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Technologie in dienst 
van effectief onderwijs
Marcel Schmeier en Harmen Veldhuis zien een zorgwekkende ontwikkeling 

in het onderwijs: technologische hulpmiddelen worden zaligverklaard 

zonder dat goed gekeken wordt naar de effectiviteit ervan. In dit artikel 

bieden zij handvatten voor een doelgerichte instructie, waarbij technologie 

niet leidend, maar ondersteunend is.

Tekst: Marcel Schmeier en Harmen Veldhuis

W
aar denk jij aan bij het horen van de term ‘modern 
onderwijs’? Wellicht denk je aan smartboards, tablets, 
online leertools en digitale leeromgevingen. Veel 
leraren en begeleiders aan wie we deze vraag stellen, 
noemen dergelijke zaken. Modern onderwijs wordt 

als vanzelfsprekend verbonden met nieuwe technologische 
mogelijkheden. Maar kunnen we modern onderwijs niet beter 
definiëren als onderwijs waarvan kinderen veel leren, in plaats 
van het te omschrijven als onderwijs met digitale middelen? 
Lijkt het er niet sterk op dat we technologische middelen meer 
centraal stellen dan de kinderen? Modern onderwijs draait wat 
ons betreft om het optimaal leren van de leerlingen en niet om 
het gebruik van de nieuwste gadgets.  

Ouderwets en nieuwerwets
Velen zien modern onderwijs met veel digitale hulpmidde-
len als synoniem voor goed onderwijs. Het wordt geplaatst 
tegenover ouderwets onderwijs: dat staat voor slecht. Modern 
onderwijs is vooruitgang en ouderwets onderwijs is achteruit-
gang, of op z’n best stagnatie. Deze vooroordelen zitten diep 
in ons denken en handelen. Hierdoor vergeten we soms dat 
vooruitgang niet hetzelfde is als verbetering. Ouderwets is 
niet altijd slecht, en nieuwerwets niet per definitie goed.
Een voorbeeld: basisschool De Ontplooiing in Amsterdam, 
het vlaggenschip van de Steve Jobsscholen, werd door het in-
vloedrijke technologieblog Tech Insider gerekend tot de meest 
innovatie scholen ter wereld (Het Parool, 2015). Toch stelt de 
Onderwijsinspectie vast dat de school zeer zwak is en leer-
lingen er stevige achterstanden oplopen (Van Gelder, 2017). 

De Doornveldschool in Staphorst daarentegen geeft klassikaal 
onderwijs zonder veel technologische middelen, maar laat 
daarmee leerlingen wél excelleren. Ondanks dat de school 
bezocht wordt door meer dan 25 procent gewichtenleerlingen, 
behoort ze tot de 10 procent best presterende scholen van 
Nederland (Onderwijsinspectie, 2016).

Technologie centraal?
Net zoals we bij vernieuwende onderwijsconcepten vaak aan-
nemen dat ze ons een stap vooruit brengen, gaan we er ook 
haast per definitie van uit dat het gebruik van technologie in 
de klas het lesgeven en leren verbetert. Dat is helaas vaak niet 
het geval. De Nieuw-Zeelandse wetenschapper John Hattie 
(2013) noemt technologie ‘de revolutie waar we al dertig jaar 
op wachten’: technologie is stokoude onderwijsvernieuwing 
die tot nu toe niet heeft geleid tot een significante verbete-
ring. Kijk maar naar de Nederlandse neergang in vergelijkende 
internationale onderzoeken zoals PIRLS en TIMMS. De hoge 
verwachtingen van inzet van technologie worden vaak niet 
waargemaakt. 

Modern onderwijs draait om 
optimaal leren, niet om de 
nieuwste gadgets
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Technologie wordt veelal gebruikt omdat het leuk is en het 
onderwijs een moderne uitstraling geeft, maar er vindt vaak 
erg weinig leren plaats (Birbalsingh, 2018). Het aantrekkelijker 
maken van de leermiddelen en een flitsende presentatie van 
de leerstof garanderen niet dat leerlingen meer en beter leren. 
Teveel opleuken kan het leren zelfs hinderen, omdat het afleidt 
van de kern. 
Een voorbeeld: apps, software en programma’s bieden vele 
visuele mogelijkheden in de vorm van kleuren en bewegende 
beelden. Zo verschijnen er in een leesprogramma bijvoorbeeld 
bijtjes die letters tonen. De kinderen onthouden de bijtjes, 
maar niet de letters. De visualisaties streven hun doel voorbij: 
ze leiden af van de lesinhoud.
Ook wordt er soms gezocht naar doelen bij technologie, in 
plaats van andersom. Zo verschenen er in de media artikelen 
over het aantrekkelijker maken van het onderwijs met games 
als Minecraft (Lonkhuyzen, 2017) en Pokémon GO (Siebers, 
2016). De leerdoelen worden er haastig bij gezocht: kinderen 
leren ten slotte altijd wel íets.
Onderzoekers als Dede (2008) en Hattie (2009) tonen aan dat 
het effect van technologie op de leerprestaties van kinderen 
beperkt is. De invloed van ict op de leerprestaties wordt 
weliswaar met regelmaat aangetoond in een gecontroleerde 
experimentele setting, maar de vertaling naar de praktijk blijkt 
erg moeilijk te zijn (Voogt en Knezek, 2008).
Een betrekkelijk nieuw voorbeeld is Flipping the Classroom. 
Onderzoek toont aan dat dit principe weliswaar motiverend 
werkt, maar dat van een duurzaam leerproces geen sprake is 
(Van Vliet, Winnips & Brouwer, 2015). Bovendien vergroot  
Flipping the Classroom de kansenongelijkheid. Leerlingen 
uit sociale milieus met weinig ondersteuning, ongeletterde 
ouders, lawaai, afleiding en gebrek aan devices (mobiele 
telefoons, computers enzovoort), kunnen slechts beperkt of 
helemaal niet deelnemen. 
Bij de introductie van nieuwe technologische middelen wor-
den onvolkomenheden soms genegeerd of er wordt gezegd 
dat deze in de loop van de tijd zullen worden opgelost. Maar 
kinderen die nú in onze klassen zitten, hebben er niets aan dat 
het later beter wordt. Ze verdienen goed onderwijs in het heden 
in plaats van in de toekomst. De eerste smartboards waren bij-
voorbeeld vaak te klein, waardoor kinderen achterin de klas de 
tekst niet konden lezen. Nieuwe smartboards zijn groter, maar 
de oude exemplaren hangen gewoon nog in veel klassen. 
Tot slot hindert technologie het leren soms. Leerlingen begrij-
pen een tekst minder goed als ze deze op een scherm lezen 
in plaats van op papier (Alexander & Singer, 2017). Ook het 
maken van aantekeningen in de tekst is lastig. Hetzelfde geldt 
voor het oplossen van complexe sommen: de leerling moet het 
antwoord invullen op de tablet, maar er is geen mogelijkheid 
tot het uitwerken van de berekening. Ouderwets met pen en 
papier werken is in sommige gevallen simpelweg effectiever.
Kortom: we stellen de technologie centraal en hebben een 
groot maar ongefundeerd vertrouwen in de effectiviteit ervan. 
Daarmee verbeteren we ons onderwijs in veel gevallen niet, 
maar belemmeren we juist het leren van de kinderen in onze 
klassen. Dat kan niet de bedoeling zijn!

Effectief onderwijs centraal!
Laten we daarom niet de technologie centraal stellen, maar 
het realiseren van effectief onderwijs als uitgangspunt nemen. 
Technologie draagt wel degelijk bij aan het leren van kinderen, 

maar heeft slechts een beperkte effectgrootte (Hattie, 2013). 
Beter is het om onze energie te steken in zaken die een groot 
effect hebben op het leren van kinderen en vervolgens te 
bepalen óf en hóe technologie dit effect kan ondersteunen of 
vergroten. Bij het voorbereiden van een effectieve les staan 
daarom de volgende vragen centraal:
– Wat wil ik ze leren?
– Hoe ga ik ze dat leren?
– Hoe weet ik dat ze leren?
– Hoe zorg ik dat ze onthouden wat ze geleerd hebben?

Wat wil ik ze leren?
Formuleer een helder doel voor de les die je gaat onderwijzen. 
Lesdoelen dragen in sterke mate bij aan beter leren (Hat-
tie, 2009). In een effectieve les is alles erop gericht dat alle 
leerlingen het lesdoel behalen. Er worden geen lagere doelen 
gesteld voor leerlingen die moeite hebben met leren, maar de 
leertijd en ondersteuning worden geïntensiveerd, zodat ook zij 
succeservaringen opdoen en bij de groep blijven horen. 
Technologie maakt het aantrekkelijk om het leren te personali-
seren door leerlingen op eigen niveau en eigen tempo te laten 
werken. Gepersonaliseerd leren heeft echter een laag effect 
op het leren en vergroot bovendien de kansenongelijkheid. 
Zwakke leerlingen blijven steeds verder achter bij de groep, 
het zogenoemde ‘matteüseffect’. Klassikale instructie die 
gericht is op het behalen van de groepsdoelen bevordert het 
samen leren en leidt bovendien tot betere leeropbrengsten.
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Hoe ga ik ze dat leren?
Na het vaststellen van het lesdoel ontwerp je een instructie 
in de vorm van heldere stappen, uitgewerkte voorbeelden en 
bordschema’s. Bij het overdragen van deze kennis speelt het 
smartboard een belangrijke rol. Een gebruiksvriendelijk on-
lineprogramma waarmee je het maximale uit het smartboard 
haalt, is Gynzy.com. Hiermee kun je schrijven, afbeeldingen 
toevoegen en handige tools gebruiken op het smartboard 
zonder al te veel ingewikkelde handelingen. 
De mogelijkheid tot schrijven op het smartboard moet niet 
worden onderschat. Leerlingen onthouden de leerstof beter als 
deze langzaam wordt opgebouwd. Het schrijven op het bord 
ondersteunt bovendien de gesproken uitleg. Technologie ver-
leidt tot snel en flitsend lesgeven, maar juist met slow teaching 
versterk je het leren, waardoor de leerstof diep wortelt. Betrek 
leerlingen actief door ze het bordwerk te laten overnemen.

Figuur 1: Bordwerk met Gynzy.com.

Hoe weet ik dat ze leren?
Tijdens het lesgeven is het van belang om voortdurend te 
controleren of de leerlingen de instructie begrijpen. Op basis 
hiervan neem je beslissingen voor het vervolg van de les: 
vertragen en meer voorbeelden uitwerken of juist versnellen 
en minder instructie geven. 

Een veelgebruikt middel om begrip te controleren zijn wisbord-
jes. Je stelt een vraag en laat de leerlingen deze uitwerken op 
het wisbordje. Door de wisbordjes te laten opsteken, zie je snel 
en eenvoudig of ze het lesdoel wel of niet voldoende beheersen.
Met het onlineprogramma Goformative.com schrijven, typen 
of tekenen leerlingen hun antwoord op een tablet in plaats 
van een wisbordje. De antwoorden verschijnen hierbij op het 
smartboard. Op deze wijze heb je snel zicht op het beheer-
singsniveau van de klas. Ook kun je een antwoord aanklikken 
en vergroten, waardoor je het klassikaal kunt bespreken en 
kunt voorzien van feedback. 

Hoe zorg ik dat ze onthouden?
Als leerlingen de onderwezen leerstof niet onthouden, dan is 
er niet geleerd. Tijdens de les zie je misschien dat de leerlin-
gen het lesdoel hebben behaald, maar weten ze het aan het 
eind van de dag ook nog? En volgende week? En over een 
maand? Zorg daarom voor veel oefening en herhaling in de 
periode na de les.

Figuur 3: Gespreid leren met Drillster.com.
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Figuur 2: Begrip controleren met Goformative.com. 
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Een bewezen effectieve manier om het geleerde te onthouden 
is gespreid leren. Hierbij wordt de leerstof met steeds langere 
tussenpozen herhaald. Een concrete uitwerking van gespreid 
leren geeft het zogenoemde Leitner-systeem. Hierbij beant-
woorden de leerlingen vragen over de onderwezen leerstof. 
Bij een goed antwoord wordt de vraag met steeds langere 
tussenpozen opnieuw gesteld, bij een fout antwoord komt de 
vraag al snel weer terug.
Het onlineprogramma Drillster.com en de bijbehorende app 
zijn gebaseerd op het principe van gespreid leren met het 
Leitner-systeem. Met het programma maak je in een hand-
omdraai vragen over de onderwezen leerstof. Het programma 
past zich aan de leerling aan en zorgt ervoor dat álle leerlingen 
de leerstof volledig beheersen. 
Leerlingen die moeite hebben met leren, hebben tot wel zes 
keer meer herhaling nodig dan de sterke leerlingen. Drillster.
com maakt het mogelijk om extra oefening te realiseren voor 
de zwakke leerlingen of juist te verkorten voor de sterke. Bij 
een fout antwoord biedt Drillster de vraag op korte termijn 
opnieuw aan en wordt het juiste antwoord met feedback 
getoond. Bij een goed antwoord wordt de vraag pas veel later 
opnieuw gesteld.

Tot slot
Wees als begeleider nuchter bij het zien van technologie in de 
les. Laat je niet verblinden door blinkende tablets en flitsende 
tools. Vraag jezelf af of ze bijdragen aan beter leren van de 
leerlingen of juist storend zijn. Bespreek dit met de leraar 
waarvan je de les observeert en kom in samenspraak tot een 
aanpak waarbij effectief onderwijs centraal staat en de techno-
logie hieraan dienstbaar is.
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