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Samenvatting 
Om bewuste keuzes voor een onderwijstechnologie op de tablet te ondersteunen, brengen we 
in dit onderzoek in kaart hoe docenten twee verschillende onderwijstechnologieën, Schooltas 
en PulseOn, op de tablet gebruiken. De centrale vraag is: Hoe gebruiken docenten deze twee 
verschillende onderwijstechnologieën bij het inrichting van de leeromgeving? In deze studie 
worden zeven casussen uitgewerkt. De onderwijstechnologieën worden getypeerd als een 
instrument dat docenten kan ondersteunen bij het vormgeven van onderwijs. Om zicht te 
krijgen op de wijze waarop docenten de onderwijstechnologie benutten worden drie niveaus 
van beschrijving geïntroduceerd om de inrichting van de leeromgeving te karakteriseren: het 
klasrotatiemodel, de zeggenschap over de inrichting en de wijze waarop didactische 
beslissingen worden genomen door de docent.  

Het klasrotatiemodel geeft inzicht in de interactie tussen docent, leerling(en) en 
technologie door de verdeling van de tijd over de docentgeleide activiteiten, individuele 
leeractiviteiten en samenwerkend leren-activiteiten weer te geven. Uit dit onderzoek blijkt dat 
in klassen waar PulseOn wordt gebruikt er minder tijd aan docentgeleide activiteiten wordt 
besteed en meer tijd aan samenwerkend leren-activiteiten in vergelijking tot de klassen waar 
met Schooltas gewerkt wordt. Docenten die met PulseOn werken geven aan dat er minder tijd 
besteed wordt aan het klassikaal nakijken, waardoor er meer ruimte is voor samenwerkende 
leeractiviteiten.  

Uit de inventarisatie van de mate van zeggenschap van de docent, leerling en/of de 
methode blijkt dat docenten een belangrijke rol spelen bij het inrichten van de leeromgeving 
waarin gewerkt wordt met de beide onderwijstechnologieën. In de PulseOn-klassen hebben de 
leerlingen over het algemeen meer zeggenschap in vergelijking tot de leerlingen in de 
Schooltas-klassen. Dit wordt bevestigd door de resultaten van de leerlingenvragenlijst; 
leerlingen in Schooltas-klassen beoordelen  de leeromgeving als meer docentgericht, terwijl 
de leerlingen in PulseOn-klassen de leeromgeving als meer leerlinggericht beoordelen. 
Docenten verschillen sterk in de mate waarin ze hun didactisch handelen kunnen verwoorden 
en toelichten. De twee onderwijstechnologieën verschillen in de mate waarin ze docenten 
aanvullende informatie verstrekken om hun didactisch handelen te ondersteunen met learning 
analytics. Schooltas biedt nauwelijks aanvullende informatie en docenten geven aan dat de 
technologie hen niet extra ondersteunt in vergelijking met de papieren methode bij het maken 
van didactische beslissingen. In het dashboard van PulseOn wordt aanvullende informatie 
gegeven over de voortgang van leerlingen en docenten kunnen de voortgang van een leerling 
vergelijken met andere leerlingen. Een aantal docenten geeft aan dat deze visualisaties hen 
helpt bij het nemen van didactische beslissingen. De informatie in het dashboard ondersteunt 
de ontwikkeling van proactief didactisch handelen van deze docenten. 

Tenslotte blijken er geen verschillen in zelfwaardering, zelfregulatie, taakgerichtheid 
en prestatievermijding tussen leerlingen in de PulseOn- en de Schooltas-klassen. Wel blijken 
leerlingen in de PulseOn-klassen hoger te scoren op prestatiegerichtheid.  
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Samenvattend wordt uit dit onderzoek duidelijk dat Schooltas dichter aansluit bij de 
bestaande werkwijze van docenten en eenvoudig in te passen is in het bestaande 
handelingspatroon van de docent. PulseOn vereist meer aanpassing van de inrichting van de 
leeromgeving en het didactisch handelen van de docent. Uit dit onderzoek blijkt dat een aantal 
docenten de visualisaties in het dashboard (extracted analytics ) benut om beter zicht te 
krijgen op de verschillen tussen leerlingen en hun didactisch handelen daarop aan te passen. 
Dit pleit voor uitgebreid onderzoek naar de interactie tussen visualisaties (extracted analytics) 
en het didactisch handelen van docenten.  
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Inleiding 
Er is een maatschappelijke discussie gaande over het gebruik van tablets in het onderwijs en 
de veranderingen die hierdoor worden veroorzaakt. Deze discussie lijkt voorbij te gaan aan 
het feit dat het doel onderwijs optimalisatie is en niet het invoeren van de tablet. Een aantal 
nieuwe ontwikkelingen, zoals gamification en personalisatie van het onderwijs hebben de 
potentie om het onderwijs te verbeteren (Kennisnet, 2014). Deze ontwikkelingen kunnen 
worden versterkt door onderwijstechnologie op de tablet. De consequentie hiervan is dat de 
keuze voor een onderwijstechnologie vergaande gevolgen heeft voor de wijze waarop de 
tablet wordt ingezet om het onderwijs te optimaliseren.  
 Om bewuste keuzes van scholen voor een onderwijstechnologie op de tablet te 
ondersteunen, brengen we in dit onderzoek in kaart hoe scholen twee verschillende 
onderwijstechnologieën, namelijk Schooltas en PulseOn, op de tablet gebruiken. In deze 
studie worden zeven casussen uitgewerkt waarin het gebruik van de tablet in de klas wordt 
beschreven. De wijze waarop docenten en leerlingen de tablet gebruiken tijdens de les wordt 
in kaart gebracht, evenals de rol van de docent, de leerlingen en de onderwijstechnologie.  
 We starten de inleiding met een vergelijking tussen de twee onderwijstechnologieën. 
Deze onderwijstechnologieën worden getypeerd als instrument dat docenten kan ondersteunen 
bij het vormgeven van hun onderwijs. Om zicht te krijgen op de wijze waarop de docenten dit 
instrument benutten worden drie niveaus van beschrijving gebruikt om de inrichting van de 
leeromgeving te karakteriseren: het klasrotatiemodel, de zeggenschap over de inrichting en de 
wijze waarop didactische beslissing worden genomen door de docent. We introduceren deze 
niveaus van beschrijving als instrumentarium waarmee op eenduidige wijze het gebruik van 
onderwijstechnologieën in het onderwijs kan worden beschreven met speciale aandacht voor 
de interactie tussen docent en onderwijstechnologie.  
 
Van substitutie naar transformatie via hybride oplossingen 
De twee onderwijstechnologieën die in deze studie bestudeerd worden zijn Schooltas en 
PulseOn. Beide technologieën stellen lesmateriaal via de tablet beschikbaar voor leerlingen. 
Er is een duidelijk verschil tussen beide toepassingen in de mate waarin ze verschillen van 
traditioneel lesmateriaal. Schooltas biedt tekstboeken en werkboeken op de tablet die 
grotendeels overeenkomen met de huidige schoolboeken. Aanvullend zijn er links naar andere 
informatiebronnen, audio, video en sociale media toegevoegd. Via zogenaamde ‘prikkers’ 
kunnen leerlingen in de omgeving informatie toevoegen aan een tekst en opmerkingen met 
elkaar uitwisselen. Aangezien het lesmateriaal zijn huidige vorm grotendeels behoudt, zijn de 
veranderingen voor de docent en de leerlingen relatief klein wanneer scholen kiezen voor 
deze onderwijstechnologie. De vorm van het lesmateriaal is gelijk voor alle leerlingen. Het 
klassieke schoolboek ondersteunt de instructie en het werkboek met verwerkingsopdrachten 
het oefenen van kennis en vaardigheden.  
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 PulseOn heeft de ambitie onderwijs op maat aan te bieden voor iedere leerling. Het 
biedt de leerling een persoonlijke leeromgeving die rekening kan houden met de persoonlijke 
eigenschappen van de leerling. Het lesmateriaal word afgestemd op het profiel van de 
leerling. Dit profiel wordt samengesteld door de docenten en de gegevens uit de 
leeromgeving. De kern van deze transformatie ligt in het loslaten van de structuur van het 
huidige lesmateriaal. Instructiemateriaal en verwerkingsopdrachten worden gekoppeld aan 
leerdoelen en gespecificeerd met tussendoelen. Hierdoor kan in deze onderwijstechnologie de 
structuur van het lesmateriaal opnieuw voor iedere leerling individueel worden vormgegeven. 
Dit betekent dat het lesmateriaal voor verschillende leerlingen een verschillende vorm kan 
krijgen. De docent en de onderwijstechnologie sturen deze personalisatie van het lesmateriaal 
aan met behulp van inzichten uit de leeromgeving over de kennis en het gedrag van de 
leerling. 
 Indien scholen kiezen voor een oplossing zoals Schooltas waarbij de huidige vorm van 
het lesmateriaal grotendeels behouden blijft, is voornamelijk sprake van substitutie (Westra, 
2004). Het invoeren van de tablet vindt plaats terwijl de huidige vormgeving van de 
leeromgeving grotendeels wordt behouden. Dit biedt ruimte om gefaseerd na te denken over 
het gebruik van de tablet in de klas en te experimenteren met nieuwe onderdelen zoals de 
sociale media in Schooltas. Op deze wijze vormt een hybride oplossing de brug tussen de 
vormgeving van de huidige leeromgeving en de nieuwe leeromgeving (Dede, 2009). Hybride 
oplossingen worden getypeerd doordat ze een duidelijke relatie vertonen met de situatie 
voorafgaand aan de invoering van de tablet. De docenten kunnen vanuit hun bestaande 
referentiekader leren omgaan met de tablet en vervolgens de leeromgeving opnieuw inrichten. 
 De keuze voor gepersonaliseerd leren betekent een radicale verandering van de 
bestaande leeromgeving (Fullan, 2009). Er is hierbij sprake van transformatie, het invoeren 
van de tablet gaat gepaard met een vergaande verandering in het onderwijs. Ook hier kan voor 
een meer hybride model gekozen worden. Bijvoorbeeld door het lesmateriaal een 
vergelijkbare vorm te geven als het huidige onderwijsmateriaal en de variatie tussen 
leerlingen te beperken. Vervolgens kan in overzichtelijke stappen verder vormgegeven 
worden aan gepersonaliseerd leren. De school, de docenten en technologieontwikkelaars 
kunnen in samenspraak bepalen op welke wijze het onderwijs op maat kan worden 
aangeboden.  
 Kortom, afhankelijk van de gekozen onderwijstechnologie kan de invoering van de 
tablet gepaard gaan met een verschillende mate van verandering van het lesmateriaal. Dit 
heeft consequenties voor de inrichting van de leeromgeving. De onderwijstechnologie kan 
docenten ondersteunen om gewenste vernieuwingen in te voeren. In het geval van PulseOn, 
waarbij scholen de ambitie hebben om gepersonaliseerd onderwijs in te voeren, kan de 
technologie belangrijke informatie en inzichten beschikbaar stellen aan de docent. Een 
voorbeeld hiervan zijn de inzichten in de voortgang van de verschillende leerlingen die de 
docent helpen om zijn didactische handelen aan te passen aan de ontwikkeling van de leerling. 
In deze situatie kan de tablet met onderwijstechnologie beschouwd worden als een instrument 
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voor de docent. De gedistribueerde cognitie theorie (Hutchens, 1995) biedt belangrijke 
handvatten aan voor het gebruik van nieuwe instrumenten ter ondersteuning van complexe 
cognitieve taken, zoals het vormgeven van onderwijs.  
 
Docent en onderwijstechnologie: een gedistribueerd cognitief systeem 
De gedistribueerde cognitie theorie stelt dat instrumenten de mens kunnen ondersteunen in 
zijn professioneel handelen indien deze instrumenten aansluiten bij het handelingsrepertoire 
van de professional (Hutchens en anderen, 1996; 2000). Uitgebreid onderzoek in 
verschillende domeinen toont aan dat deze aansluiting tussen het instrument en het 
handelingsrepertoire van de professional van groot belang is voor het succesvol integreren 
van nieuwe instrumenten (Norman, 1990).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijvoorbeeld, nieuwe instrumenten in een vliegtuig dienen naadloos aan te sluiten bij het 
handelingsrepertoire van de piloot en zijn crew om ongelukken te voorkomen. In de context 
van de school betekent dit dat docenten het gebruik van het lesmateriaal op de tablet kunnen 
verbinden met hun didactisch handelen in de klas, zie Figuur 1. De onderwijstechnologie is 
een “nieuw” instrument dat docenten inzetten om hun professioneel handelen in de klas te 
ondersteunen. Om de tablet goed in te kunnen zetten, moet deze een plek krijgen in het 
professionele denkkader van de leraar en aansluiten bij het handelingsrepertoire van de 
docent. De vraag is in welke mate docenten de onderwijstechnologie als instrument gebruiken 
in hun didactisch handelen zowel tijdens de les als bij het voorbereiden van lessen. Beide 
aspecten zullen in deze studie in kaart worden gebracht.  
 
De onderwijstechnologie in de les: Het klasrotatiemodel  
Een model om het gebruik van de tablet en onderwijstechnologie tijdens de les weer te geven 
is het klasrotatiemodel (geïnspireerd op Van der Ark, 2013), zie Figuur 2. In het model wordt 
visueel weergegeven hoe de les wordt ingericht en welke rol de tablet met 
onderwijstechnologie speelt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie werkvormen, 
namelijk docentgeleide activiteiten, individuele activiteiten en samenwerkende leeractiviteiten.  
 

Figuur 1. Tablet als instrument voor de docent 
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De docentgeleide activiteiten zijn activiteiten waarbij de docenten een centraal rol heeft, 
veelal klassikale instructie waarbij alle leerlingen uitleg krijgen. De individuele activiteiten 
bestaat vaak uit verwerkingsopdrachten die leerlingen individueel maken. Tijdens de 
samenwerkende leeropdrachten worden door (kleine) groepen leerlingen gezamenlijk aan 
verwerking van de stof gewerkt. Het klasrotatiemodel geeft een beeld van de hoeveelheid 
lestijd die besteed wordt in verschillende werkvormen en de wijze waarop de tablet daarbij 
wordt ingezet. Kortom, de vraag: wat de consequentie is van het invoeren van verschillende 
onderwijstechnologieën op de interactie tussen de docent, de leerling en de tablet tijdens de 
lessen, wordt in dit onderzoek beantwoord. Dit model geeft echter geen beeld van de 
zeggenschap van verschillende actoren over de wijze waarop de leeromgeving ingericht 
wordt.  
 
De mate van zeggenschap over de inrichting van de leeromgeving 
In het Nederlandse onderwijs spelen methodes een belangrijke rol en kan gesproken worden 
van een zeker mate van methodegerichtheid bij de inrichting van de leeromgeving. 
Methodegerichte docenten bepalen de inrichting van de leeromgeving grotendeels aan de 
hand van de methode. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen een docentgerichte 
en een leerlinggerichte leeromgeving (Harris & Marx, 2011; Land en anderen, 2012). In de 
docentgerichte leeromgeving speelt de docent de centrale rol en staat het overdragen van 
kennis aan de leerling centraal. In de leerlinggerichte leeromgeving staat de actieve rol van de 
leerlingen centraal en krijgt de leerling in toenemende mate zeggenschap over de inrichting 
van de leeromgeving (Land en anderen, 2012). De invoering van de onderwijstechnologie kan 
een verschuiving veroorzaken in de verdeling en de mate van zeggenschap tussen de 
verschillende actoren. Tevens kan de onderwijstechnologie zelf een deel van de zeggenschap 
krijgen indien er beslissingen door de technologie worden genomen, bijvoorbeeld in de vorm 
van adaptieve systemen (afgestemd aanbod van opdrachten of vragen). 

Figuur 2. De weergave van het klasrotatiemodel 
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De volgende elementen worden onderscheiden in de inrichting van de leeromgeving: het 
curriculum, de leerdoelen, het tempo, het lesmateriaal, de werkvormen, de groeperingvormen 
en de verwerkingsopdrachten (Tomlinson, 2003; Waslander, 2007). Kortom, de vraag: wat de 
consequentie is van het invoeren van verschillende onderwijstechnologieën op de mate van 
zeggenschap van de verschillende actoren over de verschillende elementen in de 
leeromgeving wordt beantwoord. Echter, de mate van zeggenschap geeft geen inzicht in de 
wijze waarop de docent beslissingen neemt over de inrichting van de leeromgeving. 
 
Het didactische beslisproces van de docent en de ondersteuning van de onderwijstechnologie 
Docenten maken voortdurend didactische beslissingen over de wijze waarop ze de 
leeromgeving afstemmen op de ontwikkeling van leerlingen (Roelofs & Sanders, 2007). Deze 
didactische beslissingen worden genomen op grond van de kennisbasis van de docent 
(Roelofs & Sanders, 2007). De volgende stappen zijn belangrijk bij het maken van didactische 
beslissingen: (1) het verzamelen van data over de leerling(en), (2) het maken van een 
diagnose aan de hand van de verkregen inzichten, (3) het maken van een overzicht van de 
mogelijke didactische handelingen, (4) het selecteren van de didactische handeling, (5) het 
aanpassen van het onderwijsaanbod en tenslotte (6) de didactische beslissing evalueren, zie 
Figuur 3. Indien de docent vooraf zijn didactische handelen bepaalt is er sprake is van 
proactief handelen (Tomlinson, 2003). Onderzoek toont echter aan dat docenten vaak reactief 
handelen, waarbij zij reageren op situaties zoals die zich in de les voordoen (Onstenk, 2005; 
Roelolfs & Sanders, 2007). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Deze verschillende denkstappen van de docent kunnen worden ondersteund of overgenomen 
worden door de onderwijstechnologie. Visualisaties (dashboards) in onderwijstechnologieën 

Figuur 3. Het didactische beslisproces van de docent en ondersteuning van de onderwijstechnologie 
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verzamelen, rapporteren en analyseren data van leerlingen (Geller & Drachsler, 2012). Deze 
informatie kan door docenten worden gebruikt als extra ondersteuning bij het nemen van 
didactische beslissingen. De technologie kan bijvoorbeeld een overzicht geven van de 
voortgang van leerlingen tijdens het maken van verwerkingsopdrachten; de docent kan deze 
informatie vervolgens gebruiken om te bepalen wanneer een leerling extra oefening of 
instructie nodig heeft. Onderwijstechnologieën verschillen sterk in de wijze waarop ze 
informatie beschikbaar stellen aan de docenten. Er kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen “embedded” en “extracted” learning analytics (Wise & Knaushecht, 2014). Extracted 
learning analytics maken gegevens inzichtelijk voor de docent. Dit kan gebeuren door 
visualisatie van leerlingactiviteiten in één overzicht voor de docent en/of advisering over de te 
nemen vervolgstappen. Een voorbeeld van visualisatie is het een docentendashboard (visuele 
weergave) waarin de voortgang van de leerlingen op de verwerkingsopdrachten wordt 
weergegeven. Een voorbeeld van advisering is een advies voor de docent om extra instructie 
te geven aan bepaalde leerlingen. Het systeem bepaalt dit advies door de verzamelende 
leerlingdata te analyseren. Onderwijstechnologie kan docenten adviseren over hoe de 
leerdoelen, instructie, lesmateriaal, hulpmiddelen en verwerkingsopdrachten kunnen worden 
afgestemd op het niveau van de leerling.  
Indien de onderwijstechnologie automatisch aanpassingen maakt voor verschillende 
leerlingen, bijvoorbeeld door het niveau en aantal van aangeboden verwerkingsopdrachten 
aan te passen, is er sprake van embedded learning analytics. In dit geval, neemt de 
onderwijstechnologie een deel van het didactisch handelen over van de docent. Indien de 
docent geen invloed op kan uitoefenen op de wijze waarop de onderwijstechnologie handelt, 
raakt de docent een deel van zijn zeggenschap over de inrichting van de leeromgeving kwijt.  
Kortom, onderwijstechnologieën kunnen leraren ondersteunen bij het nemen van beslissingen 
omtrent hun didactisch handelen. Dit kan door de kennisbasis van de docent aan te vullen met 
behulp van visualisaties of door de docent te adviseren over mogelijke didactische 
handelingen op grond extracted learning analytics. Anderzijds neemt, wanneer er gekozen 
wordt voor embedded analytics, de technologie een deel van het didactisch handelen van de 
docenten over. De keuze tussen embedded en extracted analytics wordt momenteel door de 
ontwikkelaars van de technologie genomen, maar kan grote consequenties hebben voor het 
didactisch handelen van de docent en zijn/haar zeggenschap over de inrichting van de 
leeromgeving. De vraag op welke wijze de verschillende onderwijstechnologieën omgaan met 
learning analytics en de docent ondersteunen bij het maken van didactische beslissingen 
wordt onderzocht in deze studie. 
 Samenvattend, stellen we drie niveaus van beschrijving voor om het gebruik van de 
onderwijstechnologie door de docent in kaart te brengen. Het klasrotatiemodel brengt de 
interactie tussen docent, leerlingen en de technologie tijdens de les in kaart. De zeggenschap 
over de verschillende elementen van de leeromgeving van de docent, leerlingen, de methode 
of onderwijstechnologie wordt weergegeven in de inrichtingsmatrix. De wijze waarop de 
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docent didactische beslissingen neemt en de mate waarin hij/zij de onderwijstechnologie 
hierbij gebruikt, wordt weergegeven in het didactische beslisproces van de docent. 
 
Het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen hoe docenten twee verschillende 
onderwijstechnologieën (Schooltas en PulseOn) gebruiken bij het inrichten van de 
leeromgeving. De twee onderwijstechnologieën verschillen in de wijze waarop ze het 
lesmateriaal beschikbaar stellen. Deze vergelijking leidt tot een beeld van substitutief gebruik 
van een tablet, waarbij het boek vervangen wordt door de tablet, naar transformatief gebruik, 
waarbij de tablet het medium is waarmee het onderwijs gepersonaliseerd wordt. De wijze 
waarop docenten deze verandering van de leeromgeving vormgeven is een belangrijke bron 
van informatie voor andere scholen. Verschillende overgangsmodellen kunnen hiervoor 
gebruikt worden, waarin de oude situatie overgaat naar die nieuwe via hybride vormen van 
gebruik. De geïntroduceerde niveaus van beschrijving worden gebruikt om de centrale vraag 
in dit onderzoek te beantwoorden: Hoe gebruiken docenten de verschillende 
onderwijstechnologieën (i.e. Schooltas en PulseOn) voor de inrichting van de leeromgeving? 
Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van een aantal subvragen: 

1. Hoe gebruikt de docenten en de leerlingen de onderwijstechnologie tijdens de les? 
2. Wie heeft de zeggenschap over de verschillende elementen van de leeromgeving?  
3. Hoe neemt de docent didactische beslissingen en wat is de rol van de 

onderwijstechnologie hierbij? 
4. Wat is het effect van de verschillende onderwijstechnologieën op de motivatie, 

zelfwaardering en zelfregulatie van leerlingen? 
Het onderzoek schetst een beeld van wisselwerking tussen docenten, leerlingen en 
onderwijstechnologieën in klassen waarin met tablets wordt gewerkt. De wijze waarop 
scholen de nieuwe inrichting van de leeromgeving faseren en via hybride oplossingen het pad 
bewandelen naar transformatie kan belangrijke inzichten bieden voor andere scholen. Het 
onderzoek brengt in kaart hoe de onderwijstechnologieën Schooltas en PulseOn gebruikt 
worden in klassen. Er hebben 7 brugklassen verdeeld over 6 scholen voor voortgezet 
onderwijs deelgenomen aan dit onderzoek tijdens een periode van 8 weken per klas. De 
deelnemende klassen gebruikten Schooltas (3 klassen) en PulseOn (4 klassen). Er namen 7 
docenten deel aan het onderzoek, 5 tweedegraadsdocenten Engels, 1 eerstegraadsdocent 
Engels en 1 tweedegraadsdocent Nederlands. De ervaring van de docenten varieerde van 6 tot 
34 jaar, zie Tabel 1 voor een overzicht. Er deden 2 gymnasiumklassen (34 leerlingen), 4 
combinatieklassen havo/vwo (95 leerlingen) en 2 vmbo basiskaderklassen (35 leerlingen) aan 
het onderzoek mee. Er deden 144 leerlingen mee van wie 87 meisjes en 76 jongens met een 
gemiddelde leeftijd van 12 jaar.  
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Methode  
Participanten 

Tabel 1. Overzicht participanten 
  

 
 

 
Procedure 
De onderzoeksperiode van 8 weken is schematisch weergegeven in Figuur 4. Er werd drie 
keer in de klas geobserveerd. Na de eerste observatie werd een interview afgenomen met de 
betreffende docent en na de derde observatie werd nogmaals een kort interview afgenomen. 
Gedurende de gehele onderzoeksperiode vulden docenten na elke les het logboek in. Aan het 
einde van de onderzoeksperiode werd bij de leerlingen een vragenlijst afgenomen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figuur 4. Procedure van het onderzoek 
  

Technologie Docent Niveau Vak Methode Aantal  
leerlingen 

Opleiding 
docent 

Aantal jaren 
ervaring 

Schooltas Dhr. de Prins Gymnasium Nederlands Niveau 25 2e graads 8 jaar 
Schooltas Dhr. Bakker VMBO basiskader Engels NewInterface 13 2e graads 34 jaar 
Schooltas Mevr. Smit VMBO basiskader Engels Go for it! 22 2e graads 12 jaar 
PulseOn Mevr. Kuijper HAVO/VWO Engels NewInterface 27 1e graads 14 jaar 
PulseOn Mevr. Visser Gymnasium Engels NewInterface 8 1e graads 6 jaar 
PulseOn Mevr. de Boer HAVO/VWO Engels NewInterface 22 2e graads 11 jaar 
PulseOn Mevr. Kok HAVO/VWO Engels NewInterface 27 2e graads 9 jaar 
Totaal 7    144  13 jaar 

Onderzoeksperiode	  

Logboek	  

Observatie	  1	  
Interview	  

Observatie	  2	   Observatie	  3	  
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De onderwijstechnologie 
Er werden twee onderwijstechnologieën, Schooltas en PulseOn gebruikt in de klassen. De 
lesstof in Schooltas en PulseOn is afgeleid uit de methode New Interface. De methode New 
Interface bestaat uit een tekstboek en een werkboek. Het tekstboek bevat teksten, uitleg en 
woordenlijsten. Het werkboek bevat de verwerkingsopdrachten aansluitend bij het tekstboek 
verdeeld in drie categorieën: gewone opdrachten, de ‘catch up’ opdrachten en de ‘get ahead’ 
opdrachten. De ‘catch up’ opdrachten herhalen eerder behandelde lesstof. De ‘get ahead’ 
opdrachten zijn verdieping bij de lesstof. 
 
Schooltas  
Schooltas is een app waarin tekst- en werkboeken digitaal worden weergegeven. De 
leerlingen hebben een account en een persoonlijke omgeving waarin ze boeken kunnen 
selecteren. De weergave van het tekstboek en het werkboek zijn vergelijkbaar met de 
gedrukte versie van het tekst- en werkboek. Het tekstboek en werkboek zijn verrijkt met 
luisteropdrachten, links naar filmpjes en extra artikelen, zie Figuur 5. Weergave van verrijkt 
tekstboek in Schooltas. In het werkboek kunnen de leerlingen de opdrachten digitaal invullen, 
zie Figuur 6. Weergave van het werkboek met typefunctie in Schooltas. Daarnaast is een er 
sociale media laag toegevoegd, hierin kunnen de leerlingen prikkers plaatsen in het tekst. 
Deze prikkers zijn korte tekstberichtjes, waarmee ze elkaar kunnen wijzen op belangrijke of 
moeilijke onderdelen in het boek.  

 
 
 
 
 
De  
 
 
 

Docenten hebben een eigen account en een persoonlijke omgeving waarin ze boeken kunnen 
selecteren. Ook de docent heeft een aantal extra functies. Zoals het woordweb waarin hij/zij 
leerlingen woorden kan laten generen over een onderwerp. De woorden worden getoond in 
een woordweb op het smartboard. Verder kan de docent via zijn account de werkboeken van 
de leerlingen inkijken. Werkboeken van leerlingen kunnen worden geselecteerd voor 
weergave op het smartboard. In schooltas maakt geen gebruik van learning analytics 
technieken.  
 

Figuur 5. Weergave van verrijkt tekstboek in 
Schooltas 

Figuur 6. Weergave van het werkboek met 
typefunctie in Schooltas 
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PulseOn 
PulseOn is een open leeromgeving waarin digitale content wordt aangeboden aan leerlingen. 
De leerlingen hebben een account met een persoonlijk dashboard waarin een overzicht staat 
van de vakken. De leerlingen in dit onderzoek hadden toegang tot de opdrachten uit methode 
New Interface in PulseOn. De opdrachten werden in de persoonlijke omgeving ingevuld en 
ingeleverd bij de docent, zie Figuur 7. De leerlingen krijgen direct te zien of de antwoorden 
juist of onjuist zijn, zie Figuur 8.  

 
 
 

De docent heeft een eigen account, waarin 
verschillende vormen van extracted 
analytics zijn opgenomen zoals een 
persoonlijk dashboard met de volgende extra functies: nakijkwerk, voortgang en trend. Onder 
Nakijkwerk krijgt de docent een overzicht van het gemaakte huiswerk per leerling. De docent 
ziet het percentage juist beantwoorde opgaven, kan de opdrachten inzien en opdrachten die 
slecht zijn gemaakt terugsturen naar de leerling. Onder Voortgang kan de docent zien welke 
opdrachten leerlingen hebben afgerond, zie Figuur 9. De blauwe cirkel geeft het percentage 
gemaakte (aanbevolen) opdrachten aan met eronder het percentage juiste antwoorden (84% in 
Figuur 10). De paarse cirkel geeft het percentage gemaakte opdrachten aan met eronder het 
percentage besteden tijd in verhouding tot de klasgenoten (122% in Figuur 10). Onder de 
paarse cirkel staat de bestede tijd en de relatie tussen de tijd van deze leerling en het 
gemiddelde van leerlingen in de klas.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figuur 7. Opdracht in PulseOn 

Figuur 8. Nagekeken opdracht in PulseOn 

Figuur 9. Voortgang in PulseOn 
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Trend geeft een grafische weergave van de voortgang van de leerlingen, zie Figuur 11. Elke 
bol representeert een leerling. Horizontaal wordt de voortgang op de verwerkingsopdrachten 
weergegeven. Verticaal wordt het niveau aangegeven. De middenlijn staat voor 50%. De 
omvang van de bol representeert de hoeveelheid tijd die een leerling heeft besteed aan de 
opdrachten. Indien de docent aanvullende inzichten wil krijgen over de voortgang van een 
specifieke leerling kan betreffende leerling worden geselecteerd, zie Figuur 12. 

 
 
  

Figuur 10. Voortgang in PulseOn 

Figuur 12. Trend in PulseOn 

Figuur 11 Trend in PulseOn 
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Instrumenten 
Om zicht te krijgen op de invloed van onderwijstechnologie op de tablet op de inrichting van 
de leeromgeving zijn er lesobservaties uitgevoerd, interviews gehouden en vragenlijsten 
afgenomen. Op grond van de verzamelde data wordt op drie niveaus een beschrijving 
gemaakt van de inrichting van de leeromgeving: 

5. Het klasrotatiemodel: geeft inzicht in de interactie tussen docent, leerling en 
technologie door de verdeling van de tijd over de docentgeleide activiteiten, 
individueel verwerken op de tablet en samenwerkende leeractiviteiten met 
medeleerlingen weer te geven.  

6. De zeggenschap over de inrichting van de leeromgeving: geeft inzicht in de mate 
zeggenschap van de docent, leerling, de methode of de onderwijstechnologie op de 
inrichting van de verschillen de elementen in de leeromgeving. 

7. Het didactische beslisproces van de docent: dit is de mate waarin de docent zijn/haar 
didactisch handelen kan articuleren, toelichten en verantwoorden en de wijze waarop 
de onderwijstechnologie door de docent wordt benut om het didactisch handelen te 
ondersteunen. 

 
Observaties 
Er werd geobserveerd tijdens de lessen in de klas aan de hand van een gestandaardiseerd 
observatie-instrument. Doel van de observatie was een beeld te krijgen van de wijze waarop 
de docenten de onderwijstechnologie in de klas inzetten. Er werd een chronologische 
overzicht van een les gemaakt waarin de acties van de docent en de leerlingen werden 
beschreven. Het gebruik van de onderwijstechnologie werd hierin geregistreerd in relatie tot 
de acties van docenten en leerlingen. Daarnaast werd de tijd die werd besteed aan 
verschillende typen van werkvormen, groeperingvormen en verwerkingsopdrachten 
geregistreerd.  
  
Het logboek 
De vorm van het logboek is gelijk aan het observatieformulier. Het doel van het logboek is 
om dezelfde gegevens te verzamelen voor de lessen waarbij geen observatie plaatsvond. De 
docenten werd gevraagd om het logboek aan het einde van de les in te vullen.  
 
Het interview 
Doel van het interview met de docent was om een beeld te krijgen van het gebruik van de 
onderwijstechnologie door de docent. De wijze waarop hij/zij de leeromgeving inricht en de 
onderwijstechnologie gebruikt voor deze inrichting. Het eerste interview duurde gemiddeld 45 
minuten en bestond uit vier delen. Deel 1 bevraagt de achtergrondvariabelen van de docent 
zoals hun opleidingsniveau en hun ervaring en de betrokkenheid bij de selectie van de 
onderwijstechnologie. Deel 2 bespreekt de inrichting van de leeromgeving, het gebruik van de 
onderwijstechnologie en de rollen van docent en leerlingen. De zeggenschap van de docent, 
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leerling, de methode en de onderwijstechnologie op de verschillende elementen in de 
leeromgeving staan hierin centraal. Een voorbeeld van een vraag is: Welke rol heeft u als 
docent? Deel 3 bevraagt het didactische handelen van de docent. Dit is de mate waarin de 
docent zijn/haar de wijze waarop hij/ zijn beslissingen neemt kan articuleren, toelichten en 
verantwoorden. Daarnaast wordt geïnventariseerd hoe de onderwijstechnologie deze 
beslissingen ondersteunt. Een voorbeeld van een vraag is: Hoe schat u het niveau van 
leerlingen in bij het nemen van een didactische beslissing? Helpt Schooltas/PulseOn u bij het 
inschatten van het niveau van de leerlingen? Tenslotte werd de docenten in deel 4 gevraagd de 
inrichting van de leeromgeving-matrix in te vullen en toe te lichten. Het tweede interview had 
een informeel karakter en is gebruikt om de verzamelende gegevens aan te vullen of te 
verdiepen.  
 
De codering van het klasrotatiemodel 
Aan de hand van de verschillende instrumenten werden de drie modellen gecodeerd per 
docent. Het klasrotatiemodel werd ingevuld aan de hand van de gemiddelde tijd die per 
docent bij de verschillende werkvormen, groeperingvormen en leeractiviteiten in de 
observaties en het logboek gerapporteerd is. Alle gegevens werden door 2 onderzoekers in 
overleg gecodeerd.  
 
De codering van het didactische beslisproces 
Er werd per docent bepaald in welke mate de docent de stappen bij het maken van de 
didactische beslissingen articuleert, toelicht en verantwoordt. Er werd als volgt gecodeerd: 

8. De docent neemt deze stap niet  
9. De docent neemt deze stap incidenteel en zijn handelen is voornamelijk reactief 
10. De docent neemt de stap structureel en zijn handelen is voornamelijk proactief 

Een uitwerking van deze drie opties is per stap uitgewerkt in 
Tabel 2. 
  

Tabel 2. De codering van het didactische beslisproces van de docent 
Inzichten verzamelen over de leerlingen 

Typering 
 
 
 

  

De docent verzamelt geen 
inzichten over de leerlingen  

De docent verzamelt 
incidenteel en reactief 

inzichten van de leerlingen 
indien genoodzaakt door de 

situatie  

De docent verzamelt structureel en 
proactief inzichten (kennis, 
vaardigheden, motivatie en 
ontwikkelingsgroei) van de 

leerlingen. 
Voorbeeld De docent probeert geen 

beeld te krijgen van de 
kennis, vaardigheden, 

motivatie en 
ontwikkelingsgroei van de 

leerling.  

De docent gebruikt 1 bron, 
bijvoorbeeld de 

toetsresultaten om een beeld 
te krijgen van de kennis, 

vaardigheden, motivatie en 
ontwikkelingsgroei van de 
leerling voorafgaande aan 

ouder gespreken. 

De docent gebruikt vaak meerdere 
bronnen (bijvoorbeeld, toets 

resultaten, voortgangsgesprekken en 
huiswerk) om een beeld te krijgen van 
de kennis, vaardigheden, motivatie en 

ontwikkelingsgroei van de leerling.  
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Maken van een diagnose gebaseerd op de inzichten 

Typering De docent maakt geen 
diagnose  

De docent maakt incidenteel 
een diagnose gebaseerd op de 

inzichten. 

De docent maakt structureel een 
diagnose gebaseerd op een of 

meerdere inzichten 
Voorbeeld De docent maakt geen 

classificatie van de 
voortgang van leerlingen. 

De docent classificeert indien 
noodzakelijk op grond van 

beperkte inzichten de 
voortgang van leerlingen 

De docent classificeert structureel op 
grond van meerdere bronnen de 

voortgang van leerlingen 

Overzicht maken van de mogelijke didactische handelingen 

Typering De docent maakt geen 
overzicht van de 

didactische mogelijke 
handelingen 

De docent maakt incidenteel 
een overzicht van de 

mogelijke didactische 
handelingen gedreven door 

de situatie. 

De docent maakt structureel overzicht 
van de mogelijke didactische 

handelingen. 

Voorbeeld De docent maakt geen 
overzicht, omdat hij vaak 
maar één handeling in zijn 

hoofd heeft. 

De docent maakt een 
overzicht van mogelijke 

didactische handeling voor 
leerlingen met leerproblemen 

De docent maakt een overzicht van de 
opdrachten die de leerlingen gemaakt 

hebben en vult dit overzicht aan 
gedurende de les zodat hij/zij inzicht 

heeft in de voortgang van de 
leerlingen.  

Selecteren van didactische handeling 

Typering De docent selecteert 
nauwelijks didactische 

handeling 

De docent selecteert 
incidenteel en reactief 
didactische handeling. 

De docent selecteert structureel 
proactieve didactische handeling. 

Voorbeeld De docent volgt het vooraf 
gestelde lesplan en 

selecteert geen aanvullende 
didactische handelingen  

De docent volgt het vooraf 
opgestelde lesplan en 
selecteert soms een 

didactische handeling om een 
leerling beter te bedienen.  

De docent kijkt naar de diagnose en 
selecteert aan de hand hiervan de 

beste didactische handeling.  

Aanpassen van het onderwijsaanbod 

Typering 
  

De docent past het 
onderwijsaanbod niet of 

nauwelijks aan de 
voortgang van de klas. 

De docent past het aanbod 
incidenteel en reactief aan op 

grond van de situatie. 

De docent past het aanbod structureel 
en proactief aan op de behoefte van 

de klas of de leerlingen.  

Voorbeeld De docent volgt het vooraf 
gestelde plan en selecteert 

geen aanpassingen.  

De docent past het aanbod 
incidenteel en reactief aan 

wanneer blijkt dat de klas of 
een leerling dit nodig heeft.  

De docent heeft verschillende 
leerlijnen gemaakt, aan de hand van 

de verkregen inzichten en de 
gemaakte didactische beslissing 
wordt er een leerlijn aan welke 

leerlingen toegewezen.  
Didactische beslissing evalueren 

Typering De docent evalueert de 
gemaakte beslissing niet  

De docent evalueert de 
gemaakte beslissing 

incidenteel 

De docent evalueert structureel de 
gemaakt beslissing 

Voorbeeld De docent kijkt niet terug 
op de gemaakte beslissing 
en de gevolgen hiervan. 

De docent kijkt wel terug op 
de gemaakte beslissingen, 
maar doet dit incidenteel  

De docent evalueert vrijwel elke 
didactische beslissing en gaat na of 
deze passend was in de situatie en 

juist heeft uitgepakt voor de 
leerling(en) in kwestie.  
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Aangezien er in Schooltas en PulseOn geen sprake is van embedded analytics wordt alleen de 
mate van extracted analytics beoordeeld. De extracted analytics worden direct in verband 
gebracht met de stappen van het didactische beslisproces van de docent. Per stap wordt 
gespecificeerd of de onderwijstechnologie de docent informatie geeft om deze stap beter uit te 
voeren. In Figuur 13 wordt weergeven welke informatie beschikbaar is voor de docenten in de 
onderwijstechnologie en op welke wijze de docent deze informatie kan benutten.  
 

Tabel 3. De ondersteuning van de technologie per stap en de rol van docent 

 
 

 

Stappen Schooltas PulseOn Rol docent 
Verzamelen van 

inzichten  
De werkboeken van de 

leerlingen kunnen door de 
docent worden ingekeken. 

 

Voortgang van de leerling op 
een les wordt weergegeven in 

het dashboard. 

Interpreteren gegevens 

Maken van de diagnose Geen ondersteuning van de 
technologie 

Voortgang van de leerling op 
een leerdoel in vergelijking 
met andere leerlingen wordt 

weergegeven. 
 

Interpreteren van de 
gegevens en beoordelen 

van de diagnose 

Overzicht van 
didactische beslissingen 

Geen ondersteuning van de 
technologie 

Geen ondersteuning van de 
technologie 

Inventariseren van 
didactische beslissingen 

(Het maken van een 
overzicht van didactische 
handelingen die passen 

bij de gemaakte 
diagnose) 

Selecteren van 
didactische beslissing 

Geen ondersteuning van de 
technologie 

Geen ondersteuning van de 
technologie 

Selecteren van de 
didactische beslissingen 
(de “beste” didactische 
handeling selecteren) 

 
Aanpassen van 

onderwijsaanbod 
 

Verschillende type opdrachten 
voor zwakke, gemiddelde en 

sterke studenten 

Verschillende type 
opdrachten voor zwakke, 

gemiddelde en sterke 
studenten 

Aanvullende 
aanpassingen aan 
leerdoelen, tempo, 

studiemateriaal/lessen, 
instructie, werkvorm, en 
groepering op grond van 

de voortgang van de 
leerlingen. 

 
Didactische beslissing 

evalueren 
 

 Voortgangs- en trend 
gegevens 

Interpreteren gegevens, 
aanvullende 

aanpassingen overwegen 
aan de leerdoelen, tempo, 

studiemateriaal/lessen, 
instructie, werkvorm en 

groepering. 
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Figuur 13. De mate waarop Schooltas (blauw) en PulseOn (licht blauw) informatie biedt voor 

de  
verschillende stappen in het didactische beslisproces van de docent  

 
Tenslotte werd per docent aangegeven in welke mate de verschillende stappen in het 
didactische beslisproces genomen worden en of de docent voornamelijk reactief of proactief 
handelt. Daarnaast werd aangegeven in welke mate de docent de informatie in de 
onderwijstechnologie gebruikt bij het nemen van de verschillende stappen. Alle gegevens 
werden door 2 onderzoekers in overleg gecodeerd.  
 
De codering van de zeggenschap over de inrichting van de leeromgeving 
Er werd per docent aangegeven wie (de docent, leerling of de methode/leeromgeving) de 
zeggenschap heeft over de inrichting van de verschillende elementen van leeromgeving, zie 
Tabel 4. De kolom methode betekent dat de methode de leidraad is voor de inrichting van een 
bepaald element in de leeromgeving, bijvoorbeeld de docent laat leerlingen alle 
verwerkingsopdrachten uit de methode maken. De kolom docent betekent dat de docent 
bepaalt hoe het element wordt ingericht, bijvoorbeeld de docent bepaald welke 
verwerkingsopdrachten leerlingen moeten maken. De kolom leerling betekent dat de leerling 
zelf zeggenschap heeft over de inrichting van dit element van de leeromgeving, bijvoorbeeld 
dat de leerling zelf mag bepalen welke verwerkingsopdrachten hij of zij maakt. De selectie 
werd afgeleid uit het interview en/of de observaties. Aangezien in dit onderzoek de 

Inzichten	  
verzamelen	  
over	  de	  
leerlingen	  

Maken	  van	  
diagnose	  

gebaseerd	  op	  
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Overzicht	  
maken	  van	  
mogelijke	  
didac9sche	  
handelingen	  

Selecteren	  
van	  

didac9sche	  
handeling	  

Aanpassen	  
aanbod	  

Didac9sche	  
handeling	  
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onderwijstechnologie geen beslissingen nemen wordt de kolom onderwijstechnologie niet 
toegevoegd. Alle gegevens werden door 2 onderzoekers in overleg gecodeerd.  
 
 

Tabel 4. Matrix inrichting van de leeromgeving 

 
Leerlingvragenlijsten 
De leerlingvragenlijst meet de volgende 7 constructen: De mate waarin leerlingen de 
leeromgeving ervaren als (1) docent- of (2) leerlinggericht, 3) zelfregulatie, taakoriëntatie met 
drie subschalen ((4) ontwikkelingsoriëntatie, (5) prestatieoriëntatie en (6) 
prestatievermijdend) en (7) cognitief zelfvertrouwen van de leerlingen. Alle vragen werden 
beantwoord op een vijfpunt Likertschaal (‘Helemaal niet van toepassing’ (1) tot en met 
‘Helemaal van toepassing’ (5)). De schalen voor docent- en leerlinggerichtheid zijn 
geconstrueerd voor dit onderzoek. De docentgerichtheid is gemeten aan de hand van 7 items 
en de schaal heeft een acceptabele betrouwbaarheid met een alfa van .67, zie Tabel 5. De 
studentgerichtheid is gemeten aan de hand van 8 items en de schaal heeft een goede 
betrouwbaarheid met een alfa van .78. 
 

Tabel 5. Student en docentgerichte leeromgeving 

 
De schalen taakmotivatie, zelfregulatie en cognitief zelfvertrouwen zijn gebaseerd op de 
vragenlijst uit het COOL onderzoek (Driessen en anderen 2009; Hornstra, 2013; Jungbluth, 
Roede, & Roeleveld, 2001). Deze vragenlijst is vertaald vanuit het Engels en door 

 Methode Docent Leerling 

Onderwijs 
technologie 

Curriculum 
 

    

 

Leerdoelen lessen 
  

  

 

Tempo 
   

 

Lesmateriaal   
 

  

 

Groeperingsvormen   
 

  

 

Verwerkingsopdrachten en leeractiviteiten    
  

 

Schaal Voorbeeld Aantal items α 
Docentgericht “De leraar bepaalt wat we dit jaar 

bij Engels gaan doen” 
7 .67 

Leerlinggericht “Ik mag tijdens de les zelf 
bepalen waar ik aan ga werken” 

8 .78 
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verschillende eerdere onderzoeken gevalideerd. De vragen zijn voor dit onderzoek aangepast 
voor het vak Engels. Alle schalen zijn voldoende betrouwbaar, zie Tabel 6. 
 
 
 
 

Tabel 6. Vragenlijst taakoriëntatie, zelfregulatie en zelfvertrouwen 
 

 

Schaal Voorbeeld Aantal 
items 

α 

Zelfwaardering 
Midgley, et al, (2000), aangepast 

voor Engels 

“Ik kan zelfs de moeilijkste opdrachten voor Engels 
maken als ik mijn best doe” 

6 .77 

Prestatiegericht 
Seegers, Van Putten & de 

Brabander (2002), aangepast voor 
Engels 

“Ik vind het leuk om als eerste de uitkomst van een 
opdracht voor Engels te weten” 

6 .87 

Prestatievermijdend 
Seegers, Van Putten & de 

Brabander (2002), aangepast voor 
Engels 

“Ik vind het vervelend als andere leerlingen tijdens 
Engels merken dat ik een fout maak” 

6 .87 

Ontwikkelingsoriëntatie 
Seegers, Van Putten & de 

Brabander (2002), aangepast voor 
Engels 

“Ik ben tevreden als ik met Engels iets geleerd heb wat 
ik begrijp” 

5 .73 

Zelfregulatie 
Pintrich & De Groot (1990), 

aangepast voor Engels 

“Voordat ik begin met Engels denk ik na over hoe ik 
het aan zal pakken” 

6 .70 
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Schooltas klas 1 - Dhr. Bakker 
 
Dhr. Bakker is 34 jaar werkzaam in het onderwijs als tweedegraads docent Nederlands en 
Engels. Na de pabo heeft hij de hbo opleiding Nederlands en Engels gevolgd waarna hij is 
gaan werken in het middelbaar onderwijs. Op dit moment is hij werkzaam op een vmbo 
school. De geobserveerde klas is een vmbo basiskader klas met 39 leerlingen. Dhr. Bakker 
werkt twee jaar met Schooltas. De keuze voor het gebruik van Schooltas is genomen door een 
stuurgroep binnen de school. Dhr. Bakker was geen lid van deze stuurgroep. Schooltas wordt 
gebruikt als een vervanging van het tekst- en werkboek.  
 
Het klasrotatiemodel 
De school werkt met een carrouselmodel. Dit betekent dat de docent samen met twee 
onderwijsassistenten de lessen verzorgt in drie groepen. Er is een groep met sterke, een groep 
met middelsterke en een groep met zwakke leerlingen samengesteld op grond van het 
basisschool uitstroom niveau. De docent geeft uitleg aan een groep leerlingen. Bij de eerste 
onderwijsassistent werken leerlingen individueel aan opdrachten, terwijl de onderwijsassistent 
individuele vragen beantwoord. De tweede onderwijsassistent kijkt de opdrachten na met een 
groep leerlingen. Tijdens het lesuur rouleren de leerlingen over deze drie groepen, er wordt in 
3 verschillende lokalen gewerkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De groep die bij de docent zit krijgt, indien nodig, klassikale instructie over een nieuw 
hoofdstuk, een uitleg van grammatica of het bespreken van een toets. De docent gestuurde 
instructie wordt opgevolgd door individuele verwerking door de leerling waarbij leerlingen 
teksten lezen of verwerkingsopdrachten maken. Tijdens de individuele verwerking geeft de 
docent individuele instructie en beantwoordt vragen. Bij de onderwijsassistenten zijn de 
leerlingen individueel aan het werk. Er wordt alleen samengewerkt bij 

25%	  

72%	  

3%	  

docentgestuurd	  

leerlinggestuurd	  

samenwerkend	  leren	  
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spreekvaardigheidsoefeningen. Leerlingen gebruiken vaak de voorleesfunctie in Schooltas om 
naar de tekst te luisteren. In Figuur 14 is te zien dat de leerlingen voornamelijk (72%) 
individueel aan het werk zijn. Een kwart van de lestijd wordt besteed aan docentgestuurde 
activiteiten en er wordt nauwelijks samengewerkt. 
 
De inrichting van de leeromgeving 
Dhr. Bakker stelt het curriculum en de leerdoelen van de lessen vast aan de hand van de 
Schooltas-methode. De methode is een belangrijk handvat, maar dhr. Bakker vult de methode 
aan naar eigen inzicht (Tabel 7). Als de docent ziet dat een leerling niet goed meekomt of 
meer aan kan worden de leerdoelen voor die leerling aangepast. Het tempo van de klas ligt 
vast in een weektaak, maar de leerlingen mogen zelf de volgorde waarin ze de opdrachten 
maken bepalen. Dhr. Bakker biedt weinig extra lesmateriaal aan, zodat het makkelijk is voor 
de leerlingen om het overzicht te bewaren. Hij vindt het prettig dat alles op de tablet gebeurt, 
de tafels zijn leger en het is daardoor rustiger werken voor de leerling. De leerlingen werken 
overwegend individueel op de tablet, alleen tijdens spreekvaardigheidsopdrachten werken ze 
samen. Soms mogen de leerlingen zachtjes overleggen om elkaar uitleg te geven.  

 
Tabel 7. Inrichting van de leeromgeving - Dhr. Bakker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het beslisproces van de docent 
Dhr. Bakker geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat leerlingen niet worden gestremd in hun 
leerproces en zegt hier volgende over: ‘een leerling die wat beter in een taal is, bijvoorbeeld 
Engels moet niet in zijn werktempo gefrustreerd raken omdat hij moet blijven wachten op een 
andere leerling die niet zo goed is. Met name in het tempo zit differentiatie. Maar ik vind dat 
differentiatie ook meespeelt in het niveau dat je nastreeft. En wij hebben de gelukkige 
omstandigheid dat we drie niveaus binnen hebben, basis kader en mavo. We kunnen ze dus 
meer aanbieden, ze volgen bijvoorbeeld het basisprogramma maar als extra komt Engels er 
op kaderniveau bij.’  

 Methode Docent Leerling 

Curriculum 
 

    

Leerdoelen lessen 
  

  

Tempo 
   

Lesmateriaal   
 

  

Groeperingsvormen   
 

  

Verwerkingsopdrachten en 
leeractiviteiten    
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De leerlingen van dhr. Bakker houden op hun leertaak bij welke opdrachten ze maken en 
hoelang ze daarover doen. Dhr. Bakker en de onderwijsassistenten gebruiken de ingevulde 
leertaak om inzichten te verzamelen over de voortgang van de leerlingen. Op grond van deze 
gegevens maakt hij een diagnose van de voortgang van de leerlingen. Indien noodzakelijk 
worden er vervolgens individuele aanpassingen gemaakt aan het onderwijsaanbod. 
Bijvoorbeeld, wanneer een leerling extra uitleg nodig heeft kan hij een ronde langer bij de 
docent blijven. Dhr. Bakker geeft aan dat schooltas hem geen extra inzicht geeft in de 
ontwikkeling van de leerlingen en hem nauwelijks ondersteunt bij het aanpassen van het 
onderwijsaanbod, zie Figuur 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhr. Bakker benoemt een aantal voordelen en nadelen van Schooltas. Als voordeel ziet dhr. 
Bakker dat er minder onrust op de werktafel is, er is één tablet waar leerlingen alle taken op 
uitvoeren. Leerlingen gebruiken volgens dhr. Bakker graag de mogelijkheid om de teksten in 
het boek te beluisteren. Een nadeel is dat leerlingen het lastig vinden om te switchen tussen de 
verschillende schermen op hun tablet. Daarnaast vindt dhr. Bakker het jammer dat Schooltas 
geen inzicht geeft in de voortgang van de leerlingen. 
  
 

Figuur 15.  Het didactisch beslisproces – Dhr. Bakker	  

 

Handelt voornamelijk proactief 
 

Handelt voornamelijk reactief 
 

Doorloopt de stap niet   
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Schooltas klas 2 - Dhr. de Prins  
 
Dhr. de Prins is 8 jaar tweedegraads docent Nederlands. Dhr. de Prins heeft een carrière 
switch gemaakt en heeft op latere leeftijd de opleiding hbo Nederlands gevolgd om les te 
geven in het middelbaar onderwijs. Op het moment is dhr. de Prins werkzaam op een school 
waar alle niveaus aangeboden worden. De geobserveerde klas is een gymnasium klas met 25 
leerlingen. Dhr. de Prins werkt 1 jaar met Schooltas. Hij is betrokken geweest bij de keuze 
voor het gebruik van Schooltas als lid van de stuurgroep en hij is één van de docenten die les 
geeft aan de tablet pilot klas. Schooltas wordt gebruikt als vervanger van het tekst- en 
werkboek.  
 
Het klasrotatiemodel 
De lessen hebben veelal dezelfde opzet bestaande uit een klassikaal docent gestuurd deel en 
een deel met individuele verwerking. Zoals weergegeven in Figuur 16, wordt het grootste 
gedeelte van de les besteed aan docentgestuurde activiteiten (50%). Tijdens de klassikale 
instructie legt de dhr. Prins nieuwe stof uit, maakt samen met de klas opdrachten of kijkt de 
opdrachten na. Hierbij gebruikt de dhr. de Prins vaak het digibord en powerpoint. Soms maakt 
dhr. de Prins gebruik van het woordweb in Schooltas. Na het klassikale deel wordt door de 
leerlingen individueel aan de verwerkingsopdrachten gewerkt. Dit beslaat ongeveer 40% van 
de lestijd. De leerlingen mogen hierbij met elkaar overleggen. De leerlingen maken de 
opdrachten op papier in een schrift, omdat dhr. de Prins vindt dat leerlingen het overzicht 
missen als ze in Schooltas werken. Afhankelijk van het onderwerp organiseert de docent 
samenwerkende leeractiviteiten (10%), zoals bijvoorbeeld het voorbereiden en uitvoeren van 
een debat of het maken van een filmpje over een boek wat ze gelezen hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50%	  

40%	  

10%	  

docentgestuurd	  

leerlinggestuurd	  

samenwerkend	  leren	  

Figuur 16. Klasrotatiemodel - Dhr. de Prins 
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Inrichting van de leeromgeving 
De methode is de leidraad voor deze docent bij het vaststellen van het curriculum en de 
leerdoelen (zie Tabel 8). Dhr. de Prins zegt hierover: ‘Dat (het stellen van leerdoelen) doe ik 
automatisch daar denk ik niet meer over na. Ik kijk naar een paragraaf en dan bedenk ik wat 
moeten we leren, en dan bedenk ik hoe we dat gaan doen.’ Dhr. de Prins kijkt kritisch naar het 
lesmateriaal en de verwerkingsopdrachten. Indien dit niet voldoende aansluit bij de leerdoelen 
slaat hij de opdrachten over of biedt hij andere opdrachten aan: ‘Ja ik kijk wat er in het boek 
gebeurd en dan kijk ik hoe ik er een andere werkvorm in kan gooien. Het boek gaat over 
bijvoorbeeld hoofdletters en leestekens en dan moeten ze eerst in duo’s voor zichzelf 
opschrijven wat weet ik nog qua regels voor die hoofdletter en die dubbele punt en die 
komma. Ja dat staat niet in het boek maar dan laat ik een andere opdracht weg om het een 
beetje op te rakellenen omdat ik denk, dit vind ik een leukere manier.’ Dhr. de Prins bepaalt 
het tempo waarin wordt gewerkt, maar de leerlingen hebben wel enige inspraak: ‘Ze klagen 
ook wel, dan zeggen ze er is veel huiswerk opgegeven. En dan ga ik dat wel checken en als het 
klopt pas ik dat ook wel aan’. Dhr. de Prins vindt het belangrijk dat leerlingen van elkaar 
leren. De klas opstelling is leidend bij het samenstellen van de groepjes waarin leerlingen 
samenwerken, er wordt voornamelijk in tweetallen gewerkt.  
 

Tabel 8. Inrichting van de leeromgeving - Dhr. de Prins 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het didactisch beslisproces 
Het is voor dhr. de Prins vooral belangrijk dat het leren een collectief proces is. Hij benadert 
niet iedere leerling individueel. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om actie te 
ondernemen wanneer deze iets niet snapt. ‘Een leerling moet ook actief zijn als hij iets niet 
snapt … dus ik ga leerlingen niet op maat bedienen, maar ik wil een leerling wel helpen als 
die zelf komt’. Hij vind het belangrijk dat de leerlingen van elkaar leren hij zegt hier over: ‘Ik 
denk dat leerlingen erg veel van elkaar kunnen leren, soms nog meer dan van mij.’ Dhr. de 

 Methode Docent Leerling 

Curriculum 
 

    

Leerdoelen lessen 
  

  

Tempo 
   

Lesmateriaal   
 

  

Groeperingsvormen   
 

  

Verwerkingsopdrachten en 
leeractiviteiten    
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Prins geeft tijdens zijn lessen ook ruimte om te overleggen, daarnaast moedigt hij leerlingen 
aan om elkaar thuis te benaderen bijvoorbeeld via ‘Facetime’. Dhr. de Prins zegt over omgaan 
met verschillen tussen leerlingen; ‘Ik geloof dat het onderwijs een vorm van elastiekjes is, als 
je te hard trekt dan breekt het en als je het teveel loslaat dan breekt het ook. Dus je moet het 
zo aanpassen dat ze genoeg werken en dat er genoeg uitdaging inzit.’ Dhr. de Prins verzamelt 
inzichten over de leerlingen aan de hand van de toetsresultaten. Aan de hand van die 
resultaten besluit hij of er extra uitleg gewenst is. ‘als blijkt dat er iets niet goed gegaan is met 
de toets, dan ga ik extra instructie geven of een onderdeel extra onder de aandacht brengen of 
een extra socrativ quizje tussendoor’. Naast de inzichten verkregen uit de testresultaten 
verzamelt de Dhr. de Prins verder geen inzichten over de voortgang van leerlingen. Hij 
baseert zijn diagnoses over de leerlingen op de testresultaten van de leerlingen. De docent past 
het lesmateriaal zelf niet aan maar geeft wel extra instructie indien noodzakelijk, hierover zegt 
hij: ‘… ze moeten gewoon de toetsen maken dus moeten ze allemaal hetzelfde kunnen.’ Hij 
geeft aan dat Schooltas hem nauwelijks ondersteunt in het nemen van de didactische 
beslissingen, zie Figuur 17. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de vraag of het gebruik van Schooltas de manier van lesgeven voor dhr. de Prins verandert 
heeft antwoordt hij: ‘Ja maar niet alleen ten positieve. Het heeft niet zoveel veranderd maar 
het kost wel veel energie. Je mist overzicht met zo’n ipad. Je moet omschakelen van een boek 
naar een digitaal leermiddel,waarbij het digitale leermiddel eigenlijk een boek is en nog niet 
dat interactieve waarop we hadden gehoopt. Daardoor vind ik het taaier allemaal. Ik vind het 
moeilijker om er iets leukers van te maken dan dat ik met een boek doe omdat ik met een boek 
veel sneller overzicht heb van dit kan ik overslaan en dit niet. Nu heb ik ook wel een nieuwe 

Figuur 17. Het didactisch beslisproces - Dhr. de Prins 
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methode en daar moet ik ook weer aan wennen. Maar die dingen maken het taaier. Dus het is 
niet alleen dat Schooltas me helpt om het leuker te maken.’  
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Schooltas klas 3 - Mevr. Smit 
 
Mevr. Smit staat 12 jaar voor de klas en is tweedegraads lerares geschiedenis.Vanwege haar 
Engelse achtergrond geeft ze op dit moment Engels, dit is het enige vak wat ze geeft. Ze is 
werkzaam op een vmbo school. De geobserveerde klas is een vmbo klas in de sector zorg met 
22 leerlingen. Mevr. Smit werkt 8 maanden met Schooltas, hiervoor heeft ze met Studiekit 
gewerkt, een onderwijstechnologie van Noordhoff Uitgevers. De school werkt dit jaar voor 
het eerst met Schooltas en wil volgend jaar met PulseOn gaan werken. De docent heeft bij de 
directie aangegeven dat ze het leuk vindt om als voortrekker te fungeren wat betreft het 
werken met PulseOn. Schooltas wordt gebruikt als vervanger van het tekst- en werkboek.  
 
Het klasrotatiemodel 
Mevr. Smit. geeft klassikaal instructie en doet dit aan de hand van Schooltas, ze projecteert 
het tekstboek op het digibord en legt zo de stof en de opdrachten uit. Hierna gaan de 
leerlingen individueel aan het werk met de verwerkingsopdrachten. Ze mogen tijdens het 
maken van de verwerkingsopdrachten samenwerken. Ook worden er soms projecten 
georganiseerd waarbij de leerlingen samenwerken. Figuur 18 is de weergave van hoe de tijd 
gemiddeld in de klas besteed wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Inrichting van de leeromgeving 
Mevr. Smit bepaalt grotendeels zelf hoe ze de leeromgeving inricht zoals weergegeven in 
Tabel 9. Mevr. Smit geeft aan dat ze over het algemeen de methode volgt bij het vaststellen 
van het curriculum. Er worden extra opdrachten zoals boekverslagen toegevoegd aan de 
methode in overleg met de sectie Engels. Er wordt vier weken aan een hoofdstuk gewerkt, 
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Figuur 18. Klasrotatiemodel - Mevr. Smit 
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voor zo’n hoofdstuk formuleert mevr. Smit ook de leerdoelen. Elke les wordt er aan een klein 
onderdeel van het hoofdstuk gewerkt, mevr. Smit geeft aan dat de leerlingen eigenlijk alles in 
de les af kunnen hebben, alleen wanneer de leerlingen hun tijd verdoen lukt dit niet. De 
docent bepaalt welke opdrachten de leerlingen moeten maken, maar de leerlingen mogen zelf 
de volgorde bepalen, ook mogen de leerlingen zelf kiezen met wie ze willen samenwerken. 
Wanneer ze klaar zijn met de opdrachten in Schooltas wordt er met verschillende apps 
gewerkt: ‘DuoLingo is een appje waarmee je door middel van spraak en luisteren kunt 
oefenen, dus dat is heel schattig want dan zitten ze allemaal met hun koptelefoontjes tegen 
hun ipad te praten…de laatste paar minuten van de les mogen ze gewoon een spelletje doen, 
zelfs als het Hayday of TempleRun is, zolang het maar in het Engels staat.’ 
 

Tabel 9. Inrichting van de leeromgeving - Mevr. Smit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het didactisch beslisproces 
Mevr. Smit geeft in het interview aan dat zij graag meer zou willen differentiëren dan dat ze 
nu doet. Op het moment geeft ze voornamelijk klassikaal onderwijs. De leerlingen hebben 
voornamelijk een ontvangende rol hierover zegt mevr. Smit: ‘…ik zou willen dat ze meer 
terug kunnen geven. Je merkt wel dat ze door die ipad meer toegang hebben tot kennis en 
materiaal.Laatst stond ik iets uit te leggen over central park en er staat een meisje op en laat 
een foto zien van hoe groot het is, een overview van Manhattan. Dat vind ik heel leuk en dat 
motiveer ik ook bewust. Ik kan me voorstellen dat er ook docenten zijn die dat heel onprettig 
zouden vinden maar ik vind het goed dat ze juist veel meer invloed hebben op wie er staat te 
praten. Meer invloed op wie het verhaal vertelt en hoe het vertelt wordt.’  
Mevr. Smit inventariseert de voortgang van de leerlingen aan de hand van 
verwerkingsopdrachten die van makkelijk naar moeilijk opbouwen. Wanneer de leerling niet 
in staat is de opdracht te maken bepaalt ze waar de leerling problemen mee heeft. Mevr. Smit 
gaat in gesprek met de leerlingen om te achterhalen wat ze moeilijk vinden: ‘Ik laat het vaak 
door de kinderen zelf bepalen hard, medium, easy en dan vergelijk ik het met een gekookt 
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eitje. Ik ga dus vaak in overleg met leerlingen, waar zit je ongeveer en dan laat ik ze ook zelf 
die keuze maken. Negen van de tien keer kiezen ze goed.’ Aan de hand van die diagnose geeft 
ze leerlingen individuele instructie over de onderdelen die ze niet begrijpen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevr. Smit wil graag differentiëren maar vindt Schooltas daar nog niet de beste oplossing 
voor. Ze geeft aan dat Schooltas geen aanvullende ondersteuning biedt om didactische 
beslissingen te maken, zie Figuur 19:‘Ik moet eerlijk bekennen dat Schooltas voor mij nu niet 
veel meer is dan een digitaal boek. Het is fijn dat ze er in kunnen schrijven en dat je er 
aantekeningen in kunt maken. Ik gebruik wel af en toe het docenten gedeelte om te kijken 
waar iedereen is en hoeveel tijd ze er voor nodig hebben gehad. Maar als ik moet zeggen dat 
het veel meerwaarde heeft vergeleken met een boek voor differentiatie, dan vind ik dat 
eigenlijk wel tegenvallen.’ 
 
 
 
  

Figuur 19. Het didactisch beslisproces - Mevr. Smit 
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PulseOn klas 1 - Mevr. Kuijper  
 
Mevr. Kuijper is eerstegraads docent (WO opleiding Engels) en heeft 14 jaar ervaring in het 
onderwijs. Ze is verbonden aan een scholengemeenschap, waar leerlingen op alle niveaus 
onderwijs volgen. De geobserveerde klas is een havo klas. Mevr. Kuijper werkt nu sinds 7 
maanden met PulseOn en 1 jaar en 7 maanden met Schooltas. Mevr. Kuijper is niet betrokken 
geweest bij de keuze voor het gebruik van PulseOn en Schooltas door de stuurgroep binnen de 
school. Wel is zij betrokken geweest bij een eerder project wat met differentiatie te maken 
had. Mevr. Kuijper gebruikt Schooltas als vervanger voor het tekstboek en PulseOn als 
aanvulling op het werkboek. 
 
Het klasrotatiemodel 
De lessen hebben veelal dezelfde opzet bestaande uit een klassikaal docent gestuurd deel en 
een deel met individuele verwerking (zie Figuur 20). Tijdens de klassikale instructie legt ze 
nieuwe stof uit en kijkt klassikaal huiswerk opdrachten na. Na het klassikale deel wordt door 
de leerlingen individueel aan de verwerkingsopdrachten gewerkt. De leerlingen maken de 
verwerkingsopdrachten in een schrift en mogen daarna de opdrachten in PulseOn maken. 
Mevr. Kuijper geeft aan dat de klas niet structureel met PulseOn werkt,de oorzaak is een 
lastige start van het gebruik van PulseOn in de klas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inrichting van de leeromgeving 
Voor mevr. Kuijper is de methode leidend in haar lessen, dit is te zien in Tabel 10. Mevr. 
Kuijper gebruikt dan ook vooral het boek erbij voor het vormen van het curriculum en de 
leerdoelen van de lessen: ‘We hebben het met elkaar best strak vastgelegd, aan de hand van 
het boek, want je koopt een boek niet voor niets. Het is wel leuk om heel veel zelf te bedenken 
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Figuur 20. Klasrotatiemodel - Mevr. Kuijper 
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maar dat is al bedacht door de uitgever dus ik ga er vanuit dat het een goed boek is wat we 
gebruiken. Ik stel eigenlijk per les geen leerdoel vast, dat is gewoon het boek.’ Ze gebruikt het 
tekstboek als lesmateriaal en het werkboek voor de verwerkingsopdrachten. In aanvulling op 
de methode gebruikt ze incidenteel websites en apps. Het tempo wordt bepaald door het 
curriculum dat voor het gehele jaar is vastgelegd en wordt gehandhaafd in de lessen. De 
leerlingen werken voornamelijk individueel: ‘Dan kan ik ook echt zien wat beheersen ze zelf 
en wat gaat goed en fout’. 
 

Tabel 10. Inrichting van de leeromgeving - Mevr. Kuijper 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het didactisch beslisproces 
De docent geeft aan wel graag te willen differentiëren maar dat ze hier vaak niet aan toekomt: 
‘Ik merk dat ik er weinig aan toe kom. Vaak als je theorieën leest over methodes en manieren 
van lesgeven, dan denk ik dat kan ik allemaal doen, maar de praktijk is veel weerbarstiger 
want op een gegeven moment heb je gewoon de waan van de dag. Dit moet je nu gewoon 
doen en doe je het niet dan halen ze op de toets een onvoldoende.’ Tijdens de observaties lijkt 
de docent wel inzichten te verkrijgen aan de hand van PulseOn, maar ze geeft zelf aan hier in 
haar lessen nog niets mee te doen, zie Figuur 21. Op de vraag hoe mevr. Kuijper het niveau 
van de leerling gebruikt om een didactische handelingen aan te passen antwoordde zij: ‘Nou 
ik geloof hier niet zo erg in. Het is wat ik net zei, je zit toch meer met het gemiddelde waar je 
vanuit gaat en je hebt je programma wat je doorloopt en het klinkt op papier heel mooi maar 
in de praktijk, nou nee.’  
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Mevrouw Kuijper zegt over PulseOn dat ze nog niet goed weet hoe ze dit moet invullen en 
wat haar rol hierin is: ‘Er is een jongetje als ik die los had gelaten was hij al in hoofdstuk 8 en 
dan moet ik schakelen en die geef je dan misschien te weinig aandacht. Ik weet niet precies 
hoe dat gaat uitpakken en misschien vind ik het wel bloedjesaai dat zij de oefeningen aan het 
doen zijn en ik zit goed te keuren. Ik weet niet of alle lessen er zo uit gaan zien, dat ligt er aan 
hoe goed het programma gaat worden. Want als je een heel goed programma hebt hebben ze 
mij niet meer nodig’. 

lta

Figuur 21. Het didactisch beslisproces - Mevr. Kuijper 
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PulseOn klas 2 - Mevr. Visser  
 
Mevr. Visser is eerst graadsdocent (WO opleiding Engels) en zes jaar werkzaam op een 
scholengemeenschap, waar alle niveaus aangeboden worden. De geobserveerde klas is een 
gymnasium klas met 8 leerlingen. Mevr. Visser heeft niet zelf de keuze gemaakt om met 
PulseOn te werken. Ze werkt nu 1 jaar en 7 maanden met Schooltas en 7 maanden met 
PulseOn. Ze gebruikt Schooltas als de vervanger van het tekstboek en PulseOn als vervanger 
van het werkboek.  
 
Het klasrotatiemodel 
De docent begint elke les met een docent gestuurd gedeelte (15%, zie Figuur 4). Ze geeft 
hierin vaak een klassikale instructie of houdt een klassengesprek over een onderwerp. Daarna 
volgt verdere verwerking waarin leerlingen voornamelijk individueel aan het werk zijn met de 
verwerkingsopdrachten op PulseOn (60%). Daarnaast worden er aanvullende verdiepende of 
verrijkende leeractiviteiten gedaan in de klas waarbij leerlingen vaak in kleine groepen 
samenwerken (25%). De leerlingen bekijken bijvoorbeeld het Engelse jeugdjournaal of maken 
een film over een onderwerp dat besproken is in het tekstboek. Vaak staat spreekvaardigheid 
centraal in deze activiteiten.  
 
 
 
 
 
 

Inrichting van de leeromgeving 
Mevr. Visser heeft over het algemeen de leiding wat betreft de inrichting van de 
leeromgeving, zij gebruikt echter ook veel de methode en laat de leerlingen op sommige 
vlakken mee beslissen, dit is weergegeven in Tabel 11. Het curriculum wordt in de sectie 
vastgesteld voornamelijk aan de hand van de methode. De leerdoelen per les worden ook op 
basis van de methode vastgesteld, maar mevr. Visser stelt de leerdoelen iets naar boven bij: 
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Figuur 4. Klasrotatiemodel - Mevr. Visser 
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‘Zoals een essay, dat hoeven ze nog niet te kunnen maar ik vind het wel belangrijk dat ze, als 
is het alleen maar de vorm, kennen. Daar hebben ze wel wat aan, als ze dit nu oefenen dan 
zitten er in de vijfde klas geen fouten meer in.’ Het tempo is voor de hele klas gelijk, alle 
leerlingen moeten evenveel opdrachten maken. De leerlingen mogen zelf de opdrachten 
selecteren waardoor ze zeggenschap hebben over hun eigen leerproces. Op deze manier 
kunnen de leerlingen meer zelfstandig en zelfregulerend werken. Mevr. Visser probeert 
leerlingen bewust opdrachten te laten kiezen die aansluiten bij hun kennis en vaardigheden. 
De verwerkingsopdrachten worden niet meer klassikaal nagekekenomdat PulseOn dat 
automatische doet als leerlingen de opdrachten inleveren. Hierdoor is er meer tijd tijdens de 
les om naast de verwerkingsopdrachten ook ander leeractiviteiten uit te voeren. Mevr. Visser 
geeft als voorbeeld: ‘Er ging een hoofdstuk over eten, toen had ik een artikeltje gevonden over 
vreemde gerechten over de hele wereld en had ik daar vragen bij gemaakt. En ik doe vaak 
Newsround (Engels jeugdjournaal) tussendoor.’ Ook geeft de docent aan verschillende 
verwerkingsvormen in te zetten: ‘Voor een groot deel via PulseOn daar oefenen ze de 
woordjes, zinnetjes en de grammatica mee. Ze krijgen uitleg van mij, wat filmpjes en 
spelletjes met woordjes, eigenlijk van alles, bingo, zoveel mogelijk woordjes op het bord 
schrijven, zoveel mogelijk woordjes in een schrijfopdracht verwerken.’ Leerlingen werken 
regelmatig in groepjes en mogen meestal zelf bepalen met wie ze samen werken hoewel de 
docent soms ook leerlingen met verschillende niveaus bij elkaar in een groep plaatst. 
 

Tabel 11. Inrichting van de leeromgeving - Mevr. Visser 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het didactisch beslisproces 
Mevr. Visser ziet dat haar leerlingen verschillende dingen nodig hebben, op de vraag wat 
differentiatie voor haar betekend antwoord ze: ‘… leerlingen zijn verschillend, de ene heeft 
extra tijd nodig, de ander heeft extra ondersteuning nodig. De een heeft een trap onder zijn 
kont nodig en weer een ander kan veel sneller dan de rest en heeft meer vrijheid nodig’. De 
wijze waarop mevr. Visser didactische beslissingen maakt, is weergegeven in Figuur 23. 
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Tijdens de observaties blijkt dat mevr. Visser inzichten verzamelt van de leerlingen aan de 
hand van het voortgangsoverzicht in PulseOn: ‘Je kunt bijvoorbeeld zien dat een leerling 
misschien wel zwak is maar ook een hele lage tijdsbesteding heeft. Dus ja zo’n leerling moet 
je dan zeggen je kunt er wel wat meer voor doen’. Mevr. Visser verwoordt niet dat ze een 
overzicht maakt van de mogelijke didactische beslissingen per leerling, maar ze gebruikt wel 
een aantal didactische handelingen (selectie van de opdrachten, extra uitleg) om het 
onderwijsaanbod van leerlingen aan te passen. Ze bespreekt het voortgangsoverzicht met de 
leerlingen in individuele gespreken en geeft aanvullende instructie over onderdelen die ze nog 
niet goed beheersen: ‘PulseOn helpt me wel als ik zie dat een leerling twee keer een oefening 
terug krijgt, dan gaat er bij mij wel een belletje rinkelen van daar moet ik wat mee doen.’ Ze 
helpt leerlingen bij de selectie van verwerkingsopdrachten die aansluiten bij hun kennis en 
vaardigheden. Bijvoorbeeld leerlingen die de stof al goed begrijpen krijgen het advies om de 
moeilijkere opdrachten te maken. Mevr. Visser geeft aan dat leerlingen door het gebruik van 
PulseOn ook kritischer zijn op hun eigen prestaties en ook zelf komen vragen of ze een 
opdracht terug kunnen krijgen om het nog een keer te maken.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevr. Visser geeft aan dat PulseOn haar helpt met differentiëren: ‘…doordat je leerlingen 
meer in de gaten kunt houden en meer kunt volgen en dus meer kunt sturen.’ 
Op de vraag of PulseOn haar onderwijs erg heeft verandert zegt ze ‘Ja maar niet zo heel veel 
uiteindelijk hoor, want het is nog heel veel dat ik dus voor de klas sta en dat ik het me ze 
doorneem. Ze zijn wel veel meer zelfstandig bezig doordat ze met die opdrachten veel thuis 
kunnen doen en eigenlijk wat zelfregulerender zijn.’ Daarnaast geeft mevr. Visser dat er in de 

Figuur 5. Het didactisch beslisproces - Mevr. Visser 
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sectie besloten is geen tussentijdse overhoringen meer te geven omdat er met behulp van 
PulseOn al meer bekend is over de voortgang van de leerlingen. Ook de leerlingen zelf weten 
al beter waar ze staan door de feedback die ze krijgen. 
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PulseOn klas 3 - Mevr. de Boer  
 
Mevr. de Boer is tweedegraads docent Engels (de HBO opleiding) en heeft inmiddels 11 jaar 
ervaring voor de klas. Ze is werkzaam op een scholengemeenschap, waar alle niveaus 
aangeboden worden. De geobserveerde klas is een havo/vwo klas met 22 leerlingen. Mevr. de 
Boer heeft niet zelf gekozen voor PulseOn. Op het moment gebruikt zij 2 jaar en 7 maanden 
Schooltas en 7 maanden PulseOn. Ze gebruikt schooltas als de vervanger van het tekstboek en 
PulseOn als vervanger van het werkboek.  
 
Het klasrotatiemodel 
Vaak begint de les van mevr. de Boer met een docentgestuurde activiteit, ongeveer 30% van 
de lestijd (zie Figuur 4). Daarna gaan de leerlingen individueel aan de slag (55% van de 
lestijd). De docentgestuurde instructie kan een klassikale instructie zijn, maar het kan ook een 
klassikale brainstorm zijn over het nieuwe onderwerp waarmee de klas aan de slag gaat. 
Mevr. de Boer gebruikt hiervoor regelmatig het woordweb van Schooltas. Gedurende deze 
activiteit voeren de leerlingen in kleine groepjes korte gerelateerde opdrachten uit die daarna 
klassikaal besproken worden. Na het docent gestuurde deel gaan de leerlingen aan de 
verwerkingsopdrachten op PulseOn werken. De leerlingen mogen altijd met elkaar 
samenwerken tijdens het maken van de verwerkingsopdrachten. Tijdens de verwerking voert 
mevr. de Boer individuele gespreken met de leerlingen.  
 
 

 
Figuur 24. Klasrotatiemodel - Mevr. de Boer 
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Inrichting van de leeromgeving 
Mevr. de Boer bepaalt vooral zelf hoe de leeromgeving ingericht wordt, dit is te zien in Tabel 
12. Het curriculum wordt in de sectie vastgesteld, dit wordt gedaan aan de hand van de 
methode. De docent geeft aan dat zij aan het begin van een hoofdstuk bepaald wat de 
leerdoelen per les zijn. De leerlingen mogen zelf bepalen welke opdrachten ze maken en in 
welk tempo. De docent geeft aan dat ze hierin stuurt: ‘Ik stuur wel in de keuzes, ik kijk tijdens 
een voortgangsgesprek samen met ze wat ze hebben gedaan. Dan zeg ik, je hebt veel woorden 
en zinnen geoefend, maar ik mis dit nog. Ik stuur ze ook naar extra sites waar ze kunnen 
oefenen. Ik wil gewoon een compleet plaatje hebben van alles wat ze qua grammatica moeten 
leren maar ook het leerwerk wat ze moeten oefenen’. Er wordt regelmatig in groepjes gewerkt 
in de klas.Over de groeperingsvormen in de klas zegt Mevr. de Boer het volgende: ‘Vaak laat 
ik ze in duo’s werken, sowieso mogen ze dat altijd wel want door overleggen kunnen ze 
alleen maar leren. En vaak mogen ze gewoon zelf iemand kiezen, ze weten ook wel met wie 
ze goed kunnen samenwerken in de klas… soms doe ik ook wel eens aftellen om groepjes te 
maken maar meestal niet in een brugklas.’ 
De leermiddelen staan vast, dat is voor mevr. de Boer PulseOn, ze is wel vrij om aanvullende 
leermiddelen te gebruiken naar eigen inzicht. Als voorbeeld geeft ze de site ‘Zite’ waarop de 
leerlingen stukjes tekst kunnen lezen in het Engels en zelf een tijdschrift kunnen maken.  
 

Tabel 12. Inrichting van de leeromgeving - Mevr. de Boer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het didactisch beslisproces 
Mevr. de Boer wil graag het optimale uit haar leerlingen halen, op de vraag wat differentiatie 
voor haar betekend antwoorde ze: ‘Ja, leerlingen die meer kunnen ook extra uitdaging 
aanbieden en leerlingen die het niet zo goed kunnen meer hoop bieden. Ook de leerlingen die 
het hartstikke goed doen en precies op hun plek zitten de juiste aandacht geven.’ Het 
didactische beslisproces van mevr. de Boer is te vinden in Figuur 6. Mevr. de Boer verzamelt 
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inzichten over de leerlingen in het voortgangsoverzicht van PulseOn. Ze is zich zeer bewust 
van de verschillende niveaus in de klas en baseert hier ook haar beslissingen op. Tijdens de 
klassikale uitleg laat ze leerlingen die de stof al aan kunnen doorwerken: ‘…ik wil niet dat er 
iemand zich verveelt. Weer dezelfde uitleg, of ergens naar luisteren wat ze allang kennen.’ 
Vervolgens besluit ze wie er extra uitleg nodig heeft en vraagt ze in de klas wie er behoefte 
heeft aan extra uitleg. Deze docent geeft in het interview aan dat ze vaak coachgesprekken 
voert met leerlingen. Hierin bespreekt ze de voortgang van de leerlingen en de 
aandachtspunten. Mevr. De Boer ervaart dat het met PulseOn gemakkelijker is om gerichte 
complimenten te geven aan leerlingen omdat inzichtelijker is wat ze goed gedaan hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Op de vraag of PulseOn haar lessen heeft verandert antwoord mevr. de Boer: ‘Ja, ik loop vaak 
door het lokaal heen, want als je achter je bureau zit dan kun je met het tablet onderwijs niet 
zien wat ze allemaal aan het doen zijn … soms als je gesprekken wilt voeren over de 
voortgang kun je niet door het lokaal heen lopen dan moet je ook wel een beetje vertrouwen 
hebben dat ze niet iets anders gaan doen. Je bent veel meer met de leerlingen bezig en het is 
ook fijn om complimentjes te geven omdat het inzichtelijker is wat ze aan het doen zijn.’  
Ook vertelde mevrouw de Boer het volgende over het gebruik van het voortgangsoverzicht: 
‘Een moeder mailde mij: mijn kind is teleurgesteld (n.a.v. de toets), kunt u zeggen waaraan 
dat ligt? Ze had een 4.2 terwijl ze het gevoel had dat ze goed gewerkt heeft. Haar leerwerk 
was ook super goed in orde 3.5 fout van de 25 vragen. Nou dat is prima. Maar het kind heeft 
heel weinig grammatica geoefend in PulseOn, ze ging liever de woordjes oefenen, ze liet 

Figuur 6. Het didactisch beslisproces - Mevr. de Boer 
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PulseOn links liggen en dat was ook precies het probleem want ze had 20 fouten in de 
grammatica. Ik heb zelfs een screenshot gemaakt van het voortgangsoverzicht en opgestuurd.’  
 



26 januari 2015  Molenaar, van Schaik & Denessen   

45 
 
 
 
 
 

PulseOn klas 4 - Mevr. Kok  
 
Mevr. Kok is 9 jaar tweedegraads docent Engels. Ze heeft een buitenlandse opleiding gedaan 
die vergelijkbaar is met de hbo Engels in Nederland. De geobserveerde klas is een havo/vwo 
klas met 27 leerlingen Mevr. Kok is gevraagd of zij een pilot met PulseOn wilde starten. Ze 
was erg enthousiast over het concept en werkt nu vijf maanden met Schooltas en PulseOn. Ze 
gebruikt Schooltas als de vervanger van het tekstboek en PulseOn als vervanger van het 
werkboek.  
 
Het klasrotatiemodel 
Tijdens de les zijn de leerlingen overwegend individueel aan het werk in PulseOn, dit is ook 
te zien in Figuur 7. Incidenteel is er een klassikale instructie aan het begin van een nieuw 
hoofdstuk of wanneer de toets wordt besproken. Tijdens de individuele verwerking geeft 
mevr. Kok kleinere groepen leerlingen instructie. Vaak maakt de docent een instructietafel in 
het midden van de klas waar een groepje leerlingen die een bepaald onderwerp nog niet 
snappen extra uitleg krijgen. Elke periode werken de leerlingen in groepjes aan een project. 
Zo hebben de leerlingen samen recepten opgezocht van een Engelse high tea, zijn ze als 
huiswerk thuis gaan bakken en hebben de andere dag een Engelse high tea gehouden tijdens 
de les.  
 
 
 
 
 

Inrichting van de leeromgeving 
In principe is de leerlijn van de uitgever voor mevr. Kok het curriculum voor het jaar. Mevr. 
Kok geeft in het interview echter aan dat ze de volgorde die de methode hanteert aanpast aan 
haar eigen inzichten: ‘De uitgever heeft een eigen leerlijn en dat is gewoon zoals het in een 
boek staat maar de volgorde is niet altijd zoals ik die wil gebruiken. Dus daarin heb ik de 

10%	  

70%	  

20%	  

docentgestuurd	  

leerlinggestuurd	  

samenwerkend	  leren	  

Figuur 7. Klasrotatiemodel - Mevr. Kok 
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vrijheid om, zeg maar, mijn eigen lijn in te richten zoals ik het wil hebben.’, zie Tabel 13. 
Alleen deze pilot klas werkt met de methode New Interface, dus mevr. Kok houdt goed in de 
gaten of de leerlingen geen achterstand oplopen vergeleken met de overige leerlingen die een 
andere methode krijgen. Mevr. Kok maakt voor elke les verschillende leerlijnen, sommige 
leerlingen krijgen de verbredende opdrachten toegewezen en andere leerlingen opdrachten 
waarin dieper op de stof ingegaan wordt. Deze docent gebruikt extra lesmateriaal en 
verwerkingsopdrachten om verschillen tussen de twee methodes aan te vullen. Naast de 
methode wordt er bij elk hoofdstuk door leerlingen in groepjes aan een project gewerkt. Dit 
kan het maken van een menu voor een high tea tot het uitvoeren van een interview zijn. De 
samenstelling van de groepjes hangt van het doel af: ‘Als we grammatica opdrachten doen 
weet ik wie dat al onder de knie heeft en wie er extra hulp nodig heeft. Dan kijk ik en denk 
oké, dit groepje kan al verder dus krijgen ze andere opdrachten en dit groepje moet nog een 
stapje terug nemen en krijgt dan ook andere opdrachten.’ Wanneer de leerlingen aan een 
project werken mogen ze zelf groepjes vormen. Aan het begin van de onderzoeksperiode 
werkten de leerlingen voornamelijk in hetzelfde tempo. Naarmate de onderzoeksperiode 
vordert liet mevr. Kok de leerlingen meer los, tijdens de laatste observatie mochten leerling 
persoonlijke toets momenten met de docent afspreken. 
 

Tabel 13. Inrichting van de leeromgeving - Mevr. Kok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het didactisch beslisproces  
Mevr. Kok geeft aan dat differentiëren voor haar betekent dat iedereen een bepaald doel moet 
bereiken maar dat er verschillende wegen zijn om tot dit doel te komen. Het didactische 
beslisproces van mevr. Kok is weergegeven in Figuur 8. Uit de observaties blijkt dat mevr. 
Kok de voortgangsoverzichten in PulseOn gebruikt om een beeld te krijgen van de individuele 
ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast voert ze vaak individuele gesprekken met de 
leerlingen om inzicht te krijgen in hun kennis ontwikkeling en redenatie vermogen. Ze 
probeert de leerlingen te clusteren in verschillende groepjes op grond van hun voortgang. Als 

 Methode Docent Leerling 

Curriculum 
 

    

Leerdoelen lessen 
  

  

Tempo 
   

Lesmateriaal   
 

  

Groeperingsvormen   
 

  

Verwerkingsopdrachten en 
leeractiviteiten    
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blijkt dat meerdere leerlingen problemen hebben met hetzelfde onderdeel worden ze aan de 
instructietafel geroepen terwijl de overige leerlingen individueel aan de 
verwerkingsopdrachten werken. Mevr. Kok maakt voor elke les verschillende leerlijnen. Een 
leerling die behoefte heeft aan verbreding of juist aan verdieping krijgt de bijbehorende 
leerlijn toegewezen. De docent maakt onderscheid in een aantal onderdelen waarop ze 
differentieert: ‘Ik kan differentiëren in tempo, leerlingen die het goed kunnen mogen verder, 
andere leerlingen die het niet goed doen krijgen extraatjes. De leerlingen kunnen het 
naslagwerk (functie in PulseOn waar de docent (extra) uitleg in kan uploaden) in hun eigen 
tempo bekijken. Ook lees- en luisteropdrachten kunnen ze in hun eigen tempo doenterwijl in 
een klassikale les ze het een keer horen en dan moeten ze zich kunnen redden. Verder 
differentieer ik in instructie, sommige leerlingen denken oké ik hoef dit niet te horen, ik ga 
verder. Een ander denkt oké ik luister alleen naar de uitgestippelde lijn en ga het dan 
proberen. En sommigen, ja, die zeg je echt wat ze moeten doen … Er zijn dus veel 
verschillende mogelijkheden’. Daarnaast benoemt mevr. Kok de vele mogelijkheden die het 
internet biedt: ‘Omdat ze continue en onbeperkt internet hebben kunnen ze soms al verder 
door bijvoorbeeld een instructiefilmpje op youtube te bekijken.’ Hierbij gaf mevr. Kok wel 
aan dat ze nog goed moet kijken hoe ze dit vorm wil geven in haar lessen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Over PulseOn zegt deze docent, onder andere, het volgende; ‘Differentiëren is makkelijker 
doordat ik minder nakijkwerk heb en kan zien hoe iedereen het doet. Ook de trend gegevens 
helpen daarbij, het is makkelijker om het niveau in te schatten.’ 
 

Figuur 8. Het didactisch beslisproces - Mevr. Kok 
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Discussie  
Nu de casussen uitgebreid besproken zijn kan de centrale vraag van dit onderzoek worden 
beantwoord: Hoe gebruiken docenten de verschillende onderwijstechnologieën (i.e. Schooltas 
en PulseOn) bij het inrichten van de leeromgeving? Deze vraag wordt beantwoord aan de 
hand van vier subvragen: 

11. Hoe gebruiken de docenten en de leerlingen de onderwijstechnologie tijdens de les? 
12. Wie heeft de zeggenschap over de verschillende elementen van de leeromgeving?  
13. Hoe neemt de docent didactische beslissingen en wat is de rol van de 

onderwijstechnologie hierbij? 
14. Wat is het effect van de verschillende onderwijstechnologieën op de motivatie, 

zelfwaardering en zelfregulatie van leerlingen? 
15.  

Hoe gebruiken de docenten en de leerlingen de onderwijstechnologie tijdens de les? 
Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van het klasrotatiemodel waarin de interactie 
tussen de docent, leerlingen en onderwijstechnologie tijdens de les wordt weergegeven, zie 
Tabel 14. Het belangrijk om te weten dat de leerlingen in de PulseOn-klassen ook Schooltas 
gebruiken om het handboek te raadplegen. We zien dat de meeste lessen starten met 
docentgeleide activiteiten. De variatie in de mate van docentgeleide activiteiten is groot, 
variërend van 10% bij mevr. Kok tot 50% bij dhr. de Prins en mevr. Smit. In de meeste 
gevallen speelt de tablet hierin geen belangrijke rol. Een uitzondering hierop is het gebruik 
van het woordweb in Schooltas om met de klas te brainstormen. Wel gebruiken de docenten 
vaak het digibord. In vergelijking met de PulseOn-klassen is gemiddeld het percentage 
docentgeleide activiteiten hoger in de Schooltas-klassen. Een aantal docenten dat met 
PulseOn werkt, geeft aan minder tijd te besteden aan het klassikaal nakijken omdat de 
opdrachten automatische worden nagekeken. 
 

Tabel 14. vergelijking tussen de klassen op het klasrotatiemodel 

 
Vaak volgt, na het docentgeleide deel, een lesdeel waarin leerlingen zelfstandig aan de stof 
werken. In bijna alle klassen wordt de meeste lestijd besteed aan leerlinggeleide activiteiten 
variërend van 40% bij dhr. de Prins en mevr. Smit tot 72% bij de dhr. Bakker. In bijna alle 
klassen wordt op Schooltas of PulseOn gewerkt aan de verwerkingsopdrachten, behalve in de 

Onderwijs 
technologie 

Docent Klasrotatiemodel 
Docentgeleide 

activiteiten 
Leerlinggeleide 

activiteiten 
Samenwerkend leer 

activiteiten 
Schooltas Dhr. Bakker 25% 72% 3% 
Schooltas Dhr. de Prins 50% 40% 10% 
Schooltas Mevr. Smit 50% 40% 10% 
PulseOn Mevr. Kuijper 40% 60% 0% 
PulseOn Mevr. Visser 15% 60% 25% 
PulseOn Mevr. de Boer 30% 55% 15% 
PulseOn Mevr. Kok 10% 70% 20% 
Totaal  31% 57% 12% 
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klassen van mevr. Kuijper en de dhr. de Prins. In deze klassen gebruiken leerlingen een schrift 
voor de verwerking. Tijdens de verwerking geven docenten vaak extra instructie aan 
individuele leerlingen of groepjes leerlingen. Daarnaast voeren docenten in de PulseOn-
klassen gedurende de individuele verwerking coachingsgespreken met de leerlingen. 
Tenslotte zet een aantal docenten aanvullende samenwerkende leeractiviteiten in waarbij 
leerlingen gezamenlijk aan de stof werken. De lestijd die hieraan besteed wordt varieert van 
0% bij mevr. Kuijper tot 25% bij mevr. Visser. In de meeste klassen wordt de tablet hierbij 
niet of nauwelijks gebruikt. Toch lijkt er in de PulseOn-klassen gemiddeld meer te worden 
samengewerkt in vergelijking tot de Schooltas klassen. Deze docenten geven als reden 
hiervoor aan dat er minder tijd besteed wordt aan klassikaal nakijken. Hierdoor ontstaat er 
meer ruimte voor aanvullende leeractiviteiten. Dit zien we terug in de percentages 
samenwerkend leren in deze klassen dat voornamelijk wordt ingezet bij het werken aan 
spreekvaardigheid. 
 
Wie heeft de zeggenschap over de verschillende elementen van de leeromgeving?  
Er ontstaat een divers beeld over de mate van zeggenschap bij de verschillende actoren 
(docent, leerlingen, methode) en de verschillende elementen van de leeromgeving, zie Tabel 
15. Over het algemeen volgen de docenten de methode bij het vaststellen van het curriculum. 
De leerdoelen per les zijn vaak geïnspireerd op de methode, maar de meeste docenten passen 
de leerdoelen aan de voortgang van de klas aan. Het tempo wordt door de docenten 
vastgesteld aan de hand van de voortgang van de klas en vaak krijgen leerlingen een zekere 
mate van zeggenschap over het tempo waarin ze werken. De meeste docenten gebruiken het 
lesmateriaal uit de methode en maken hierin zelf selecties die passen bij de klas. Een aantal 
docenten zoekt of maakt additioneel materiaal om de methode aan te vullen. Indien de 
leerlingen samenwerken worden de groepjes meestal samengesteld door de docenten. In een 
aantal klassen mogen leerlingen zelf bepalen met wie ze samenwerken. Vrijwel alle docenten 
gebruiken de verwerkingsopdrachten uit de methode, maar ze selecteren de opdrachten die de 
leerlingen moeten maken. In 3 van de 4 klassen waar met PulseOn gewerkt wordt mogen 
leerlingen zelf bepalen welke opdrachten ze maken. De docenten geven aan dat ze via het 
dashboard controle hebben op de voortgang van de leerlingen. Hierdoor durven ze de 
leerlingen meer ruimte te geven. Indien blijkt dat leerlingen onvoldoende in staat zijn om de 
opdrachten te selecteren, worden ze daarbij geholpen tijdens coachingsgesprekken met de 
docent. Het betreft hier opdrachten die de ontwikkeling van de leerlingen ondersteunen. 
Kortom, uit Tabel 15 blijkt dat de docenten veelal de inrichting van de leeromgeving bepalen 
met nog steeds een redelijke mate van methodegerichtheid. De onderwijstechnologieën in de 
dit onderzoek maken geen gebruik van embedded analytics dus er is geen sprake van 
zeggenschap van de technologie.  
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Tabel 15. De mate van methode, docent of leerlinggerichtheid van de leeromgeving per docent 

 
Er is dus nog steeds sprake van een bepaalde mate van methodegerichtheid bij de inrichting 
van de leeromgeving. Toch nemen de docenten veel beslissingen over de inrichting van de 
leeromgeving. Opvallend is dat in 3 van de klassen die met PulseOn werken, naast een grote 
rol voor de docent zelf, er ook meer zeggenschap voor de leerlingen is. Zij krijgen meer 
zeggenschap over de selectie van de opdrachten, het tempo waarin zij werken en de keuze van 
de leerlingen met wie ze willen samenwerken. Dit blijkt ook uit de resultaten van de 
leerlingvragenlijst, zie Tabel 16. We zien dat de leerlingen in de Schooltas-klassen veelal 
hoger scoren op docentgerichtheid. De klas van mevr. Kuijper is hierin een uitzondering, 
terwijl PulseOn klassen hoger scoren op de leerlinggerichtheid van de leeromgeving. Deze 
verschillen tussen de Schooltas en PulseOn klassen zijn significant. Leerlingen in Schooltas 
scoren significant hoger op docentgerichtheid (m=4,45, sd=0,6 ) in vergelijking met leerlingen 
in PulseOn (m=3,89, sd=0,77 ), t(110)= -4,15, p<.001. Terwijl leerlingen in PulsOn 
significant hoger score op leerlinggerichtheid (m=3,47, sd=0,71) in vergelijking met 
leerlingen in Schooltas (m=2,59, sd=0,63 ), t(110)=6,8, p<.001.  
 
 

Tabel 16. Gemiddelde leerlingscores per klas op docentgerichtheid en leerlinggerichtheid 

     
  

Onderwijstechnologie Docent Inrichting van de leeromgeving 
Methode docent Leerling 

Schooltas Dhr. Bakker 4 4 1 
Schooltas Dhr. de Prins 4 4 0 
Schooltas Mevr. Smit 3 5 2 
PulseOn Mevr. Kuijper 4 2 0 
PulseOn Mevr. Visser 4 5 3 
PulseOn Mevr. de Boer 2 6 3 
PulseOn Mevr. Kok 3 6 2 
Totaal  3,43 4,57 1,57 

Onderwijstechnologie Docent N Perceptie van leerlingen over de zeggenschap in de 
leeromgeving 

   Docentgerichtheid Leerlinggerichtheid 
   Mean Sd. Mean Sd. 

Schooltas Dhr. Bakker 25 4,34 0,66 2,70 0,64 
Schooltas Dhr. de Prins 15 4,49 0,55 2,48 0,60 
Schooltas Mevr. Smit 6 4,81 0,35 2,42 0,62 
PulseOn Mevr. Kuijper 20 4,52 0,59 3,00 0,66 
PulseOn Mevr. Visser 7 3,43 0,42 3,21 0,65 
PulseOn Mevr. de Boer 27 3,81 0,65 3,82 0,60 
PulseOn Mevr. Kok 12 3,26 0,70 3,63 0,58 

Totaal   4,09 0,56 3,04 0,62 
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Hoe maakt de docent didactische beslissingen en wat is de rol van de onderwijstechnologie 
hierbij? 
Tenslotte schetsen we, op grond van de interviews en de observaties, een beeld van de wijze 
waarop de docent didactische beslissingen neemt en welke rol de technologie hierin speelt. 
Tabel 17 geeft een overzicht van het handelen van de docenten. Hieruit blijkt dat alle 
docenten inzichten verzamelen over de voortgang van de leerlingen. Dit gebeurt voornamelijk 
aan de hand van de toetsresultaten, maar een deel van de docenten verzamelt inzichten uit 
meerdere bronnen, zoals gesprekken met de leerlingen, het gemaakte huiswerk, en gesprekken 
met ouders.  

Tabel 17. Het didactische beslisproces van de docenten  
(0 neemt de stap niet, 1 handelt voornamelijk reactief, 2 handelt voornamelijk proactief) 

 
Tabel 18. Het gebruik van de onderwijstechnologie bij het nemen van de stappen  

(0 benut de technologie niet, 1 benut de technologie incidenteel, 2 benut de technologie structureel) 

 
De docenten die met PulseOn werken gebruiken de informatie in het dashboard bij het 
verzamelen van de inzichten over de voortgang van de leerlingen. De docenten die met 
Schooltas werken geven aan geen aanvullende informatie uit de onderwijstechnologie te 
kunnen gebruiken. Dit sluit aan bij de analyse in Tabel 18 waarin wordt aangegeven dat 
docenten alleen inzichten kunnen verzamelen door de digitale werkboeken in te kijken.  

Onderwijs 
technologie 

Docent Stappen in het didactisch beslisproces 
Verzamelen 

van 
inzichten 
over de 

leerlingen 

Maken van 
een 

diagnose 
gebaseerd 

op de 
inzichten 

Overzicht 
maken van 

de 
mogelijke 

didactische 
handelingen 

Selecteren 
van 

didactische 
handelingen 

Aanpassen 
van het 
aanbod 

Didactische 
handelingen 

evalueren 

Schooltas Dhr. Bakker 1 1 0 0 2 0 
Schooltas Dhr. de Prins 1 1 0 0 1 0 
Schooltas Mevr. Smit 2 2 0 0 2 0 
PulseOn Mevr. Kuijper 2 0 0 0 0 0 
PulseOn Mevr. Visser 2 2 0 1 2 0 
PulseOn Mevr. de Boer 2 2 1 1 2 1 
PulseOn Mevr. Kok 2 2 2 2 2 1 

Onderwijs 
technologie 

Docent Gebruik van de onderwijstechnologie 
Verzamelen 

van 
inzichten 
over de 

leerlingen 

Maken van 
een 

diagnose 
gebaseerd 

op de 
inzichten 

Overzicht 
maken van de 

mogelijke 
didactische 
handelingen 

Selecteren 
van 

didactisch 
handeling 

Aanpassen 
van het 
aanbod 

Didactische 
handeling 
evalueren 

Schooltas Dhr. Bakker 0 0 0 0 0 0 
Schooltas Dhr. de Prins 0 0 0 0 0 0 
Schooltas Mevr. Smit 0 0 0 0 0 0 
PulseOn Mevr. Kuijper 1 0 0 0 0 0 
PulseOn Mevr. Visser 2 2 0 0 2 0 
PulseOn Mevr. de Boer 2 2 0 0 2 2 
PulseOn Mevr. Kok 2 2 0 0 2 2 



26 januari 2015  Molenaar, van Schaik & Denessen   

52 
 
 
 
 
 

De meeste docenten maken een diagnose van de voortgang van de leerling(en) aan de hand 
van de inzichten die ze verzamelen. De diagnose gaat vaak over de kennisontwikkeling van de 
leerling(en) binnen het vak maar in een aantal gevallen wordt deze diagnose breder gesteld 
door ook de vaardigheden, motivatie en algemene ontwikkelingsgroei van de leerling(en) mee 
te nemen. Schooltas ondersteunt het maken van een diagnose niet. PulseOn geeft in het 
dashboard en in het trendrapport informatie die gebruikt kan worden voor de diagnose. 3 van 
de 4 docenten gebruiken deze inzichten om diagnoses te maken. Mevr. Visser handelt 
voornamelijk reactief en maakt een diagnose indien de situatie het vereist, terwijl mevr. de 
Boer en mevr. Kok structureel diagnoses maken van de voortgang van leerlingen. 
De relatie tussen de diagnose en de wijze waarop het onderwijsaanbod wordt aangepast wordt 
door de meeste docenten minder goed verwoord. De meeste docenten vinden het moeilijk om 
de relatie tussen de diagnose en de mogelijke didactische handelingen toe te lichten. Vaak 
wordt eenduidig gehandeld. Men geeft bijvoorbeeld extra instructie indien een leerling de stof 
onvoldoende beheerst. Hieruit komt een beeld naar voren dat docenten vooral reactief het 
onderwijsaanbod aanpassen zonder daar vooraf duidelijk richtlijnen voor vast te stellen. Dit 
sluit aan bij de bevindingen van Onstenk (2005) dat docenten voornamelijk reactief handelen 
in de klas. Een contrast is Mevr. Kok die proactief handelt. Zij maakt zelf leerlijnen voor 
verschillende typen leerlingen en stelt hiermee vooraf de relatie tussen de diagnose van de 
leerling en het aanpassen van het onderwijsaanbod vast. Twee andere docenten (Mevr. Visser 
en mevr. de Boer) beginnen na te denken over de relatie tussen de diagnose van de leerlingen 
en hun didactisch handelen. Dit wordt mede geïnspireerd door het voortgangsoverzicht in 
PulseOn. Beide docenten handelen veelal reactief maar gebruiken een breder 
handelingskader. Naast het geven van extra instructie zetten ze bijvoorbeeld ook 
coachingsgesprekken of aanvullende verwerkingsopdrachten voor een leerling in.  
Bijna alle docenten passen het onderwijsaanbod aan op de voortgang van leerlingen. De 
docenten de Boer, Visser en Kok geven aan dat PulseOn hen ondersteunt bij het aanpassen 
van het aanbod van de leerlingen. Dit krijgt vooral vorm doordat leerlingen zelf hun 
opdrachten mogen selecteren of, zoals bij Mevr. Kok, krijgen de leerlingen aan de hand van 
hun voortgang verschillende leerlijnen aangeboden. Afhankelijk van hun prestaties op 
bepaalde onderdelen worden ze aan een leerlijn toegewezen. In de leerlijn staat een overzicht 
van de opdrachten die ze moeten maken. Daarnaast plant mevr. Kok aan de hand van de 
voortgang van de leerlingen extra instructiemomenten. Leerlingen die op een bepaald 
onderdeel minder goed scoren krijgen extra uitleg aan de instructietafel en maken hier extra 
opdrachten op papieren oefenvellen.  
Tenslotte lijken de docenten de effectiviteit van hun didactisch handelen vaak niet expliciet te 
evalueren. Uit hun handelen tijdens de lessen blijkt wel dat ze deze effectiviteit tijdens hun 
handelen monitoren. Als een leerling bijvoorbeeld aangeeft het nog steeds niet te snappen, 
wordt de instructie op een aangepast. 
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Learning analytics en didactisch handelen 
 Volgens de docenten die met Schooltas werken geven biedt de technologie geen extra 
ondersteuning bij het nemen van didactische beslissingen. Dit sluit aan bij de analyse (zie 
Tabel 18) waaruit blijkt dat deze technologie geen aanvullende informatie biedt om docenten 
te ondersteunen en geen gebruikt maakt van learning analytics. De docenten die met PulseOn 
werken onderschrijven dat ze in de dashboards van PulseOn aanvullende inzichten krijgen 
over de individuele voortgang van de leerlingen op de verwerkingsopdrachten en hoe hun 
voortgang is in vergelijking met de andere leerlingen in de klas. Deze visualisaties (extracted 
learning analytics) helpen docenten bij het aanvullen van hun kennisbas over de voortgang 
van leerlingen. Tevens geeft de weergave van prestaties van leerlingen inzicht in de 
ontwikkeling van leerlingen in verhouding tot andere klasgenoten. Dit helpt docenten om een 
diagnose te maken van de kennis en/of vaardigheidsontwikkeling van een leerling. Kortom, 
de visualisaties (extracted learning analytics) verschaffen docenten aanvullende inzichten die 
de kennisbasis van de docenten verrijken.  
De mate waarin docenten deze informatie vervolgens benutten in hun didactisch handelen is 
verschillend. Mevr. Kuijper geeft duidelijk aan het erg moeilijk te vinden om deze extra 
inzichten te verbinden met haar didactisch handelen. De drie andere PulseOn-docenten 
verwoorden dat ze baat hebben bij extra informatie en dit in toenemende mate verbinden met 
hun didactisch handelen. Deze docenten geven aan een duidelijker beeld te krijgen van de 
verschillen tussen leerlingen in de klas. Ook denken ze meer na over de wijze waarop ze hun 
didactisch handelen kunnen aanpassen aan deze verschillen tussen de leerlingen. De mate 
waarin ze proactief handelen verschilt nog tussen de docenten, maar de visualisaties in 
PulseOn ondersteunen docenten in hun zoektocht naar de wijze waarop ze gepersonaliseerd 
leren kunnen vormgeven in hun dagelijkse praktijk. 
PulseOn biedt nog geen extra ondersteuning voor docenten om zicht te krijgen op de 
mogelijke didactische handelingen voor de klas of bepaalde leerlingen in de klas. Het systeem 
helpt de docenten niet om een didactische handeling te verbinden aan de voortgang of 
diagnose van de leerlingen. Een belangrijk advies op grond van dit rapport is om in PulseOn 
elementen in te bouwen die docenten helpen bij het selecteren van didactische handelingen. 
Het systeem kan de docent een aantal suggesties geven. Bijvoorbeeld, op grond van de 
voortgangsgegevens kan geadviseerd worden om de klas meer instructie te geven over een 
bepaald onderwerp of meer te laten oefenen met bepaalde opdrachten. Tevens kan het 
systeem advies geven op over een mogelijke selectie van opdrachten die passen bij de 
ontwikkeling van een leerling of kan het onderwerpen voor de coachinggesprekken 
aandragen.  
 Samenvattend kunnen we stellen dat de docenten sterk verschillen in de mate waarin 
ze hun didactisch handelen kunnen verwoorden en toelichten. Het dashboard in PulseOn 
ondersteunt docenten door hun kennisbasis te verrijken. Een aantal docenten weet deze extra 
informatie goed te verbinden met hun didactisch handelen, maar er zijn ook docenten die 
hierbij meer ondersteuning nodig hebben. Daarnaast lijkt het erop dat de visualisatie in het 
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dashboard van PulseOn docenten helpt bij het ontwikkelen van proactief didactisch handelen. 
Docenten leggen explicieter een relatie tussen de voortgang van leerlingen en hun didactisch 
handelen. Dit kan leiden tot verbetering in het omgaan met verschillen tussen leerlingen.  
 
 
Wat is het effect van de verschillende onderwijstechnologieën op de motivatie, zelfwaardering 
en zelfregulatie van de leerlingen? 
Uit de resultaten blijkt dat er geen verschillen zijn tussen de leerlingen die werken met 
Schooltas en PulseOn met betrekking tot zelfwaardering, ontwikkelingsoriëntatie, 
prestatievermijding en zelfregulatie. Er is een klein significant effect op prestatiegerichtheid. 
Leerlingen in de Schooltas-klassen scoren significant lager op prestatiegerichtheid dan 
leerlingen in de PulseOn-klassen, t(110) = 2,1, p < 0,05.  
Aanvullende correlatie-analyses tonen aan dat er een positieve significante samenhang tussen 
de gepercipieerde docentgerichtheid van de leerlingen en zelfwaardering (r = 0,24, p < 0,05) 
en de taakoriëntatie van de leerlingen (r=0,31, p<0,05). Daarnaast blijkt er een positieve 
samenhang tussen de gepercipieerde leerlinggerichtheid, de prestatie-oriëntatie (r=0,30, 
p<0,01), de prestatievermijding (r=0,19, p<0,05) en de zelfregulatie van leerlingen (r=0,25, p 
<0,01). Opgemerkt dient te worden dat, hoewel deze correlaties statistisch significant zijn, de 
samenhang klein is. 

Tabel 19. Resultaten leerlingvragenlijst. 

           Op grond van de omvang van de steekproef moeten deze resultaten voorzichtig 
geïnterpreteerd worden, vooral omdat de achtergrond van de leerlingen twee condities niet 
gelijk is, zie Tabel 2. Leerlingen in de PulseOn klassen lijken iets meer dan in de Schooltas-
klassen prestatie-georiënteerd zijn. Ze lijken het beter te willen doen dan andere leerlingen in 
de klas. Daarnaast blijkt de leerlinggerichtheid van de leeromgeving samen te hangen met de 
prestatie-oriëntatie en het prestatievermijdend gedrag terwijl een docentgerichte leeromgeving 
blijkt samen te hangen met ontwikkelingsoriëntatie. 

Onderwijs-
technologie 

Docent N Leerlingkenmerken 

   Zelfwaardering Prestatie-
gericht 

Prestatie-
vermijdend 

Ontwikkelings-
gericht 

Zelfregulatie 

   Gem. (Sd.) Gem. (Sd.) Gem. (Sd.) Gem. (Sd.) Gem. (Sd.) 

Schooltas Dhr. Bakker 25 3,73 (0,74) 2,95 (1,07) 2,79 (1,31) 3,12 (0,61) 3,66 (0,78) 
Schooltas Dhr. de Prins 15 3,52 (0,50) 2,96 (0,84) 3,09 (1,27) 2,93 (0,65) 3,78 (0,62) 
Schooltas Mevr. Smit 6 3,76 (0,65) 2,72 (0,82) 2,23 (0,94) 3,42 (0,58) 3,08 (0,67) 
PulseOn Mevr. Kuijper 20 3,55 (0,94) 3,48 (1,15) 2,53 (1,05) 3,18 (0,56) 3,06 (1,03) 
PulseOn Mevr. Visser 7 3,69 (0,89) 3,55 (0,99) 3,26 (1,24) 3,10 (0,65) 2,64 (0,77) 
PulseOn Mevr. de Boer 27 3,54 (0,77) 3,36 (0,88) 3,06 (1,35) 3,06 (0,64) 3,56 (1,12) 
PulseOn Mevr. Kok 12 3,50 (0,84) 2,85 (1,00) 2,12 (0,59) 2,90 (0,59) 3,07 (0,68) 

Gemiddeld  112 3,61 (0,76) 3,12 (0,96) 2,73 (1,11) 3,10 (0,61) 3,26 (0,81) 
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Conclusie 
Het doel van dit onderzoek was om een beeld te schetsen van de wijze waarop de keuze voor 
een onderwijstechnologie op de tablet de inrichting van de leeromgeving kan beïnvloeden. Uit 
het bovenstaande blijkt dat beide onderwijstechnologieën voor een deel het traditionele 
schoolboek vervangen. PulsOn biedt aanvullend visualisaties (extracted learning analytics) 
die de kennisbasis van docenten aanvullen en de docenten ondersteunt bij hun didactisch 
handelen. De casussen laten zien dat docenten hybride modellen ontwikkelen in interactie met 
de technologie, waarbij ze in stappen hun onderwijs vernieuwen.  

Uit deze studie blijkt dat klassen waar PulseOn gebruikt wordt er gemiddeld minder 
tijd aan docentgeleide activiteiten wordt besteed en meer tijd aan samenwerkend 
leeractiviteiten in vergelijking tot de klassen waar met Schooltas gewerkt wordt. Docenten 
geven aan dat er minder tijd besteed wordt aan het klassikaal nakijken, omdat het nakijken 
veelal door de onderwijstechnologie gedaan wordt direct nadat leerlingen de opgave gemaakt 
hebben. Hierdoor is er meer ruimte voor samenwerkend leeractiviteiten tijdens de lessen. Dit 
gaat lijnrecht in tegen de veelvuldig uitgesproken verwachting dat de invoering van 
gepersonaliseerd onderwijs zal leiden tot een sterker accent op individuele leerlingactiviteiten. 
Deze studie laat zien dat er meer tijd wordt besteed aan samenwerkende leeractivitieiten, 
enerzijds omdat de docenten door het inzetten van de technologie meer tijd tijdens de lessen 
beschikbaar hebben voor dergelijke activiteiten en anderzijds omdat docenten een beter beeld 
krijgen van de voortgang van leerlingen. Op grond van dit onderzoek lijkt dat de angst dat 
gepersonaliseerd onderwijs niet aansluit bij ideeën over sociaal leren ongegrond. Daarnaast 
blijken inzichten in de voortgang van leerlingen aanleiding te zijn voor meer persoonlijk 
contact tussen docenten en leerlingen en een duidelijk aanknopingspunt te bieden voor 
coachingsgespreken. 

Uit de inventarisatie van de mate van zeggenschap van de docent, leerling en/of de 
methode over de inrichting in de leeromgeving blijkt dat docenten in beide groepen veel 
zeggenschap over de inrichting van de leeromgeving hebben. De methode geeft weliswaar 
richting aan het leren, maar docenten spelen een belangrijke rol in het vormgeven van tablet-
onderwijs. Dat kan verklaard worden doordat nog geen van deze onderwijstechnologieën 
gebruik maakt van embedded analytics, waardoor er in deze studie geen sprake is van een 
transfer van zeggenschap van de docent naar de technologie. Aanvullend hebben leerlingen in 
PulseOn-klassen meer zeggenschap over het eigen leerproces dan de leerlingen in de 
Schooltas-klassen. Dit blijkt uit de observaties en de interviews met de docenten die aangeven 
meer ruimte te geven aan leerlingen om zelf opdrachten de selecteren. Dit wordt bevestigd 
door de resultaten van de leerlingenvragenlijst; leerlingen in Schooltas-klassen vinden de 
leeromgeving significant meer docentgericht, terwijl de leerlingen in PulseOn-klassen de 
leeromgeving als significant meer leerlinggericht beoordelen.  

Deze leerlinggerichtheid wordt vooral duidelijk uit het feit dat leerlingen hun eigen 
opdrachten mogen kiezen. Dit kan positieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van 
zelfregulatievaardigheden van leerlingen. Om leerlingen zelfstandig didactische beslissingen 
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te laten nemen, is een goed inzicht in hun eigen voortgang en presentaties van groot belang 
(Azevedo en anderen, 2013). Uit onderzoek weten we dat het monitoren van hun voortgang 
en prestaties moeilijk is voor leerlingen (De Bruin en anderen, 2013). De 
coachingsgesprekken die de docenten met de leerlingen voeren kunnen hierin een belangrijke 
rol spelen. Daarnaast zou een visualisatie van de voortgang in een leerlingen dashboard 
leerlingen kunnen helpen bij het verkrijgen van een zicht op hun leerproces en de mate waarin 
zij hun leren reguleren. Het systeem zou op deze wijze leerlingen ook kunnen ondersteunen 
bij het selecteren van opdrachten.  

Docenten verschillen sterk in de mate waarin ze hun didactisch handelen kunnen 
verwoorden en toelichten. Daarnaast verschillen de twee onderwijstechnologieën in de mate 
waarin ze docenten aanvullende informatie verstrekken om hun didactisch handelen te 
ondersteunen. Schooltas biedt nauwelijks aanvullende informatie en docenten geven aan dat 
de technologie hun niet ondersteunt bij het nemen van didactische beslissingen. In het 
dashboard van PulseOn wordt wel aanvullende informatie gegeven over de voortgang van 
leerlingen en docenten kunnen de voortgang van een leerling vergelijken met andere 
leerlingen. Ondanks dat deze nog informatie beperkt is, zegt een aantal docenten dat het hen 
helpt bij het nemen van didactische beslissingen. De informatie in het dashboard ondersteunt 
het proactief didactisch handelen van deze docenten. 

Tenslotte blijken er geen verschillen in zelfwaardering, zelfregulatie, 
ontwikkelingsgerichtheid en prestatievermijding tussen leerlingen in de PulseOn-klassen en 
de Schooltas-klassen. Wel blijken leerlingen in de PulseOn-klassen hoger te score op 
prestatiegerichtheid. Dit zou verklaard kunnen worden door de sterke nadruk in het systeem 
op leerlingresultaten. 

Concluderend kunnen we stellen dat we door deze studie een beeld hebben gekregen 
van de manier waarop docenten verschillende onderwijstechnologieën gebruiken bij het 
vernieuwen van hun onderwijs. Schooltas kan gebruikt worden als een vervanger van de 
papieren schoolboeken, maar we zien dat docenten ook deze technologie op verschillende 
wijze gebruiken om hun onderwijs vorm te geven. PulseOn ondersteunt docenten bij het 
personaliseren van hun onderwijs vooral met extracted learning analytics waarin met 
visualisaties de voorgang van leerlingen wordt weergegeven. Hierdoor veranderen docenten 
de wijze waarop zij de leeromgeving inrichten en geven meer zeggenschap aan de leerlingen. 
Uit deze studie blijkt dat docenten, ondersteund door de technologie, zich in toenemende mate 
bewust worden van hun didactisch handelen en stap voor stap werken richting 
onderwijsvernieuwing waarbij ze verschillende hybride modellen gebruiken om deze transitie 
te maken. 
 
Implicaties voor ontwikkeling van onderwijstechnologie 
Deze studie laat zien dat extracted analytics docenten kunnen helpen bij het omgaan met 
verschillen in de klas en het ontwikkelen van pro-actief gedifferentieerd didactische handelen. 
Gedetailleerde voortgangsinformatie van alle individuele leerlingen in de klas helpt docenten 
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om hun kennisbasis te verrijken. Met deze kennis kunnen docenten meer bewust differentieel 
handelen. De keuze voor extracted analytics in het PulseOn systeem is bewust, maar er is een 
duidelijke wens om meer embedded analytics in het systeem te ontwikkelen waarbij 
algoritmes het onderwijsmateriaal meer op maat aan leerlingen toewijzen. De vraag is hoe 
deze ontwikkeling docenten zal helpen bij het verder ontwikkelen van hun pro-actief 
didactisch handelen en vernieuwen van hun onderwijs. 

Naast efficiëntievoordelen van embedded analytics (de leraar wordt werk uit handen 
genomen), kleven er ook mogelijk nadelen aan embedded analystics. Embedded analytics 
maken – op grond van de verzamelde data – “juiste” keuze voor de vervolgstappen van een 
leerling. Dat impliceert dat een dergelijke keuze voor elke leerling adequaat zal zijn. Het is de 
vraag of een keuze van een systeem gebaseerd op data voor elke leerling de juiste is. 
Bovendien is het de vraag wat de consequenties van embedded analytics zijn voor de 
ontwikkeling van motviatie en zelfregulatievaardigheden van de leerlingen. Een groot deel 
van de zeggenschap over de inrichting van de leeromgeving komt bij het gebruik van 
embedded learning analytics bij de onderwijstechnologie te liggen. Hierdoor zouden 
leerlingen de eigen verantwoordelijkheid voor het leren worden ontnomen en worden 
mogelijkheden om zelfregulatievaardigheden te ontwikkelen beperkt. We hebben in dit 
onderzoek gezien hoe docenten leerlingen meer zeggenschap geven en in 
coachingsgesprekken met leerlingen de beslissingen van de leerlingen bespreken. Deze 
ontwikkeling kan een positieve bijdrage leveren aan de motivatie en 
zelfregulatievaardigheden van leerlingen. Het automatisch aanbieden van opdrachten 
daarentegen waarschijnlijk minder.  
 
Toekomstige onderzoeksvragen 
Dit onderzoek geeft aanleiding tot het formuleren van onderzoeksvragen voor toekomstig 
onderzoek op drie verschillende niveaus die voor de analyse zijn gebruikt. Ten eerste is er 
behoefte aan inzichten in het gebruik van de tablet met onderwijstechnologie tijdens de 
lessen. Deze studie toont een verschuiving van de lestijd aan tussen verschillende 
werkvormen tijdens de les. De roept de vraag op hoe lestijd het beste besteed kan worden en 
op welke wijze en in welke mate het gebruik van verschillende onderwijstechnologieën de 
besteding van lestijd beïnvloeden. 

Ten tweede blijkt uit dit onderzoek dat PulseOn klassen meer leerlinggericht zijn en 
leerlingen meer zeggenschap krijgen in inrichting van de leeromgeving. Dit pleit voor 
aanvullend onderzoek naar de relatie tussen zeggenschap in de leeromgeving en het gebruik 
van onderwijstechnologie, alsmede onderzoek naar de ontwikkeling tussen 
leerlingzeggenschap, leerresultaten, motivatie en zelfregulatie over tijd.  

Ten derde blijkt dat extacted learning analytics docenten kunnen ondersteunen in hun 
didactisch handelen. Er is behoefte aan verdere inzichten in de wijze waarop extracted 
learning analytics kunnen worden benut ter ondersteuning van docenten. Een belangrijke 
vraag is Welke visualisaties en adviseringsdiensten ondersteunen docenten bij het nemen van 
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didactische beslissingen? Daarnaast laat deze studie zien dat bepaalde docenten baat hebben 
bij de aangeboden visualisaties en andere docenten niet. Dit is aanleiding voor de vraag: 
Welke behoefte, kennis en/of vaardigheden moet een docent hebben om met deze extracted 
analytics te verbinden aan zijn didactisch handelen?  

Tevens is er behoefte aan inzicht in het gebruik van embedded learning analytics en de 
consequenties hiervan voor de inrichting van de leeromgeving. Met name de rolverdeling 
tussen de onderwijstechnologie en de docent is een belangrijk aandachtspunt. Beslissingen die 
genomen worden door de onderwijstechnologie beperken de zeggenschap van de docenten. 
Dit kan belangrijke consequenties hebben voor het didactisch handelen en de mate van 
professionaliteit van de docenten. Dit roept vragen op over de mate waarin embedded learning 
analytics wenselijk zijn voor docenten en wat de consequentie hiervan is voor de inrichting 
van de leeromgeving.  

Ook is er behoefte aan inzicht in de wijze waarop leerlingen kunnen worden 
ondersteund met extracted analytics. In deze studie zien we dat docenten de visualisaties met 
leerlingen bespreken om hun leergedrag bij te sturen. Dit vraagt om onderzoek naar de wijze 
waarop leerlingen geïnformeerd en ondersteund kunnen worden met visualisaties en 
mogelijke adviesdiensten. Daarnaast geeft PulseOn directe feedback aan leerlingen na het 
maken van verwerkingsopdrachten. We weten dat feedback een belangrijke effect heeft op 
leerprestaties en motivatie (Hattie, 2007), maar er is nog geen onderzoek gedaan naar het 
effect van directe feedback via tablets op leerprestaties en motivatie.  

Tenslotte richt dit onderzoek zich voornamelijk op het gebruik van de technologie 
door de docenten en de wijze waarop dit de leeromgeving veranderd. Natuurlijk is een 
belangrijke vraag wat de effecten van deze vernieuwingen zijn op de leerresultaten van 
leerlingen. Echter, deze vraag wordt vaak te snel gesteld, terwijl er onvoldoende zicht is op de 
vergaande verandering in de leeromgeving door de implementatie van nieuwe 
onderwijstechnologie op de tablet. Een effectonderzoek dat voorbijgaat aan de wijze waarop 
de tablet en de onderwijstechnologie wordt gebruikt bij het inrichten van de leeromgeving zal 
van weinig waarde zijn voor de onderwijspraktijk. De vragen van de meeste scholen richten 
zich momenteel vooral op hoe tablets van waarde zijn voor het onderwijs en in minderen mate 
of ze van waarde zijn. Er is meer onderzoek nodig dat inzicht verschaft in de effecten van 
verschillende vormen van learning analytics op de cognitieve en metacognitieve vaardigheden 
van leerlingen en op hun motivatie en welbevinden. 
 

Waarde 
Het onderzoek is voor diverse betrokkenen van waarde. Allereerst voor scholen die 
overwegen een nieuwe onderwijstechnologie te gaan gebruiken. Scholen kunnen op grond 
van de resultaten van dit onderzoek een beter beeld krijgen van de mogelijke consequenties 
van hun keuze voor een nieuwe onderwijstechnologie en de bijbehorende inrichting van de 
leeromgeving. Technologie waarbij extracted learning analytics gebruikt worden kan 
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docenten inzichten bieden die de vernieuwing van hun onderwijs ondersteunen. Niet alle 
docenten zullen echter de behoefte, kennis en/of vaardigheden hebben om deze aanvullende 
inzichten te benutten. Dit onderzoek geeft geen voorbeeld van een onderwijstechnologie 
waarbij embedded learning analytics ingezet worden. De consequentie van deze keuze 
waarbij docenten minder zeggenschap krijgen moeten nader in kaart gebracht worden.  
De uitgewerkte casussen in deze studie geven directie en docenten ondersteuning bij het 
selecteren van een onderwijstechnologie die aansluit bij hun onderwijsvisie en doelstellingen. 
Dit onderzoek maakt op kleine schaal de consequenties van de keuze voor Schooltas en 
PulseOn inzichtelijk en is een pleidooi voor het verder in kaart brengen van casussen over 
tabletgebruik in het onderwijs, zodat scholen weloverwogen beslissingen kunnen nemen ten 
aan zien van hun technologiekeuze. 
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Overzicht termen 

Dashboards in onderwijstechnologieën  
Overzichten waarin data van leerlingen 
worden verzamelt, gerapporteerd en 
analyseert 

De docentgeleide activiteiten  Activiteiten waarin de docent een 
centrale rol speelt 

De individuele verwerking  Activiteiten waarin de leerling een 
centrale rol speelt 

De inrichting van de leeromgeving  

De mate van zeggenschap van de 
docent, leerlingen of de 
methode/leeromgeving over de 
inrichting van de verschillende 
elementen van de leeromgeving 

De prestatie-vermijdende leerlingen  

Deze leerling is meer gericht zijn 
gefocust op het niet willen falen: hij/zij 
wil het graag niet slechter doen dan 
andere en kies er daarvoor soms voor 
om niet te handelen. 

De samenwerkende leeropdrachten  Activiteiten waarin (kleine) groepen 
leerlingen de centrale rol spelen. 

Didactisch beslisproces 

De volgende stappen kunnen genomen 
worden bij het maken van didactische 
beslissingen:  
- Het verzamelen van data over de 
leerling(en) 
- Het maken van een diagnose aan de 
hand van de verkregen inzichten 
- Het maken van een overzicht van de 
mogelijke didactische handelingen 
- Het selecteren van de didactische 
handeling 
- Het aanpassen van het 
onderwijsaanbod 
- De didactische handeling evalueren 

Didactisch beslisproces van de docent 
De wijze waarop de docent didactische 
beslissingen maakt en de 
onderwijstechnologie hierbij gebruikt 

Docentgerichte leeromgeving  De docent bepaalt grotendeels de 
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inrichting van de leeromgeving  

Elementen in de inrichting van de leeromgeving 

Het curriculum, de leerdoelen, het 
tempo, het lesmateriaal, de 
werkvormen, de groeperingvormen en 
de verwerkingsopdrachten 

Embedded learning analytics  De onderwijstechnologie maakt 
automatisch aanpassingen 

Extracted learning analytics  Leerling gegevens worden inzichtelijk 
voor de docent 

Gamification Het aanbieden van spel elementen in 
het onderwijs 

Gedistribueerde cognitie theorie 
Een theorie over de wijze waarop de 
mens instrumenten kan gebruiken in 
zijn professioneel handelen 

Gepersonaliseerd onderwijs Het aanbieden van onderwijs op maat 
voor alle leerlingen 

Het klasrotatiemodel 
brengt de interactie tussen docent, 
leerlingen en de technologie tijdens de 
les in kaart. 

Hybride oplossing 

Het invoeren van de tablet vindt plaats 
terwijl een deel van de oude 
vormgeving van de leeromgeving wordt 
behouden. 

Klasrotatiemodel 

De visueel weergave van de rol van de 
tablet met onderwijstechnologie tijdens 
verschillende les onderdelen: 
docentgeleide activiteiten, individuele 
verwerkingsactiviteiten en 
samenwerkende leeractiviteiten 

Leerlinggerichte leeromgeving De leerlingen bepalen (groten)deels de 
inrichting van de leeromgeving  

Methodegerichte leeromgeving  De methode bepalen grotendeels de 
inrichting van de leeromgeving 

Onderwijstechnologie De leeromgeving op de tablet voor 
leerlingen, docenten en schoolleiding. 

Prestatiegerichte leerlingen  

Deze leerling is meer gericht op eigen 
kunnen in vergelijking met anderen: 
hij/zij wil het graag beter doen dan 
andere 

Proactief handelen Indien de docent vooraf zijn didactische 
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handelen bepaalt 

Professionele handelingsrepertoire De wijze waarop een professional 
handelt in zijn professionele omgeving. 

Reactief handelen Indien de docent reageert op situaties 
zonder vooraf zijn handelen te bepalen 

Substitutie 

Het invoeren van de tablet vindt plaats 
terwijl de oude vormgeving van de 
leeromgeving grotendeels wordt 
behouden. 

Taakgerichte leerling  

Deze leerling wil zijn kennis vergroten 
en/of en vaardigheden en competenties 
verbeteren en ziet dat dit door inzet 
behaald kan worden 

Transformatie 
Het invoeren van de tablet gaat gepaard 
met een vergaande verandering van de 
leeromgeving. 

 
 
 


