) laat zien dat ELO’s Cumlaude Learning en It’s learning de meest uitgebreide set functionaliteit, om de 

buiten de les nadelen van 70 minuten rooster te verminderen, bevat. Alle vier de ELO’s bieden de 

functionaliteiten die door de docenten heet meest worden gebruikt. Dit zijn het uploaden van 

verschillende document types en video bestanden. Verder wordt er veel gebruik gemaakt van links naar 

externe bronnen, agenda’s, studiewijzers en klassen clustering.  

Er zijn ook verschillen in functionaliteit. Zoals geïntegreerde online toetsen met nakijken methode, 

plagiaat controle, die echt gewaardeerd worden door de docenten, groepswerk opties en andere 

manieren van communicatie, zoals discussieforums of chat. Deze functies bieden gebruikers de 

mogelijkheid hun eigen lessen/onderwijs vorm te geven en in te richten om tegen de nadelen van 70 

minuten rooster te gaan.  

De functionele componenten van de ELO’s kunnen allemaal verdeeld worden over de gegeven 

functiecategorieën. De meeste functionele componenten bevinden zich in de categorie leerinhoud. Dit 

omdat er vele verschillende manieren zijn voor docenten om informatie te delen met leerlingen, van 

video’s tot PDF bestanden. De communicatie middelen zijn echter beperkt tot email, chat en het forum. 

De organisatorische componenten liggen in een grijs gebied. Veel van deze zaken, zoals klassen indelingen 

en roosters, worden namelijk buiten de ELO geregeld.  

4.2 Deelvraag 2 
Op welke wijze zouden, alfa en bèta, docenten verschillende functionele componenten binnen de 

categorieën (leerinhoud, communicatie en organisatie) van een ELO in willen zetten om nadelen die een 

70 minuten rooster, buiten de les, met zich mee brengt te reduceren 

 

4.2.1 ELO m.b.t. lesuitval 

De ELO wordt weinig tot niet gebruik door docenten met betrekking tot lesuitval. In enkele gevallen 

worden de materialen van de les geüpload. Vooral door de bovenbouw docenten. Een duidelijk 
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onderscheid was zichtbaar tussen de boven- en onderbouw docenten. Bovenbouw docenten zorgen voor 

speling binnen de studiewijzer om eventueel les uitval op te kunnen vangen. Bovenbouw docenten 

moeten zich ten slotte aan het Programma van Toetsing en Afsluiting houden. Onderbouw docenten 

daarentegen zien minder problemen bij lesuitval. De stof is op een ander moment nog wel in te halen.  

 

Alle docenten merken dat ze door lesuitval de eerstvolgende les toch aandacht moeten geven aan de 

gemiste stof. Ze vinden dat uploaden van materiaal wel gebruikt kan worden, maar dat het altijd ter 

ondersteuning is om sneller door de stof heen te gaan. Het is niet mogelijk om de stof over te slaan.  

 

Alfa docenten zien de voordelen van het gebruik van digitale toetsen. Op deze manier kan het kennis 

niveau van de leerlingen getest worden. Hierdoor zou minder tijd besteedt hoeven te worden aan het 

voorbereiden van de eerstvolgende les. De docent is dan namelijk in staat om specifieke vragen en 

begrippen te behandelen. Bèta docenten zien het gebruik van digitale toetsen nog niet voor zich. Dit komt 

door de beperkingen van de huidige software. Het is namelijk niet mogelijk om de tussen stappen van 

berekeningen te controleren. Hierdoor kan geen duidelijk beeld geschept worden van de kennis van de 

leerlingen.  

 

Docenten vinden het gebruik van video’s goed. Ze zijn het er over eens dat video’s enkel als ondersteuning 

of introductie van de stof gebruikt kan worden. Het kan dus niet als vervanging van de uitgevalle les 

ingezet worden. Zelf video’s maken zodat de leerlingen de stof alsnog hun eigen docent krijgen wordt 

door de docenten als erg tijd rovend gezien, vooral als er al hele goede filmpjes beschikbaar zijn.  

 

Om het nadeel m.b.t. ‘lesuitval’ van het 70 minuten rooster te reduceren zouden de geïnterviewde 

docenten graag gebruik maken van het beschikbaar maken van materialen, studiewijzers, feedback geven 

op inlever opdrachten, digitale toetsen en/of enquêtes.  

 

4.2.2 ELO m.b.t. werkdruk 

Docenten ondervinden een afname van de werkdruk buiten de les door administratieve systemen te 

koppelen met ELO. Alle administratieve takken zoals klassenindeling, cijfers invoer, leerling persoonlijk 

informatie, afwezigheid van leerlingen, agenda's en herinneringen zijn door het systeem automatisch 

verbonden.  

Bèta docenten ervaren geen werkdruk van de voorbereiding voor de lessen doordat ze meer vrijheid 

hebben voor practica en proefjes. Alfa docenten ervaren hetzelfde. Taal docenten kunnen zowel lezen, 

luisteren als spraak oefenen in de les daardoor hoeven ze niet andere werkvormen te creëren. Ook 

doordat sommige lessen 1 keer per week worden gegeven, zijn de administratieve takken gereduceerd 

ook tot 1 keer per week.  

Het is belangrijk dat agenda’s in verschillende lay-outs, zoals per dag, week en maand beschikbaar zijn. 

Plagiaatcontrole wordt door docenten als onmisbaar gezien, hierdoor kan de docent gemakkelijk zien of 

een leerling zelf de opdracht heeft gemaakt.  
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Om het nadeel m.b.t. ‘werkdruk’ van het 70 minuten rooster te reduceren zouden de geïnterviewde 

docenten graag gebruik maken van het uploaden van materialen, materialen delen binnen de sectie, 

plagiaat controle en inlever opdrachten. Daarnaast zouden ze graag feedback willen geven op opdrachten 

en, zelf de lay-out van de agenda kiezen en gekoppelde administratieve systemen hebben.  

 

4.2.3 ELO m.b.t. Leerling contact 

Alle docenten maken gebruik van de door de school opgelegde vorm van communicatie. Dit is het externe 

berichten systeem Outlook. Het overgrote deel van de docenten is tevreden met deze vorm van 

communicatie. Vooral omdat het interne berichten systeem van ELO niet aan de eisen van de docenten 

voldoet.  

 

Door enkele docenten werd de communicatie vorm ‘chat’ genoemd als mogelijk goede ondersteuning 

mits deze functie beperkt is. Docenten willen namelijk niet constant beschikbaar zijn en niet veel tijd kwijt 

zijn aan de controle op de chat. Eén van de docenten zou de chat functie als Q&A, vraag en antwoord 

mogelijkheid, gebruiken ter voorbereiding van de toets. De andere docenten waren hier zeer op tegen 

vanwege het risico dat leerlingen tijdens de les minder zouden opletten en mogelijk het geschreven woord 

verkeerd interpreteren. Veel docenten verwachten dat het gebruik van de chat-functie leidt tot een 

verhoging van de werkdruk. De chat functie moet daarom een individuele keuze zijn voor de docent.  

 

Discussie forums worden door de docenten als potentieel nuttig gezien. Docenten verwachten dat 

leerlingen hier weinig tot geen gebruik van zullen maken omdat leerlingen al van andere onderlinge 

communicatie middelen gebruik maken. Het forum zou wel goed kunnen werken als er specifieke 

opdrachten worden geven door de docent.  

 

Online feedback geven op projecten en opdrachten wordt door zowel alfa als bèta docenten als zeer 

waardevol gezien. Alfa docenten zien directe toepas mogelijkheden. Enkele docenten geven ook aan er 

nu al gebruik van te maken. Het huidige systeem werkt echter omslachtig. Bèta docenten zouden graag 

online feedback willen verstrekken, zij zien daar echter nu nog weinig tot geen mogelijkheid toe omdat 

de huidige technologie hier nog niet voor geschikt is.  

 

Om het nadeel m.b.t. ‘leerling contact’ van het 70 minuten rooster te reduceren zouden de geïnterviewde 

docenten graag gebruik maken van een mailsysteem waarin groepen toegevoegd kunnen worden, agenda 

die zelf vormgegeven kan worden. Daarnaast zouden de discussie forums en de chat vrijblijvend aanwezig 

moeten zijn.  

 

4.3 Hoofdvraag 

Hoofdvraag: Op welke wijze kunnen docenten een elektronische leeromgeving inzetten om één of 

meerdere nadelen van een 70 minuten rooster, die docenten buiten de les ervaren, te verminderen. 

 

Uit de analyse van de handleiding is gebleken dat er een grote verscheidenheid aan functionaliteiten 

aanwezig zijn om mogelijk de nadelen van een 70 minuten rooster te reduceren. Tussen verschillende 
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ELO’s is een duidelijk verschil tussen de beschikbare functionaliteiten. De docent en de school kunnen aan 

de hand van de meest prominente nadelen de meest geschikte ELO uitkiezen.  

 

4.3.1 Lesuitval 

De docenten kunnen de ELO op verschillende manieren inzetten om de nadelen van lesuitval te 

reduceren. Docenten kunnen online materialen koppelen aan digitale toetsen en/of enquêtes. Voor alfa 

docenten zal dit makkelijker geïntegreerd kunnen worden dan voor bèta docenten. Mogelijk kunnen bèta 

docenten toch gebruik maken van digitale toetsen door theorie en tekstuele vragen te stellen ter controle 

van de stof. Het is binnen magister reeds mogelijk om een koppeling te maken met Queran, een applicatie 

voor online toetsen. Voor scholen die magister hanteren is dit wellicht al een stap in de goede richting. 

Daarnaast kunnen docenten video bestanden ter ondersteuning inzetten. Deze kunnen op de ELO 

geplaatst worden.  

De ELO’s met de meeste overeenkomsten hierin zijn Cumlaude learning, It’s learning en Magister.  

 

4.3.2 Werkdruk 

De school kan de docenten helpen om de nadelen van werkdruk te reduceren door het school 

administratie systeem te integreren binnen de ELO. Hierdoor worden de klassen/cluster indelingen en 

agenda’s automatisch geregeld worden voor de docenten. Verder kunnen de docenten verschillende 

agenda lay-outs gebruiken om overzicht te creëren van de taken die volbracht moeten worden. Daarnaast 

zouden docenten door middel van portfolio’s, cijfers en het leerling volg systeem een overzicht van de 

voortgang van de leerlingen kunnen inzien. Ook zorgt het beschikbaar stellen van materialen en 

opdrachten voor een vermindering van de werkdruk. Deze opdrachten zouden idealiter beoordeeld 

kunnen worden door onder andere gebruik te maken van plagiaatcontrole.  

De ELO’s met de meeste overeenkomsten hierin zijn It’s learning en Magister.  

 

4.3.3 Leerling contact 

Docenten kunnen de nadelen m.b.t. leerling contact reduceren door gebruik te maken van het mail 

systeem dat aangeboden wordt, dit systeem moet wel in staat zijn om groepen aan te maken en te 

onthouden. Verder kunnen de chat en forum functie gebruikt worden, dit is echter wel op volledige 

vrijblijvende basis. Sommige docenten zien hier namelijk wel de voordelen van in en andere niet.  

 

Door binnen ELO feedback te kunnen geven op projecten en opdrachten kunnen ook de nadelen m.b.t. 

leerling contact verminderd worden. Het feedback geven moet daarom op een handige manier binnen de 

ELO geïntegreerd worden.  

 

De ELO’s die hier aan alle eisen voldoet is It’s learning.  
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4.3.4 Algemeen advies voor het gebruik van een ELO om nadelen van 70 minuten rooster te 

gaan 

Er is niet getest of de genoemde ELO functionaliteiten het gewenste effect hebben m.b.t. de nadelen van 

70 minuten roosters. Er kan daarom niet met zekerheid gezegd worden dat de genoemde functionaliteiten 

een positief effect zullen hebben op nadelen bij lesuitval, werkdruk en leerlingen contact. Aan de hand 

van dit onderzoek zijn wel aanwijzingen gevonden dat de genoemde functionaliteiten effect zullen 

hebben.  

 

Om afzonderlijke nadelen te reduceren is het mogelijk om een specifieke ELO te kiezen. Om meerdere 

nadelen te reduceren is het van belang om naar de algemene functionaliteiten te kijken. In Bijlage 4 is een 

tabel toegevoegd waarin de functionaliteiten die het meest gewild zijn en de hoogste potentie van slagen 

hebben groen gemarkeerd. Hieruit blijkt dat de ELO It’s learning de meest geschikte ELO is om in te zetten 

om verschillende nadelen te reduceren.  

 

Hieronder staan de mogelijke oplossing voor het inzet van de functionaliteiten van de ELO om nadelen 

van een 70 minuten rooster, die docenten buiten de les ervaren, te verminderen 

1) ELO koppelen aan de school administratie systeem waar klassen indeling, agenda’s automatisch 

geregeld voor de docenten. Deze zorgt voor verminderen van de werkdruk van de docenten 

2) Plagiaat controle optie inzetten bij het nakijken van inlever opdrachten.  

3) Bij lesuitval het uploaden van les matterial en de inzet van digitale toetsen kan een goede steun 

bidden van het controleren van het begrip van de gemiste stof en tijd sparen bij de voorbereiding 

van de eerst volgende les  

4) Bij het inzet van chat functie moeten docenten duidelijke grenzen stellen. Bijvoorbeeld afspraak 

over tijd en taal gebruik. Bovenop het is best om bij de eerst volgende face-to-face contact om te 

controleren of er miscommunicatie ontstaat 

5) Docenten moeten alert zijn dat chat functie tot hogere werkdruk kan leiden  

6) Feedback geven op inlever opdrachten van leerlingen zorgt voor betere communicatie tijdens 

project werk. 

 

 



       

31 
 

5. Discussie 
Voor dit onderzoek, waar externe en ecologische validiteit belangrijk zijn, hebben we genoeg 

respondenten, namelijk 13, om het onderzoek te valideren. De respondenten waren door school gekozen 

en de interviews zij in de school waar de docenten lesgeven afgenomen. Gedurende dit onderzoek is er 

sprake geweest van de beperking dat de school door ons was geselecteerd. De beperking die hier bij kwam 

kijken is dat de interviews dus maar op één school zijn afgenomen. Om een beter beeld te krijgen van de 

functionaliteiten die door docenten ingezet worden is het beter om verschillende scholen bij het 

onderzoek te betrekken. Op verschillende scholen worden ook verschillende ELO’s gebruikt. Dus specifiek 

andere scholen met andere ELO’s betrekken bij het onderzoek zou voor nieuwe inzichten kunnen zorgen. 

Daarnaast was het moeilijk om genoeg respondenten te vinden om het onderzoek uit te voeren. Dit had 

te maken met het late tijdstip in het jaar waarop het onderzoek uitgevoerd is.  

 

Onze verwachtingen van het onderzoek waren gebaseerd op het SLO onderzoek, hieruit bleek dat 

docenten de ELO maar beperkt gebruiken. Dat betekent dat niet alle functionele componenten van een 

ELO in gebruik zijn. Dit hebben we ook in ons onderzoek direct terug gezien. Dit onderzoek toont aan dat 

er een verschil is in het gebruik van de ELO tussen alfa en bèta docenten. Dat er een verschil zou zijn werd 

door ons verwacht. Het verschil dat het meest prominent aanwezig was hadden we echter niet verwacht. 

Dit verschil had veelal te maken met het gebruiksgemak van de ELO voor de verschillende docenten. Voor 

bèta docenten zijn verschillende functionaliteiten moeilijk in gebruik te nemen.  

 

De twee uitgang punten voor ons onderzoek waren, ten eerste het onderzoek van SLO (2011) over het 

inzetten van een ELO binnen school. Hierin zijn twee beperkingen van ons onderzoek te benomen 

1) Het SLO onderzoek van 2011 gaf ons een lijst van de meest gebruikte ELO’s in Nederland. We zijn 

al 8 jaar verder en zoals we hebben gezien er is veel verandert. Nieuwe ELO’s kwamen op de markt 

met wellicht meer moderne functionaliteiten.  

2) Gedurende dit onderzoek zijn enkel de meest gebruikte ELO’s uit Nederland bestudeerd. Om een 

beter overzicht te krijgen van de mogelijkheden van verschillende ELO’s en om een beter advies 

te kunnen geven is het wellicht beter om ook de minder bekende ELO’s te bestuderen. Het feit 

dat de ELO minder bekend is wil namelijk niet zeggen dat deze ook minder of slechtere 

functionaliteiten bevat.  

Ten tweede is het onderzoek van Schellekens (2012) gebruikt waarin de nadelen van het 70 minuten 

rooster worden besproken. Echter kwamen we er achter dat de docenten van door ons onderzochte 

school een andere ervaring hebben. Niet alle nadelen werden door hun herkent, zoals bijvoorbeeld de 

werkdruk buiten de les. Dit wordt gezien als beperking van ons onderzoek. Hoe de ELO tegen de nadelen 

van 70 minuten rooster gebruikt kan worden moet onderzocht worden op een school waar deze nadelen 

ook spelen. 

 

Er komen nieuwe ELO’s op de markt, die grotere populariteit krijgen. Zoals SOMtoday en Google 

Classroom voor Education bijvoorbeeld. Dus de nieuwe ELO’s kunnen toegevoegd worden in een verder 

onderzoek. Tijdens de interviews hebben we wel gezien dat er is een verschil in ELO gebruik tussen de 

ervaren docent en de docenten die nog maar net lesgeven op de school. Het gebruik van de nieuwe 
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docenten is beperkt tot huiswerk invoegen en leerlingen absentie registratie. Wat wel onderzocht kan 

worden is wat de nieuwe docenten nodig hebben om meer kennis te krijgen van de ELO, zodat ze vanaf 

het begin hier al optimaal gebruikt van kunnen maken. Er is al eerder onderzoek gedaan naar het gebruik 

van ELO’s (SLO, 2011), dit laat zien dat ook ervaren docenten slechts een aantal functionele componenten 

van een ELO gebruiken. Aan de hand hiervan is het wellicht waardevol om te onderzoeken wat docenten 

nodig hebben om de ELO optimaal te gebruiken.  

 

Hieraan toe voegend zou in een vervolg onderzoek gekeken kunnen worden naar welke ELO 

functionaliteiten ingezet kunnen worden om de nadelen binnen de les te reduceren. In combinatie met 

dit onderzoek zou een beter advies voor ELO gebruik gegeven kunnen worden aan de scholen en 

docenten.  

 

Voor dit onderzoek is er voor gekozen om niet zelf een ELO met de benodigde functionaliteiten te 

ontwikkelen en laten testen door de docenten, omdat er een tijd restrictie aanwezig was bij dit onderzoek. 

Wij achtten het daarom niet mogelijk om binnen de gezette tijd en goed functionerende ELO te 

ontwikkelen die door de docenten gebruikt en getest kon worden. Een onderzoek dat dit wel kan 

uitvoeren zou voor een definitiever antwoord kunnen zorgen op onze hoofdvraag.   

 

5.1 Advies vervolg onderzoek 

Voor verdere onderzoek een advies kan volgen om verschillende scholen te benaderen. Verder zouden 

de interviews beter eerder in het schooljaar plaats kunnen vinden. Het is dan makkelijker om afspraken 

te maken met docenten. 

 

Ook zou er onderzoek gedaan kunnen worden welke aanpassingen er gemaakt moeten worden om de 

ELO bruikbaarder te maken voor bèta docenten.  

Verder zou er onderzoek gedaan moeten worden naar niet alleen de meest bekende, maar naar veel meer 

ELO’s binnen Nederland om een beter beeld te krijgen van wat er mogelijk is.  

 

Ter aansluiting van dit onderzoek zou een onderzoek naar het gebruik van de ELO, om nadelen binnen de 

les te reduceren, een goede toevoeging zijn. Hierdoor zou een meer compleet advies gegeven kunnen 

worden m.b.t. het gebruik van ELO functionaliteiten.  

 

Om te testen of de genoemde functionaliteiten daadwerkelijk een positief effect hebben zou er een 

onderzoek gedaan moeten worden waarin docenten een ELO met de betreffende functionaliteiten 

gedurende een langere tijd gebruiken.  
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7. Bijlagen 
 

Bijlage 1: Interviewleidraad 

Bijlage 2: Docenten vragen 

Bijlage 3: Overzicht functionele componenten van vier meest gebruikte ELO’s in Nederland  

Bijlage 4: Overzicht interviews resultaten  
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Bijlage 1: Interview leidraad 

 

Datum en Tijd  

Locatie  

Interviewer  

Doel interview  

 

Docenten komen de ruimte binnen.  

- Social talk 

 

Introductie interview 

- Bedanken voor aanwezigheid 

- Het interview duurt ongeveer 40 minuten  

- Voorstellen interviewer 

- Resultaten zullen geanonimiseerd worden 

- Het kader, structuur en doel van het interview uitleggen 

- Of het ok is dat het interview wordt opgenomen 

- Audiobestanden worden gebruikt voor de tweede onderzoeker, die niet bij het interview aanwezig 

is, de geluidsopname beluisteren en aantekeningen maken. Na afloop van het onderzoek alle 

audiobestanden worden verwijdert 

- Waar de informatie voor gebruikt wordt 

- Onderwerpen van het gesprek introduceren 

 

Huidig ELO gebruik 

- Kun je iets vertellen over de huidige ELO die gebruikt wordt binnen de school? 

o Welke ELO en sinds hoelang is die op school 

o Hoeveel ervaring met huidige ELO  

o Hoe vaak per week gebruikt u de huidige ELO  

- Welke functionele componenten worden er gebruikt door de geïnterviewde docenten? (Zorg voor 

een overzicht van functionele componenten als back-up) 

 

- Maken jullie gebruik van functionele componenten om lesuitval tegen te gaan? En zo ja, op welke 

manier worden deze functionaliteiten ingezet? 

- Wat vind je van deze componenten (gemakkelijk in gebruik, effectief)? 

- Als nee, wat zijn de redenen 

 

- Maken jullie gebruik van functionele componenten om leerling contact te verbeteren? En zo ja, op 

welke manier worden deze functionaliteiten ingezet? 

- Wat vind je van deze componenten (gemakkelijk in gebruik, effectief)? 

- Als nee, wat zijn de redenen 
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- Maken jullie gebruik van functionele componenten om werkdruk te reduceren? En zo ja, op welke 

manier worden deze functionaliteiten ingezet? 

- Wat vind je van deze componenten (gemakkelijk in gebruik, effectief)? 

- Als nee, wat zijn de redenen 

 

 

ELO-functionaliteiten (wordt gespecialiseerd aan de hand van Deelvraag 1) 

- We hebben een overzicht van verschillende functionaliteiten. Welke van de componenten die jullie 

nog niet bij de vragen hiervoor hebben genoemd, zou je willen gebruiken m.b.t. les leerlingen 

contact? 

- Waarom zou je deze functionaliteit in willen zetten? 

- Op welke manier zou je deze functionaliteit willen inzetten? 

- Waarom zou je geen gebruik willen maken van een niet gekozen functie? 

 

- We hebben een overzicht van verschillende functionaliteiten. Welke van de componenten die jullie 

nog niet bij de vragen hiervoor hebben genoemd, zou je willen gebruiken m.b.t. les werkdruk? 

- Waarom zou je deze functionaliteit in willen zetten? 

- Op welke manier zou je deze functionaliteit willen inzetten? 

- Waarom zou je geen gebruik willen maken van een niet gekozen functie? 

 

- We hebben een overzicht van verschillende functionaliteiten. Welke van de componenten die jullie 

nog niet bij de vragen hiervoor hebben genoemd, zou je willen gebruiken m.b.t. lesuitval? 

- Waarom zou je deze functionaliteit in willen zetten? 

- Op welke manier zou je deze functionaliteit willen inzetten? 

- Waarom zou je geen gebruik willen maken van een niet gekozen functie? 

 

 

- (Optionele vraag) Welke functionaliteiten, met betrekking tot het reduceren van de eerdergenoemde 

nadelen, zou je graag willen inzetten die nog niet besproken zijn? 

 

Afronding 

- Heeft iemand nog iets te zeggen m.b.t. ELO dat nog niet aan bod is gekomen? 

- Vraag of iemand een kopie van het verslag zou willen ontvangen wanneer het af is. (Noteer contact 

informatie) 

- Social talk 

- Hartelijk dank voor de medewerking.  
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Bijlage 2: Docenten vragen 

 

Wat is uw naam? 

 

 

 

 

 

Welke functie bekleedt u binnen school? 

 

 

 

 

 

Hoe ervaren bent u in het gebruik van ELO op een schaal van 1 tot 10 (waarbij 1 het minst en 10 het 

meest is)? Geef ook een korte verklaring. 
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Bijlage 3: Overzicht functionele componenten van vier meest gebruikte ELO’s in 

Nederland 

 Geschikt bij lesuitval Geschikt tegen 

werkdruk 

Geschikt voor leerling 

contacten 

Leerinhoud Becta 2014  Becta 2014  

Van Erkel, De Laat, 

Luys, 2012  

  

Communicatie     Becta, 2004; SLO 2010  

Organisatie   Becta 2014    

  

  ELO 1: (N@school/ 

vanaf 2016 

Cumlaude Learning) 

ELO 2:  

(Moodle, versie 

3.6) 

ELO 3:  

(It’s learning) 

ELO 4: 

(Magister) 

Leerinhoud Studiewijzers 

Lesmateriaal: upload 

van documenten, 

Pdf-bestanden, 

PowerPointpresentat

ies,  

Lesmaterialen:  

Bestanden upload 

(pdf)  

  

Lesmaterialen:  

Upload van 

documenten,  

  

Lesmaterialen: 

tekstbestanden 

upload  

Presentatie modus 

Media: abeeldingen, videobestanden 

Web 2.0 objecten: 

 youtube,  

Google-maps,  

Flickr  

Web 2.0 objecten:  

youtube,  

Google-maps  

  

Web 2.0 inhoud 

invoegen  

  

Web 2.0 objecten:  

youtube 

  

    Geluid en 

videorecorder 

(eigen video’s te 

maken, lessen 

opnemen en 

publiceren)  

  

Verwijzingen naar websites (URL of HTML-code toevoegen) 

Inleveropdracht  Inleveropdrachten 

met cijfers  

Opdrachten 

toevoegen, 

nakijken  

Inlever opdrachten 

met cijfer 

Digitale toetsen  Digitale toetsen  

  

 

  Koppeling met 

digitale toetsen 

applicatie Quayan 

  Digitale enquêtes  Digitale enquêtes    
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Studiebegeleiding 

(project of portfolio) 

+ beoordeling  

Projectwerk  

  

Groepsopdrachte

n  

Leerlingen portfolio 

Lesmateriaal delen: 

opslagplaats voor 

alle 

informatiemateriale

n  

 Lesmateriaal delen Lesmateriaal 

delen Integratie 

met een service 

om bestanden op 

te slaan op 

internet zoals: 

OneDrive, 

GoogleDrive, 

Dropbox  

 Lesmateriaal delen: 

Opslagruimte + 

integratie met een 

service om 

bestanden op te 

slaan op internet 

zoals: 

OneDrive for 

Education 

Plagiaatcontrole    Plagiaatcontrole  Plagiaatcontrole  

  SCORM - is een 

verzameling 

standaarden en 

specificaties 

waarmee 

wereldwijd e-

learning-content 

uitgewisseld en 

afgespeeld binnen 

elke elektronische 

leeromgeving 

wordt 

Direct in een 

document 

werken  

  

    Hulpprogramma’s

: Teleblik* 

Hulpprogramma’s: 

Teleblik*, Wikiwijs**  

Commu-

nicatie  

Interne bericht systeem 

Externe bericht 

systeem 

Externe bericht 

systeem 

Externe bericht 

systeem 

  

Individuele of groep 

berichten 

Individuele of 

groep berichten 

Individuele of 

groep berichten 

Individuele berichten  

Mededelingen 

Discussie forums met 

deelnemers van een 

project of algemene 

forums met grotere 

groep  

Groepsdiscussies 

via forums  

  

Discussie forums  

  

  

  Chat opties  

  

Leerlingen 

community (Chat) 

  



       

41 
 

  Automatische 

herinnering 

toevoegen bij 

bijvoorbeeld 

afspraken, 

deadlines 

Automatische 

herinnering 

toevoegen bij 

bijvoorbeeld 

afspraken, 

deadlines  

  

Feedback/commenta

ar binnen een 

project groep of 

toetsen  

  Feedback geven 

(opdrachten)  

  

Organisatie  Gepersonaliseerde 

dashboard*** 

  

Dashboard*** met 

overzicht van je 

cursussen/cluster 

per cursus  

Vak 

dashboard*** en 

eigen  

dashboard  

  

Clustering per groep 

/klas  

Clustering per 

project  

Clustering per 

course, per groep  

Clustering per 

klas  

Projectgroep 

aanmaken, waar 

een groep van 

leerlingen aan 

een project 

werken  

Clustering per klas  

Agenda/StudyPlanne

r 

Agenda per maand  

  

Agenda per 

dag/week/maand  

Agenda per 

dag/week/maand  

    Deadlines 

toevoegen  

Deadlines toevoegen  

Voortgang van 

leerlingen  

  

Cijfers overzicht  

  

Voortgang van 

leerlingen  

Resultaten van 

toets/enquête  

Cijfers overzicht  

  

 

* Teleblik is een website met duizenden uren televisie- en radiomateriaal, rechtstreeks uit de archieven 

van Beeld en Geluid. In Teleblik worden televisie-uitzendingen van o.a. de publieke omroepen en 

Polygoon via internet toegankelijk gemaakt voor het onderwijs. Het materiaal is snel en gemakkelijk te 

doorzoeken en af te spelen. U kunt zoeken op trefwoord, op omroep en via de alfabetische 

trefwoordenlijst. Bovendien kunt u met de digitale snijmachine zelf fragmenten uit programma's snijden 

of eenvoudige montages maken. U kunt Teleblikmateriaal opnemen in uw eigen (digitale) lesmateriaal 

of elektronische leeromgeving. Teleblik is gratis beschikbaar voor leerlingen en docenten van het PO, VO 

en MBO. 

** Wikiwijs is een zoekmachine voor gratis lessen, opdrachten, lesmethodes, werkbladen en oefeningen 
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*** Dashboard – persoonlijke of standaard (voorgeprogrammeerde) startpagina bij het openen van een 

ELO. Die biedt het overzicht van bijvoorbeeld cursussen, klassen, nieuws en zo voort. De persoonlijke 

startpagina kan naar wens worden ingericht 
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Bijlage 4: Overzicht interview resultaten 

 

 

 

ELO 1 (N@school/ 

vanaf 2016 

Cumlaude Learning) 

ELO 2  

(Moodle, versie 

3.6) 

ELO 3  

(It’s learning) 

ELO 4 

(Magister) 

Leerinhoud Studiewijzers 

Lesmateriaal: upload 

van documenten, 

Pdf-bestanden, 

PowerPointpresentat

ies,  

Lesmaterialen:  

Bestanden upload 

(pdf)  

  

Lesmaterialen:  

Upload van 

documenten,  

  

Lesmaterialen: 

tekstbestanden 

upload  

Presentatie modus 

  

Media: abeeldingen, videobestanden 

Web 2.0 objecten: 

 youtube,  

Google-maps,  

Flickr  

Web 2.0 objecten:  

youtube,  

Google-maps  

  

Web 2.0 inhoud 

invoegen  

  

Web 2.0 objecten:  

youtube 

  

    Geluid en 

videorecorder 

(eigen video’s te 

maken, lessen 

opnemen en 

publiceren)  

  

Verwijzingen naar websites (URL of HTML-code toevoegen) 

Inleveropdracht  Inleveropdrachten 

met cijfers  

Opdrachten 

toevoegen, 

nakijken  

Inlever opdrachten 

met cijfer 

  

Digitale toetsen  Digitale toetsen  

  

  

 Digitale enquêtes Koppeling met 

digitale toets 

applicatie Quayan 

Studiebegeleiding 

(project of portfolio) 

+ beoordeling  

Projectwerk  

  

Groepsopdrachten  Leerlingen portfolio 

Lesmateriaal delen: 

opslagplaats voor 

alle 

informatiemateriale

n  

 Lesmateriaal delen Lesmateriaal delen 

Integratie met een 

service om 

bestanden op te 

slaan op internet 

zoals: OneDrive, 

GoogleDrive, 

Dropbox  

 Lesmateriaal 

delen: 

Opslagruimte + 

integratie met een 

service om 

bestanden op te 

slaan op internet 

zoals: 
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OneDrive for 

Education 

Plagiaatcontrole    Plagiaatcontrole  Plagiaatcontrole  

  SCORM - is een 

verzameling 

standaarden en 

specificaties 

waarmee 

wereldwijd e-

learning-content 

uitgewisseld en 

afgespeeld binnen 

elke elektronische 

leeromgeving 

wordt 

Direct in een 

document werken  

  

    Hulpprogramma’s: 

Teleblik* 

Hulpprogramma’s: 

Teleblik*, 

Wikiwijs**  

Commu-

nicatie  

Interne bericht systeem 

Externe bericht 

systeem 

Externe bericht 

systeem 

Externe bericht 

systeem 

  

Individuele of groep 

berichten 

Individuele of 

groep berichten 

Individuele of 

groep berichten 

Individuele 

berichten  

Mededelingen 

Discussieforums met 

deelnemers van een 

project of algemene 

forums met grotere 

groep  

Groepsdiscussies 

via forums  

  

Discussieforums  

  

  

  Chat opties  

  

Leerlingen 

community (Chat) 

  

  Automatische 

herinnering 

toevoegen bij 

bijvoorbeeld 

afspraken, 

deadlines 

Automatische 

herinnering 

toevoegen bij 

bijvoorbeeld 

afspraken, 

deadlines  

  

Feedback/commenta

ar binnen een 

projectgroep of 

toetsen  

  Feedback geven 

(opdrachten)  
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Organisatie  Gepersonaliseerde 

dashboard*** 

  

Dashboard*** met 

overzicht van je 

cursussen/cluster 

per cursus  

Vak dashboard*** 

en eigen  

dashboard  

  

  

Clustering per groep 

/klas  

Clustering per 

project  

Clustering per 

course, per groep  

Clustering per klas  

Projectgroep 

aanmaken, waar 

een groep van 

leerlingen aan een 

project werken  

Clustering per klas  

Agenda/ 

StudyPlanner 

Agenda per maand  

  

Agenda per 

dag/week/maand  

Agenda per 

dag/week/maand  

    Deadlines 

toevoegen  

Deadlines 

toevoegen  

Voortgang van 

leerlingen  

  

Cijfers overzicht  

  

Voortgang van 

leerlingen  

Resultaten van 

toets/enquête  

Cijfers overzicht  

 

 

 

 

 

 

 


