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Conclusies 

In het kader van het Wikiwijs-programma zijn tot op heden de volgende onderzoeken onder docenten 

uitgevoerd:

Rapport nulmeting 2009 | Uitgevoerd vóór de lancering van Wikiwijs 

Onderzoek naar:

  gebruik, maken en delen van digitaal leermateriaal 

 in kaart brengen ondersteunings-en professionaliseringsbehoeften

 in kaart brengen van psychologische factoren die het gebruik van digitale leermaterialen kunnen

  belemmeren of bevorderen

Jaarlijks onderzoek Wikiwijs 2011| Eenmeting

Onderzoek naar:

 gebruik, maken en delen van digitaal leermateriaal

 bekendheid, waardering en gebruik van Wikiwijs

 in kaart brengen van psychologische factoren die licht werpen op het willen delen van

  leermaterialen

Jaarlijks onderzoek Wikiwijs 2012 | Tweemeting

Onderzoek naar:

 gebruik, maken en delen van digitaal leermateriaal

 met daarin onderscheid tussen open en gesloten leermaterialen

 in kaart brengen van de mate waarin docenten druk ervaren van anderen om zich bezig te

  houden met digitale leermaterialen.

In mei 2013 is onder een steekproef van ruim 1200 docenten een nieuwe onderzoeksmeting - de ‘driemeting’ - 

over gebruik, maken en delen van (open en gesloten) digitaal leermateriaal door TNS NIPO uitgevoerd. 

De onderzoeksresultaten vindt u in deze rapportage. Op basis van de onderzoeksbevindingen van deze drie-

meting volgt hierna een overzicht van de belangrijkste conclusies. 

1. Bekendheid Wikiwijs blijft op niveau, waardering website groeit, er wordt meer 
digitaal leermateriaal via de website gevonden

48% van de docenten (2011 en 2012: 51%) is bekend met Wikiwijs; een kleine daling ten opzichte van de twee 

vorige metingen. De bekendheid onder havo/vwo- en hbo/wo-docenten is gestegen. Meer docenten die be-

kend zijn met Wikiwijs hebben de website bezocht: 65% tegen 59% in 2011 en 63% in 2012. Hbo/wo-docenten 

bekijken de website nog steeds het minst vaak en het minst uitgebreid (51%).

De Wikiwijs-website is hoger gewaardeerd dan voorheen. De vorm van de website krijgt een rapportcijfer van 

7,1 (2011: 6,6; 2012: 6,5); de hoeveelheid digitale leermaterialen een 7,1 (2011: 6,2; 2012: 6,4), de kwaliteit een 7 

(2011: 6,5; 2012: 6,4) en de vindbaarheid van digitaal leermateriaal een 6,8 (voorgaande jaren niet gemeten). 

Van de docenten die Wikiwijs gebruiken, geeft 19% (idem vorige metingen) aan meestal te vinden en 68% 

(2011: 56%; 2012: 58%) soms te vinden wat men zoekt, een stijging van 10 procentpunt. Vooral in het po zien we 

dat steeds meer docenten vinden wat ze zoeken op wikiwijs.nl. 

Impact op het Wikiwijs-programma na 2013 
Het vergroten van de hoeveelheid bruikbaar leermateriaal in Wikiwijs en het verbeteren van de vindbaarheid 

daarvan. Inspanningen om de hoeveelheid bruikbaar leermateriaal te vergroten, zijn: 

•		 het	aansluiten	van	specifieke	collecties	leermateriaal	van	onderwijsinstellingen	(bijvoorbeeld	uit	een	
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   inventarisatie van bestaand materiaal onder hbo/wo-onderwijsinstellingen) en aanbieders/repositories 

   (bijvoorbeeld aansluiting LOREnet op Edurep)

•		 het	aanbieden	van	volledige	leerlijnen	en/of	dekkend	leermateriaal	voor	vakken	(bijvoorbeeld	de	

   vo-Stercollecties of het vak LLB in het mbo) 

•		 verkenningen	voor	digitalisering	van	materiaal	uit	erfgoedinstellingen.

Naast kwantiteit wordt ook gelet op het verhogen van de kwaliteit door:

•		 het	implementeren	van	het	minimale	kwaliteitsmodel	van	vakredacties,	dat	wellicht	uitmondt	in	een		

   ‘Wikiwijs-keurmerk’

•		 het	intensiveren	en	vergroten	van	het	aantal	keurmerkgroepen,	zorgen	voor	een	inhoudelijke	kwaliteitsslag		

   van het aangeboden materiaal (bijvoorbeeld via Pegasus en Montessori)

Verder worden de volgende initiatieven ondernomen:

•		 het	verbeteren	van	zoekresultaten	via	het	programma	van	de	educatieve	contentketen

•		 het	ontwikkelen	en	verfijnen	van	vocabulaires	en	standaarden	voor	het	labelen	van	materiaal	

   (bijvoorbeeld ontwikkelen van een opleidingsvocabulaire voor hbo/wo) 

•		 het	bieden	van	laagdrempelige	voorzieningen	voor	metadatering	(Metaplus)

•		 vergroten	van	de	bekendheid	van	Wikiwijs	door	trainingsprogramma’s	voor	docenten

•		 In	kaart	brengen	van	de	specifieke	behoeften	en	wensen	van	hbo/wo-docenten

2. Aandeel digitaal leermateriaal in verhouding tot alle leermaterialen stijgt opnieuw, 
blijft achter bij wenselijk aandeel

Bij de eenmeting in 2011 bleek het aandeel digitaal leermateriaal in verhouding tot alle leermaterialen een sterk 

stijgende lijn te tonen van 16% in 2009 naar 26% in 2011. In 2012 was die verhouding gestegen tot 27% en bij 

de laatste meting 30%. Het aandeel digitaal leermateriaal is het laagst in de sectoren po (27%), vmbo (28%) en 

havo/vwo (28%) en het hoogst in de sectoren mbo (48%) en hbo/wo (41%). Wat betreft het gewenste aandeel 

digitaal leermateriaal t.o.v. het papieren materiaal, zien docenten dit aandeel het liefst stijgen tot gemiddeld 

46%. Ondanks dat docenten elk jaar een groter aandeel digitaal leermateriaal wensen en verwachten, blijft het 

feitelijk aandeel vooralsnog lager dan gewenst en/of verwacht.

Redenen waarom het feitelijk gebruik van digitaal leermateriaal achterblijft bij wenselijk gebruik, zijn dat 

scholen maar een klein deel van de aanstelling van docenten voor het maken of bewerken van digitale leerma-

terialen faciliteren (gemiddeld 9%), dat docenten blijkbaar nog steeds weinig sociale druk ervaren om digitaal 

leermateriaal in te zetten en het gebrek aan naleving van visie ten aanzien van ict- en leermiddelenbeleid. Van 

alle groepen zijn de po-docenten de enige die meer dan gemiddelde druk ervaren om digitale leermaterialen in 

hun lessen te gebruiken. Zij gebruiken dan ook het vaakst digitaal leermateriaal in hun lessen ten opzichte van 

de andere onderwijstypen.

Impact op het Wikiwijs programma na 2013
Om het aandeel digitaal leermateriaal te vergroten levert het Wikiwijs-programma een bijdrage om het aanbod 

aan beschikbaar en bruikbaar digitaal leermateriaal te vergroten (zie conclusie 1). Wikiwijs ontsluit open leerma-

teriaal en stimuleert individuele docenten om bij te dragen. 

Wikiwijs biedt docenten de mogelijkheid open leermateriaal te combineren met gesloten leermateriaal door:

•		 het	portaal	van	de	benodigde	functionaliteit	te	voorzien	

•		 zich	te	committeren	aan	afspraken	over	standaarden	in	de	educatieve	contentketen	

•		 Focus	op	het	aangaan	van	gesprekken	met	schoolleiders	over	ict-	en	leermiddelenbeleid	(bijvoorbeeld	via	de	

aanknopingspunten uit de Vier in Balans Monitor).
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3. Zeven op de tien docenten gebruiken digitale leermaterialen; internet is nog steeds 
de voornaamste bron voor open en gesloten leermaterialen 

30% van het gebruikte leermateriaal is digitaal. 68% van de docenten gebruikt digitaal leermateriaal en denkt 

dit het komende jaar op regelmatige basis te blijven doen. Docenten hebben een redelijk vertrouwen in hun 

eigen bekwaamheid en deskundigheid om digitaal leermateriaal te kunnen gebruiken. Ondanks dit vertrouwen 

in de eigen bekwaamheid geeft een vijfde van de docenten aan het moeilijk te vinden om op regelmatige basis 

digitale leermaterialen te gebruiken. 

Docenten halen hun digitale leermaterialen vooral van internet (78%, een daling ten opzichte van 2011 met 8 

procentpunt), lesboeken (66%), onderwijskundige websites (60%), digitale videobanken (57%) en in mindere 

mate van collega’s (48%). Het aandeel Wikiwijs blijft echter achter en heeft zelfs te maken met een daling van 5 

procentpunt van 23% in 2011 naar 18% in 2013. 

Docenten gebruiken presentaties met illustraties het vaakst (49% maandelijks of vaker en 41% één of meer keer 

per jaar), gevolgd door audiofragmenten, video’s, oefenprogramma’s en opdrachten. 

Docenten gebruiken zowel open als gesloten digitale leermaterialen. Met open leermateriaal wordt digitaal 

materiaal bedoeld dat door docenten of professionele organisaties gemaakt is, met anderen gedeeld wordt 

en (eventueel) aangepast kan worden. Met gesloten leermateriaal is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat het 

auteursrecht dat verbiedt, of omdat het materiaal door zijn vorm (bijvoorbeeld een digitaal boek) niet door een 

ander kan worden aangepast. De percentages zelf variëren per gebruiksvorm (van audiofragmenten tot apps 

en weblectures). Po-docenten maken significant vaker dan alle andere docenten gebruik van vrijwel alle open 

gebruiksvormen van digitaal leermateriaal. 

Impact op het Wikiwijs programma na 2013
Opvallend is de nagenoeg gelijke verhouding tussen de inzet van open en gesloten digitaal leermateriaal door 

docenten. Mede op basis van de conclusies 1 en 2 is het voor Wikiwijs van belang:

•		 docenten	houvast	te	bieden	bij	het	aanbieden	van	open	content,	bijvoorbeeld	door	het	plaatsen	van	

   materiaal in leerlijnen 

•		 afspraken	in	het	programma	van	de	educatieve	contentketen	maken	zodat	open	en	gesloten	digitaal

   leermateriaal makkelijker gecombineerd kunnen worden

•			 laagdrempelige	mogelijkheden	(tools	als	Wikiwijs	arrangeren)	voor	het	maken	en	bewerken	van	materiaal	

   aan te bieden en door te ontwikkelen

4. Het percentage docenten dat regelmatig zelf digitaal leermateriaal maakt, blijft 
stabiel

Bijna vier op de tien docenten maken of bewerken regelmatig digitale leermaterialen of hebben dit gedaan. 

Het laagst scoort het po (26%), het hoogst scoren havo/vwo (57%) en het hbo/wo (61%). Deze verhoudingen 

zien we ook terug in voorgaande jaren. Het percentage docenten dat regelmatig zelf digitaal leermateriaal 

maakt of bewerkt, blijkt stabiel rond de 40%. Docenten geven aan dat hun digitale leermaterialen het vaakst 

bestaan uit presentaties met illustraties. Ruim drie kwart van de docenten zet deze gemaakte digitale leerma-

terialen in bij een deel van de les. De belangrijkste intentie voor het maken van digitale leermaterialen is om de 

lessen aantrekkelijker voor hun leerlingen te maken. 

Impact op het Wikiwijs programma na 2013
Het programma blijft zich inzetten om:

•		 docenten	te	bekwamen	in	het	maken	van	hoogwaardig	digitaal	leermateriaal	via	trainingsprogramma’s	

   (bijvoorbeeld train-the-trainers en biebsearch). In deze trainingsprogramma’s ligt de nadruk op het com-

   bineren van verschillende bronnen (tekst, audio, video e.d.) tot hoogwaardig digitaal leermateriaal.

•		 met	pabo’s	en	lero’s	mogelijkheden	te	verkennnen	om	studenten	(toekomstige	docenten)	te	bekwamen	in	het	

gebruik en maken van digitale leermiddelen. 
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•			 docenten	meer	mogelijkheden	aan	te	reiken	om	leermateriaal	te	ontwikkelen	en/of	combineren	door	door-

ontwikkelen van tools (zoals Wikiwijs arrangeren) (zie conclusie 3) .

5. Het percentage docenten dat regelmatig zelf digitaal leermateriaal deelt, blijft 
stabiel

De meerderheid van de docenten deelt zijn of haar digitale leermaterialen met anderen. Bijna zeven van de tien 

docenten doen dit of hebben dit gedaan. Een stijging van 10 procentpunt sinds 2012. Po-docenten delen hun 

digitale leermaterialen relatief het minst (63%) en hbo/wo-docenten het meest (75%). Ook hier weer scoren po-

docenten het laagst met een aandeel van 47% en hbo/wo-docenten het meest met een aandeel van 66%. 

Men deelt voornamelijk via e-mail (70%) of de elektronische leeromgeving van de school (68%). Docenten ge-

ven aan dat ze hun digitale leermaterialen voornamelijk met enkele collega’s van dezelfde vakgroep/sectie delen 

(74%). Over het algemeen staan docenten positief ten opzichte van het publiekelijk delen van digitale leerma-

terialen. De bereidheid om hun digitale leermaterialen publiekelijk te delen, ligt wat lager (11%), de inhoud van 

het digitale leermateriaal speelt hierbij vrijwel geen rol. 

Impact op het Wikiwijs programma na 2013
Docenten zijn in ruime mate bereid om digitaal materiaal te delen. Omdat de praktijk laat zien dat er drempels 

zijn om daadwerkelijk materiaal te delen, blijft het stimuleren en intensiveren ervan een speerpunt binnen het 

programma. Wikiwijs richt zich op:

•		 het	verkennen	van	mogelijkheden	om	het	delen	van	materiaal	te	waarderen(bijvoorbeeld	via	het	toekennen	

van badges aan docenten) 

•		 het	verhogen	van	discussiemogelijkheden	rondom	leermaterialen	via	communityvorming	(bijvoorbeeld	via	

de Wikiwijs-vakpagina’s)

•		 certificeringsvormen	van	professionaliseringactiviteiten	(maken	c.q.	delen	van	digitaal	leermateriaal	door	

docenten) bijvoorbeeld via aansluiting bij het lerarenregister 

•		 het	ruilen	van	leermateriaal	tussen	scholen	en	daarna	delen	via	Wikiwijs	(conform	succesvolle	projectaanpak	

Vele Handen) omdat delen via school vaker voorkomt dan het delen van materiaal via internet

•		 belemmeringen	en	vragen	bij	schoolleiders	over	de	baten	en	kosten	en	consequenties	voor	‘concurrentie-

verhoudingen’ ten aanzien van het delen

6. Docenten ervaren net als in voorgaande jaren weinig sociale druk om digitaal 
leermateriaal in te zetten 

Docenten, met uitzondering van po-docenten, ervaren gemiddeld niet veel druk om digitale leermaterialen in 

hun lessen te gebruiken. Docenten ervaren veel vrijheid om te bepalen hoe ict en leermiddelen worden ingezet 

in de het onderwijs. Onderzoek van SLO laat zien dat er nog steeds een afstand bestaat tussen de docent en het 

beleid van de schoolleiding op het gebied van ict en leermiddelen. Deze afstand lijkt ook te bestaan ten aanzien 

van de aanschaf van leermiddelen.

Impact op het programma Wikiwijs na 2013
Het Wikiwijs-programma:

•		 wil	dicht	blijven	aansluiten	bij	de	behoeften	van	de	docent	die	digitaal	leermateriaal	inzet	in	de	klas

•		 gaat	hierover,	samen	met	de	betrokken	partijen	uit	de	sectorkamers,	in	gesprek	met	schoolleiders
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1 Inleiding

Achtergrond

Wikiwijs is een platform van en voor docenten om open (digitaal ontsloten) leermateriaal te kunnen vinden, 

gebruiken, aanpassen, maken en delen. Met open leermateriaal wordt digitaal materiaal bedoeld dat door 

docenten of professionele organisaties gemaakt is en met anderen om niet gedeeld wordt. De doelstelling is dat 

Wikiwijs uitgroeit tot een plek waar iedere docent in het hele onderwijsstelsel van basisonderwijs tot universitair 

onderwijs leermateriaal kan vinden.

Doel van het onderzoek

Het deelproject Onderzoek van het Wikiwijs-programma gaat na of en in welke mate de volgende doelen zijn 

behaald:

•	 het	bevorderen	van	gebruik,	maken	en	delen	van	open	leermateriaal;

•	 het	vergroten	van	de	betrokkenheid	van	docenten	bij	de	ontwikkeling	en	het	gebruik	van	(open,	digitaal		

 ontsloten of te ontsluiten) leermateriaal;

•	 het	ondersteunen	van	docenten	bij	de	invulling	van	het	eigen	vak	door	mogelijkheden	te	bieden	meer	met	

 de inhoud van hun onderwijs bezig te zijn en zich daarin verder te professionaliseren;

•	 het	vergroten	van	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	door	met	behulp	van	ict	flexibilisering	en	actualisering	van		

 het leermateriaal mogelijk te maken.

Onderzoek maakt de invloed van Wikiwijs op het behalen van deze doelen inzichtelijk. Tot op heden zijn vier 

metingen verricht. In de nulmeting - uitgevoerd voorafgaand aan de lancering van Wikiwijs op 14 december 

2009 - is beoogd vast te stellen hoe in het primair onderwijs (po), voorbereidend middelbaar beroepsonder-

wijs (vmbo), voortgezet onderwijs (havo/vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de stand van zaken is in 

gebruik, maken en delen van digitaal ontsloten leermateriaal. Door in de onderzoeken de nadruk op digitaal 

leermateriaal te leggen, is er een nauwe aansluiting bij de gebruikte terminologie van andere onderzoeken die 

zich eveneens op het terrein van digitale leermiddelen en ict in de lessituatie bewegen, zoals de ‘Vier in Balans 

Monitor’ (Kennisnet) en de ‘Leermiddelenmonitor’ (SLO). Dit rapport bericht over de vierde meting die in mei 

2013 is uitgevoerd. Het onderscheid in open en gesloten leermaterialen is, net als in voorgaande onderzoeken, 

gehandhaafd. 

Het denken over en het ontwikkelen van open educational resources (OER) is nog volop in beweging; ook het 

concept ‘openheid’ zelf verandert voortdurend en is lang niet uitgekristalliseerd. Het verwijst voornamelijk naar 

het idee dat kennis een publiek goed is dat met zo weinig mogelijke technische, juridische of kostenrestricties 

gedeeld kan worden. Voor OER hanteren we in dit onderzoek de korte definitie zoals SURF in haar publicaties 

gebruikt (Evertse, J. (2011). Open Educational Resources. Toegang tot hoger onderwijs voor iedereen. SURF.): 

 ‘Open educational resources zijn open leermaterialen die online beschikbaar zijn voor (her)gebruik. Het kopië-

ren, bewerken en verspreiden van deze materialen is onder voorwaarden toegestaan. Er zijn geen restricties aan 

de vorm van de leermaterialen. Het kan gaan om losse leermaterialen zoals artikelen, presentaties of weblectu-

res, maar ook om samengestelde leermaterialen zoals Open Courseware (MOOC’s).’

Wikiwijs biedt de mogelijkheid om te komen tot betere beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardig open 

leermateriaal, doordat docenten betrokken zijn bij het (her)gebruik, waardering en (door)ontwikkelen van mate-
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riaal. Wikiwijs is een plek op internet waar iedere docent leermateriaal kan vinden, gebruiken en aanpassen, van 

basis- tot universitair onderwijs. Docenten kunnen ook zelf leermateriaal ontwikkelen, bewaren en delen met 

collega’s. Hiervoor biedt Wikiwijs een geheel van digitale collecties, webapplicaties en functionaliteiten aan. 

In dit rapport worden de meest recente bevindingen uiteengezet. In het eerstvolgende hoofdstuk (2) wordt 

ingegaan op de onderzoeksvragen en de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. In hoofdstuk 3 beschouwen 

we de ict-vaardigheden van de docent. In hoofdstuk 4 gaan we anno mei 2013, na drieënhalf jaar Wikiwijs, in 

op de bekendheid, gebruik en waardering van Wikiwijs.nl bij de Nederlandse docenten. In de daaropvolgende 

hoofdstukken 5, 6 en 7 wordt achtereenvolgens de stand van zaken over het gebruik, het maken en het delen 

van digitaal leermateriaal beschreven. In hoofdstuk 8 wordt de rol van de school en de leiding ten aanzien van 

het werken met digitaal leermateriaal beschouwd. In het laatste hoofdstuk (9) bekijken we het toekomstig 

gebruik van digitale leermaterialen met de verwachtingen en de gemotiveerde overwegingen die docenten 

hierover koesteren. 

Bij het interpreteren van de tabellen in deze onderzoeksrapportage zijn de plussen (+) en minnen (-) achter 

de cijfers indicaties voor toenames dan wel afnames ten opzichte van de voorgaande meting of ten opzichte 

van het totaal. De vetgedrukte cijfers in de tabellen geven aan dat het betreffende cijfer ‘statistisch significant’ 

afwijkt. 
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2 Jaarlijks onderzoek Wikiwijs 2013  

2.1 Onderzoeksvragen

De probleemstelling die geldt voor het Wikiwijsproject is tamelijk uitgebreid en vereist een stapsgewijze uitwer-

king. De doelen zoals die door het ministerie zijn gesteld, beogen in de eerste plaats het verruimen van de mo-

gelijkheden	voor	docenten	om	op	een	breed	toegankelijke	en	vrije	manier	aan	flexibel	en	actueel	leermateriaal	

te komen (open leermaterialen: open educational resources (OER)). Daarvoor is het nodig dat zoveel mogelijk, 

zo niet alle docenten zich kennis en vaardigheden eigen maken in het zoeken en gebruiken, bewerken en zelf 

maken van leermaterialen en deze te delen met andere docenten. Hiervoor is de inzet van ict vereist. Kennis en 

vaardigheden op het terrein van ict en het zoeken, maken en delen van leermateriaal is dus een allereerste stap. 

Wikiwijs gaat na in hoeverre deze kennis en vaardigheden zich bij docenten ontwikkelen. Niet alles op dit terrein 

hoeft door Wikiwijs te worden onderzocht. Op het terrein van inzet en verspreiding van ict-kennis, -vaardigheden 

en -toepassingen kunnen we grotendeels aansluiten bij de jaarlijkse Vier in Balans Monitor, een onderzoek van 

Kennisnet onder docenten in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroeps-

onderwijs (mbo) Met het Wikiwijs-onderzoek kunnen we ons daarom concentreren op het uitgebreide scala 

aan aspecten rondom de inzet en verspreiding van digitaal leermateriaal: hoe is de actuele stand van zaken in 

het Nederlandse onderwijs en zijn er bevorderende of belemmerende factoren aan te wijzen die deze inzet en 

verspreiding beïnvloeden? Waar moet Wikiwijs op focussen? Waar moet het beleid zich op richten? Het is vooral 

deze stap die in de jaarlijkse statusmetingen onder de loep wordt genomen. 

Bij de werking van een programma als dat van Wikiwijs gaan we uit van een model dat zich in een aantal opeen-

volgende fasen ontvouwt, waarbij elke voorgaande fase in enigerlei opzicht voorwaardelijk is voor de daarop-

volgende fase. De vijf fasen zijn:

1 Naamsbekendheid. Wil Wikiwijs effect hebben op het gedrag van docenten, dan is een eerste voorwaarde dat 

de naamsbekendheid zodanig is dat een behoorlijk percentage van de docenten weet dat zij daarvan gebruik 

kunnen maken. 

2 Gebruik. De volgende logische stap is of naamsbekendheid ook leidt tot bezoek en positieve waardering van 

de website Wikiwijs.nl. Vervolgens kan onderzocht worden welke delen het meest bekeken worden of het 

meest worden opgevraagd. 

3 Professionalisering. Wikiwijs heeft als hoger doel de professionalisering van docenten. De aanname is dat 

door gebruik, maken en delen van digitaal leermateriaal er geen lesmethoden klakkeloos gevolgd worden, 

maar	door	reflectie	en	eigen	overdenking	docenten	komen	tot	flexibel	en	actueel	leermateriaal	waardoor	de	

docenten zichzelf aanzetten tot professionaliseringsgedrag. Bijvoorbeeld door zich verder in het onderwerp 

te	verdiepen,	in	de	klas	te	experimenteren,	met	collega’s	te	discussiëren,	enzovoorts.	Dit	gaat	tevens	gepaard	

met gemeenschapsvorming waarvoor Wikiwijs mogelijkheden biedt. Feitelijk kan men de gemeenschaps-

vorming opvatten als één van de mogelijke professionaliseringsactiviteiten. Omdat materialen en aanpakken 

zeer divers zijn, is het lastig om te zeggen dat Wikiwijs tot een bepaald percentage toename van professiona-

lisering leidt. Het gaat er altijd om, om bij specifieke delen te kijken wat de effecten zijn. 

4 Impact op het onderwijs. Vervolgens is het noodzakelijk dat de nieuw verworven kennis en vaardigheden 

ook daadwerkelijk tot uitdrukking worden gebracht in de dagelijkse onderwijspraktijk. 

5 Impact op het leerproces. Ten slotte zullen de veranderingen in het onderwijs effect moeten sorteren op het 

leren van de leerlingen. Dit effect behelst een verbetering van het leerproces, waarbij zowel efficiëntie als 

 effectiviteit in het geding is. 
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De onderscheiden fasen lopen vloeiend in elkaar over. Men kan ze uiteraard niet opvatten als strikt onderschei-

den stappen die in hun geheel gerealiseerd moeten zijn vooraleer de volgende stap gezet kan worden. Echter 

wat Wikiwijs betreft kan de inzet van een enkele digitale presentatie op het digibord niet gezien worden als een 

betekenisvolle stap in het professionaliseringsproces. 

Deze	stappenreeks	maakt	onderzoek	rondom	Wikiwijs	uiterst	complex.	In	feite	beperkt	Wikiwijs	zich	in	de	

opeenvolgende statusmetingen tot de stappen 1 en 2: naamsbekendheid en gebruik. Wikiwijs bestaat nog niet 

zo lang en de naamsbekendheid blijkt weliswaar verrassend hoog na zo’n korte periode, maar het daadwerke-

lijk ‘dagelijkse’ gebruik is nog gering vergeleken met andere bronnen zoals internet en videobanken. Het effect 

van Wikiwijs op de professionalisering vereist echter apart, meer kwalitatief gericht onderzoek dat ook in de 

komende jaren haar beslag zou moeten krijgen zodra de naamsbekendheid en het gebruik een voldoende hoog 

niveau hebben. Naar de doorwerking in het onderwijs en de effecten op de leerling/student zou op langere 

termijn eveneens systematisch onderzoek moeten worden verricht. 

De centrale vraag in dit onderzoek is dan ook wat de stand van zaken is rond het gebruik, maken en delen van 

digitaal leermateriaal en hoe waardevol docenten de inbreng van Wikiwijs daarbij vinden. De waardering is im-

mers bepalend voor de mate waarin docenten van Wikiwijs.nl gebruik (blijven) maken. Daarnaast wordt gekeken 

in hoeverre het gebruik, maken en delen van digitaal leermateriaal beïnvloed wordt door psychologische en be-

leidsmatige factoren. Zaken waarop beleidsmakers en ontwikkelaars van Wikiwijs.nl optimaal kunnen inspelen.

2.2 Methode en steekproef

Respondenten

Net zoals bij de drie voorgaande metingen is bij deze vervolgmeting TNS NIPO gevraagd een vragenlijst aan zijn 

docentenbestand voor te leggen. In de volgende tabel zijn naar schooltype het aantal respondenten vermeld. In 

de tabel is tevens de verdeling weergegeven van de docenten naar schooltypen in Nederland (anno 2010). Deze 

cijfers zijn opgenomen zodat de lezer zich een beeld kan vormen van de representativiteit van de steekproef ten 

aanzien van schooltype en ter bepaling van de impact van bevindingen. In het laatste onderzoek is vmbo/havo/

vwo	(41%)	qua	aantallen	ondervraagde	docenten	oververtegenwoordigd	en	hbo/wo	(11%)	ondervertegenwoor-

digd in vergelijking met de percentages in de populatie.

1 | Overzicht respondenten jaarlijkse vervolgmetingen naar schooltype

 School type n % n % n  % n % populatie 20121 %

  2013  2012  2011  2009

   
 po 533 44% 734 46% 629 41% 742 54% 122.500 39%

 vmbo   234 15% 253 17% 292 21% 

 havo/vwo 431 35%  265 17% 290 19% 209 15% 83.700 27%

 mbo 121 10% 158 10% 167 11% 139 10% 35.400 11%

 hbo/wo 132 11% 177 12% 181 12% - - 70.5002 23%

 totaal 12283 100% 1568 100% 1520 100% 1382 100% 312.100 100%

1) Personeelssterkte in fte’s. Bron populatiegegevens: Kerncijfers OCW 2008-2012
2) 2011
3)   Er zijn 50 personen die zowel les geven op een vmbo en op een havo. In de detailtabellen en –grafieken zijn deze personen meegenomen 
 in de afzonderlijke analyses. 
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Vragenlijst
In de bijlage is de aan docenten voorgelegde vragenlijst opgenomen. 
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3 ICT-kennis en vaardigheden

Om digitale leermaterialen te gebruiken, te maken of te delen is het noodzakelijk dat docenten voldoende 

ict-kennis en -vaardigheden bezitten. De vraag is dus in hoeverre de onderzochte docenten deze kennis en vaar-

digheden bezitten. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is docenten de vraag voorgelegd in welke mate ze 

deze kennis en vaardigheden bezitten om ict-toepassingen te kunnen bedienen, respectievelijk in didactische 

zin te gebruiken. Met bedienen wordt bedoeld het gebruiken van e-mail, bijlagen kunnen meesturen met een e-

mail en een verzendlijst kunnen samenstellen. Met didactisch gebruik wordt bedoeld of men weet hoe digitale 

leerlingportfolio’s kunnen worden ingezet bij het begeleiden van leerlingen. Het vaardighedenniveau varieert 

van ‘weet er niets van ‘ tot ‘zeer vergevorderde gebruiker’.  Docenten bepalen zelf in welke categorie zij vallen. de 

kennis en kunde in huis heeft om alle gangbare ict/programmatuur aan het lopen te krijgen (zoals stemkastjes 

koppelen aan een ACTIVboard en YouTube filmpjes kunnen downloaden) en kleine problemen kan oplossen 

(zoals	een	beamerlamp	kunnen	vervangen).	Zeer	vergevorderde	docenten	zijn	daarnaast	ook	in	staat	exotische	

ict/programmatuur aan het gang te krijgen (zoals een inhoudsopgave of tabel invoegen in een Word document 

compleet met opmaak; een iPad kunnen koppelen aan een beamer via AirPlay en AppleTV; nieuwe codecs kun-

nen downloaden en installeren in mediaspelers als VLC en een backup kunnen maken van bestanden) en ook 

complexere	problemen	op	te	lossen	(een	geïnfecteerde	pc	weer	virusvrij	maken).	

3.1 Instrumenteel gebruik van ict

Acht op de tien docenten schatten hun kennis en vaardigheden tot het instrumenteel gebruik van ict in de les-

sen als gevorderd of meer in. Wat betreft de inschatting van de eigen kennis en vaardigheden van het gebruik 

van ict in lessen zijn er weinig verschillen in de diverse onderwijstypes te onderscheiden. 
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2 | Hoe schat u doorgaans uw kennis en vaardigheden in met betrekking tot het instrumenteel gebruik van ict in de lessen? 

 Bijvoorbeeld, u weet hoe u e-mails kunt beantwoorden, bijlagen kunt meesturen, een verzendlijst kunt samenstellen

Bron: TNS NIPO, 2013 
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3.2 Didactisch gebruik van ict

Wat betreft het didactisch gebruik, wordt de kennis en vaardigheden als minder gevorderd ingeschat. De helft 

van de docenten schat zijn eigen kennis en vaardigheden als beginnend/beetje ervaren in en de andere helft 

schat dit in als gevorderd of (zeer) vergevorderd. De 80%- en 50%- verhouding in voldoende vaardigheden in 

respectievelijk het instrumenteel en didactisch gebruik van ict, vinden we ook terug in de Vier in balans monitor 

2013 van Kennisnet (p. 32). Uit de monitor blijkt tevens dat managers de didactische kwaliteiten van de docen-

ten lager schatten dan de ict-basisvaardigheden (idem, p. 33). 

De vraag over de ict-kennis en -vaardigheden is ook bij de nulmeting in 2009 aan de docenten voorgelegd. 

De toen uitgesproken verwachting dat men zich, gegeven de snelle ontwikkelingen en popularisering van de 

elektronica (tablets, smartphones), meer ervaren zou inschatten, wordt alleen ten aanzien van het didactisch 

gebruik bewaarheid. Ten aanzien van het instrumenteel gebruik voelt men zich in iets mindere mate deskundig 

geworden. 
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4 | Vergelijking van de inschatting van kennis en vaardigheden met betrekking tot het instrumenteel en didactisch 

  gebruik van ict in de lessen 2009 en 2013 

  InSTRumenTeeL ICT-gebRuIK DIDaCTISCh ICT-gebRuIK
  
  2009 (%) 2013 (%) verschil %  2009 (%) 2013 (%) verschil %   
    2013 - 2009   2013 - 2009

 
 (1) Weet er niets van 1 4 +3 4 0 -4

 (2) Oriënterende gebruiker 1 5 +4 8 1 -7

 (3) Beginnende gebruiker 4 15 +11 16 4 -12

 (4) Beetje ervaren gebruiker 26 30 +4 36 16 -20

 (5) Gevorderde gebruiker 39 28 - 11 30 29 -1

 (6) Vergevorderde gebruiker 23 14 - 9 7 34 + 27

 (7) Zeer vergevorderde gebruiker 7 4 - 3 2 16 + 14

 Totaal 100% 100%  100% 100%
  n = 1382 n = 1228  n = 1382 n = 1228 
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4 bekendheid, gebruik en waardering van Wikiwijs 

In dit hoofdstuk gaan we in op de bekendheid, het gebruik en de waardering van de website Wikiwijs.nl. 

Wil Wikiwijs een beklijvend effect hebben op het zoeken, maken en delen van open leermateriaal en daarmee 

samenhangend de professionalisering van Nederlandse onderwijsgevenden, dan is een eerste voorwaarde dat 

de naamsbekendheid van Wikiwijs zodanig is, dat een behoorlijk percentage van Nederlandse onderwijsgeven-

den weet dat zij gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid. Een volgende stap om de ‘werking’ van Wikiwijs 

te kunnen bepalen, is of deze naamsbekendheid ook leidt tot gebruik en waardering van de website (en welke 

delen het meest bezocht worden). 

4.1 Bekendheid

Uit de derde vervolgmeting blijkt dat bijna de helft van de docenten (48%) bekend is met Wikiwijs. Deze be-

kendheid is vergeleken met vorige metingen wat gedaald. De verschillen blijken echter niet significant te zijn. In 

die metingen werd echter niet zozeer gevraagd naar bekendheid met Wikwijs, maar met de website Wikiwijs.nl. 

Wij nemen aan dat dit voor docenten geen verschil uitmaakt. Immers, kent men Wikiwijs niet, dan kent men de 

website evenmin, en andersom. De percentages van docenten die aangaven bekend te zijn met Wikiwjs.nl was 

in 2011 en 2012 51%. Toch is 48% een respectabel percentage indien men zich realiseert dat Wikiwijs pas op 14 

december 2009 voor een beperkte groep schooltypen en vanaf 1 september 2010 voor alle onderwijssectoren is 

open gesteld. De bekendheid van Wikiwijs is het grootst in het vmbo (55%) en in het havo/vwo (eveneens 55%). 

In het hbo/wo is de bekendheid van Wikiwijs het laagst: 66% van de docenten in deze sector geeft aan onbe-

kend te zijn met Wikiwijs (in 2012 was dat nog 69%). 

5 | Bent u bekend met Wikiwijs?**  Vergelijking met vorige metingen

* In 2011 is het onderzoek niet uitgevoerd onder hbo/wo-docenten.
**Er moet rekening gehouden worden met een andere vraagstelling door de jaren heen. Zo is in 2013 de vraag : ‘bent u bekend met Wikiwijs’ en in 
2011 en 2012 de vraag: ‘kent u wikiwijs.nl’ gesteld. 

Bron: TNS NIPO, 2013 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

 Totaal po vmbo havvo/vwo mbo hbo/wo

n =
 1383

n =
 253

n =
 167

n =
 629

n =
 265 *

n =
 1587

n =
 234

n =
 158

n =
 734

n =
 265

n =
 177

n =
 1228

n =
 252

n =
 121

n =
 533

n =
 240

n =
 132

ja (2011)

ja (2012)

ja (2013



4.2 Website

Meer docenten die bekend zijn met Wikiwijs (65%) hebben de website bezocht. Dit aantal is significant gestegen 

ten opzichte van de vorige metingen. Deze significante stijging is ook bij po-docenten te zien. Vmbo- en mbo-

docenten bekijken de website het vaakst, waarbij mbo-docenten de website nog het vaakst uitgebreid bekijken. 

Hbo/wo-docenten bekijken de website het minst vaak en het minst uitgebreid. 

LOOK22

4.3 Gevonden op Wikiwijs.nl wat men zocht?

Aan de docenten die aangaven wel eens digitale leermaterialen via Wikiwijs.nl te hebben gezocht (n = 385), is 

gevraagd of men heeft gevonden wat men zocht. Een vijfde van de docenten (19%) geeft aan meestal gevonden 

te hebben wat men zocht. Dit percentage is sinds 2011 niet veranderd. Twee derde van de docenten (68%) geeft 

aan soms te hebben gevonden wat men zocht. Dit percentage is beduidend hoger dan voorgaande jaren. Een 

zevende vindt (bijna) nooit wat men zoekt (13%, was 24% in 2011 en 2012). 

Hoopgevend voor Wikiwijs is dat in alle sectoren docenten aangeven dat ze in 2013 vaker materiaal 

vonden naar waar ze op zoek waren dan in voorgaande jaren (variërend van 94% in het vmbo tot 70% in het 

hoger onderwijs). Vooral de categorie ‘ja, soms’ is toegenomen. De interpretatie of dit positief of negatief is niet 

te zeggen. Sommige gebruikers haken af wanneer zij niet meteen alles vinden op een website – in die zin is het 

dus negatief; andere gebruikers beseffen dat dit een normale gang van zaken is en hebben vaak ook meerdere 

bronnen te beschikking naast Wikiwijs. Juist omdat ze toch nog vaak genoeg wat vinden, blijven ze gebruikers 

van de site.
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6 | Hebt u de Wikiwijs website (www.wikiwijs.nl) bezocht? (Basis: alle docenten die Wikiwijs kennen) - Vergelijking 

met de vorige meting 

* Vanwege het lage aantal respondenten zijn deze cijfers indicatief.
** In 2011 is het onderzoek niet uitgevoerd onder hbo/wo docenten. 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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4.4 Waardering van de website Wikiwijs.nl 

De vorm van de website, de hoeveelheid bruikbaar leermateriaal dat wordt aangeboden op de website 

en de kwaliteit en de vindbaarheid van deze digitale leermaterialen zijn allemaal beoordeeld met 

een voldoende (respectievelijk 7,1, 7,1, 7 en 6,8). Voornamelijk po-docenten beoordelen alle aspecten 

van de website significant bovengemiddeld. De overige docenten beoordelen voornamelijk de 

hoeveelheid en vindbaarheid van de website (significant) lager. De grafieken laten het oordeel van de 

vorm en kwaliteit van de Wikiwijs-website zien ten opzichte van de vorige metingen. De 

hoeveelheid en vindbaarheid zijn in de vorige metingen niet (of niet op dezelfde manier) meegenomen. 

Daarom kan er voor deze aspecten geen vergelijking worden gemaakt. In ieder geval is de waardering 

hoger geworden.
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  website hebben bekeken) - Vergelijking met de vorige metingen 

* ???
** In 2011 is het onderzoek niet uitgevoerd onder hbo/wo docenten. 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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Docenten van alle onderwijstypen beoordelen de vorm van de Wikiwijs-website significant beter dan 

vorige jaren.

8 | Welk rapportcijfer van 1 tot en met 10 geeft u aan de Wikiwijs-website ten aanzien van de vindbaarheid van de 

digitale leermaterialen? (Basis: alle respondenten die de website hebben bekeken

9 | Welk rapportcijfer van 1 tot en met 10 geeft u aan de Wikiwijs website ten aanzien van de vorm van de 

 website? (basis: alle respondenten die de website hebben bekeken) - Vergelijking met de vorige metingen

*Vanwege het lage aantal respondenten zijn deze cijfers indicatief.       

Bron: TNS NIPO, 2013 
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 Totaal (n=385) po (n=171) vmbo (n=98) havvo/vwo (n=80) mbo (n=44) hbo/wo (n=23)

vorm
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Gemiddeld cijfer

*Vanwege het lage aantal respondenten zijn deze cijfers indicatief.
** In 2011 is het onderzoek niet uitgevoerd onder hbo/wo docenten.
*** De significantie is berekend ten opzichte van de voorgaande jaren.  

Bron: TNS NIPO, 2013 
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De kwaliteit van de website is volgens docenten eveneens verbeterd ten opzichte van vorige jaren. De gemid-

delde waardering is gestegen van een 6,5 naar een 7. Voor elk onderwijstype, behalve voor hbo/wo, is deze 

waardering significant (zie de +) gestegen. 

4.5 Zoeken op Wikiwijs.nl en andere portals

Aan de docenten is gevraagd op welke wijze ze aan digitaal leermateriaal komen. Gemiddeld noemde men vier 

bronnen. Het overgrote deel van de docenten geeft aan zijn digitale leermaterialen over het algemeen nog 

steeds via het internet (Met ‘Via internet’ bedoelen we de niet benoemde sites in de keuzeopties.) te vinden 

(78%, tegen 83% in 2012 en 86% in 2011; een gestage teruggang van 8 procentpunt; zie de tabellen 11 en 12). 

Bijna zeven op de tien docenten geven aan dat ze hun digitale leermaterialen via het lesboek verkrijgen (66% 

tegen 67% in 2012 en 64% in 2011). 

Zes van de tien docenten komt via onderwijskundige websites aan hun digitaal leermateriaal (60%, eveneens 

60% in 2012 maar 67% in 2011; ook dit percentage loopt dus terug). Via de collega’s valt het percentage terug 

naar 48%, dat was 60% in 2012 en 59% in 2011. Meer dan de helft van de docenten raadpleegt videobanken 

(57%, tegen 48% in 2012 en 51% in 2011). Videobanken is de enige categorie die een toename van gebruik laat 

zien. Vooral in het po en het vmbo is er een toename. Ongeveer vier op de tien docenten geven aan dat ze het 

digitale leermateriaal zelf maken (42%, tegen 42% in 2012 en 41% in 2011; dit percentage blijft stabiel) en nog 

eens een vijfde bewerkt het bestaande materiaal (22%, tegen 30% in 2012 maar 24% in 2011). Iets minder dan 

een op de vijf docenten gebruikt Wikiwijs (18%, tegen 21% in 2012 en 23% in 2011). Deze afname zien 

we in alle onderwijssectoren terug. 

10 | Welk rapportcijfer van 1 tot en met 10 geeft u aan de Wikiwijs website ten aanzien van de kwaliteit van de digitale leermaterialen? 

(Basis: alle respondenten die de website hebben bekeken) - Vergelijking met de vorige etingen
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*Vanwege het lage aantal respondenten zijn deze cijfers indicatief.
** In 2011 is het onderzoek niet uitgevoerd onder HBO/WO docenten.
*** De significantie (+) is berekend ten opzichte van de voorgaande jaren.  

Bron: TNS NIPO, 2013 
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In de volgende tabel zijn behalve de totale resultaten ook de resultaten naar onderwijstype weergegeven. In het 

primair onderwijs wordt het vaakst gebruikgemaakt van al bestaande bronnen (via internet, onderwijskundige 

websites, lesboek en digitale videobanken) en opvallend minder vaak door het zelf te maken of te bewerken. 

Ook Wikiwijs scoort constant onder het gemiddelde: gemiddeld 7 procentpunt minder dan het gemiddelde. 

Ten opzichte van 2011 is het aandeel digitaal leermateriaal dat po-docenten hebben verkregen via het lesboek 

toegenomen (van 65% in 2011 naar 74% in 2013). Deze percentages liggen ook boven het gemiddelde. Het per-

centage digitale leermaterialen dat wordt verkregen via digitale videobanken ligt bij po ook boven het gemid-

delde en neemt zelfs geleidelijk toe (van 68% in 2011 en 2012 naar 77% in 2013). Ook het delen met collega’s ligt 

bij po hoger dan het gemiddelde, maar hier is weer een afname te zien: van 66% in 2011 naar 65% in 2012 en 

52% in 2013. 

Docenten in het vmbo	verkrijgen	hun	digitale	leermaterialen	het	frequentst	via	internet	en	scoren	gemiddeld	

met bronnen als onderwijskundige websites en lesboek. Wikiwijs wordt eveneens vaker dan gemiddeld bezocht, 

maar ook dit percentage neemt geleidelijk af: van 30% in 2011 naar 27% in 2012 en 25% in 2013. Eveneens 

scoren docenten vmbo bovengemiddeld in het zelf maken van digitale leermaterialen, maar dit percentage 

neemt eveneens geleidelijk af (van 28% in 2011 naar 23% in 2013). Daarentegen laat alleen digitale videoban-

ken een toename zien: van 42% in 2011 naar 46% in 2013, maar deze cijfers liggen alle wel onder het algemeen 

gemiddelde.

Docenten uit havo/vwo verkrijgen hun digitale leermaterialen het vaakst via internet, maar bovengemiddeld 

ook door deze zelf te maken of te bewerken. Alle andere bronnen scoren onder het algemeen gemiddelde. 

Mbo-docenten scoren lager dan gemiddeld op het verkrijgen van digitaal leermateriaal op het internet en 

onderwijskundige websites. Wat betreft het internet lopen de percentages terug van 80% in 2011 naar 60% in 

2013. Men scoort wel hoger dan gemiddeld in het zelf maken en het bewerken van leermaterialen. Ook zoekt 

men op de Wikiwijs-website minder dan gemiddeld. 

Docenten uit het hoger onderwijs geven vaker aan dat ze zelf het digitale leermateriaal maken (72% in 2013 

tegen 68% in 2012) en scoren hiermee ruim boven het gemiddelde. Wikiwijs blijkt nog geen rol van betekenis te 

spelen in het verkrijgen van digitale leermaterialen (3% in 2013). 

11 | Op welke wijze komt u aan digitale leermaterialen (DLMs)? (Basis: alle docenten die DLMs gebruiken) Totaaloverzicht

  
  Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
  (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)  
  
 
 Via internet 78 85+ 76 80 60- 67- 

 Via het lesboek 66 74+ 67 68 57 41-

 Via onderwijkundige websites 60 74+ 59 57 36- 21-

 Via digitale videobanken 57 77+ 46- 41- 27 18-

 Via collega’s 48 52+ 40- 44 51 50

 Door deze zelf te maken 42 28- 50+ 59+ 52 72+

 Bewerken van bestaand materiaal 22 16- 23 31+ 31 38+

 Via Wikiwijs 18 21 25+ 17 18 3-

 Via KlasCement 5 6 4 3 6 1 

 Diversen 4 3 4 4 4 5 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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12 | Op welke wijze komt u aan DLMs? (Basis: alle docenten die DLMs gebruiken) – Vergelijking met de vorige metingen, 

uitgesplitst naar schooltype
  
 %   Totaal   po   vmbo
  
  2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
  (n=1308) (n=1587) (n=1228) (n=600) (n=734) (n=533) (n=239) (n=234) (n=252) 
 
 
 Via internet 86+ 83 78- 87 88 85 89+ 79 76- 
 
 Via het lesboek 64 67 66 65- 77+ 74 65 68 67

 Via onderwijkundige websites 67+ 60- 60 83+ 76 74- 63 58 59 
 
 Via digitale videobanken 51 48- 57+ 68 68 77+ 42 38 46

 Via collega’s 59 60+ 48- 66+ 65 52- 54 54 40- 
 
 Door deze zelf te maken 41 42 42 30 29 28 51 44 50 

 Bewerken van bestaand materiaal 24 30+ 22- 17- 25+ 16- 28 33 23 

 Via Wikiwijs 23+ 21 18- 23 22 21 30 27 25

 Via KlasCement - - 5+ - - 6+ - - 4+

 Diversen 3 3 4 4 2- 3 2 4 4 

%   havo/vwo   mbo   hbo/wo
  
  2011 2012 2013 2011 2012 2013 * 2012 2013
  (n=274) (n=265) (n=240) (n=161) (n=158) (n=121)  (n=177) (n=132) 
 
 
 Via internet 86 81 80 80 77 60- - 75 67 
  
 Via het lesboek 69 64 68 55 63 57 - 33 41 

 Via onderwijkundige websites 55 58 57 38 39 36 - 19 21
  
 Via digitale videobanken 39 38 41 24 20 27 - 17 18 

 Via collega’s 53 57 44- 50 58 51 - 54 50
 
 Door deze zelf te maken 52 54 59 53 46 52 - 68 72

 Bewerken van bestaand materiaal 32 41+ 31 34 27 31 - 33 38 

 Via Wikiwijs 21 20 17 22 22 18 - 7 3

 Via KlasCement - - 3+ - - 6+ - - 1

 Diversen 3 4 4 4 2 4 - 6 5 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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5 Over het gebruik van digitaal leermateriaal

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het gebruik van digitale leermiddelen door docenten uit alle onderwijs-

typen. Als eerste wordt gekeken naar het huidige gebruik van digitaal leermateriaal. Daarna beschouwen we het 

aandeel digitaal en papieren leermateriaal zoals thans gebruikt en gewenst. Vervolgens gaan we in op het hui-

dige gebruik van open en gesloten digitaal leermateriaal en de vorm en gebruiksgemak waarin dat geschiedt.

5.1 Aandeel digitaal leermateriaal ten opzichte van alle leermaterialen

Een groot deel van de docenten (bijna zeven op de tien) geeft aan digitale leermaterialen te gebruiken. 

Po-docenten gebruiken significant vaker en mbo- en hbo/wo-docenten significant minder vaak digitale 

leermaterialen. 

Docenten geven aan meer behoefte te hebben aan het gebruik van digitaal leermateriaal. Wel moet dit gebruik 

in balans blijven met papieren leermiddelen. Onderstaande grafiek geeft het huidige aandeel digitaal leerma-

teriaal weer (ten opzichte van het papieren leermateriaal) en daarnaast wat het gewenste digitale aandeel is. 

Ongeveer een derde van het gebruikte leermateriaal is digitaal (27%). Het liefst zouden de docenten dit aandeel 

zien stijgen naar 46% van alle soorten leermaterialen. Docenten uit het middelbaar beroepsonderwijs en het 

hoger onderwijs geven vaker aan dat het huidig gebruikte leermateriaal uit digitaal materiaal bestaat (mbo 48%, 

hbo/wo 41%). Het gewenste aandeel digitaal leermateriaal van deze twee onderwijstypen ligt ook hoger dan 

het gemiddelde (mbo 59%, hbo/wo 56%).
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55-

76+

67

58-

32

33

45+

24-

33

42+

13 | Gebruikt u op dit moment digitale leermaterialen? 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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Schatte men in 2009 bij de lancering van Wikiwijs het gemiddeld gebruik van digitaal leermateriaal ten opzichte 

van het totale aanbod aan leermaterialen (digitaal en papier) nog op gemiddeld 22%, begin 2011 is dat geste-

gen naar 26% en stopt nu op 30%. Het mbo is met 48% aandeel koploper, op de voet gevolgd door het hbo/wo.

14 | Welk percentage digitale leermaterialen (tussen 0 en 100%) gebruikt u momenteel/wenst u te gebruiken ten 

opzichte van het totale gebruik aan leermiddelen (digitale leermaterialen + papier)? % is digitaal leermateri-

aal (Basis: alle docenten die digitale leermaterialen gebruiken)
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 Totaal (n=833) po (n=407) vmbo (n=169) havvo/vwo (n=161) mbo (n=67) hbo/wo (n=76)

Bron: TNS NIPO, 2013 
huidig gebruik gewenst gebruik

15 | Actuele omvang van gebruik van digitaal leermateriaal ten opzichte van alle leermaterialen 2009 – 2013 naar schooltype

  
 gebruik van digitaal leermateriaal gemiddeld % gemiddel % gemiddeld % gemiddeld % 
  2009 2011 2012 2013
 
 
 po 20 23 23 27+

 vmbo 21 23 27 28

 havo/vwo 19 22 23 27+

 mbo  34 36 38 48+

 hbo/wo - 37 40 41

 totale groep 22 26 27 30

 * De significantie (+) is berekend ten opzichte van vorige jaren.  

Bron: TNS NIPO, 2013 
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5.2 Soorten gebruikte open en gesloten digitale leermaterialen

Vrijwel alle docenten maken gebruik van digitale leermaterialen. Van open digitale leermaterialen wordt vaker 

gebruikt gemaakt dan van gesloten materialen. Het meest gebruikte open digitale materiaal bestaat uit au-

dio- of videofragmenten, op de voet gevolgd door oefenprogramma’s en opdrachten. Ook weblectures blijken 

populair.

16 | Kunt u aangeven hoe vaak u de volgende digitale leermaterialen aan uw leerlingen aanbiedt? (Basis: alle docenten die 

 digitale leermaterialen gebruiken)

17 | Vervolg: Kunt u aangeven hoe vaak u de volgende digitale leermaterialen aan uw leerlingen aanbiedt?
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 open  gesloten open  gesloten open   gesloten open  gesloten open   gesloten

  Oefenprogramma’s  Een compleet  Educatieve   Weblectures  Educatieve
  en opdrachten  lessenserie   programma’s of     games
        apps
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Po-docenten maken significant vaker gebruik van vrijwel alle open gebruiksvormen van digitale leermaterialen. 

Havo/vwo- en hbo/wo-docenten maken significant minder gebruik van audiofragmenten, video’s, oefenpro-

gramma’s en opdrachten. Wel maken hbo/wo-docenten significant meer gebruik van digitale presentaties met 

illustraties en evaluatie- en toetsmateriaal. 

5.3 Gebruiksvriendelijkheid
De	meerderheid	van	de	docenten	geeft	voor	zowel	open	als	gesloten	digitale	leermaterialen	aan	dat	ze	extra	

leerstof en oefeningen vormen. Ongeveer de helft van de docenten vindt digitale leermaterialen gemakkelijk 

vindbaar. Voor open digitale leermaterialen geven bijna zes op de tien docenten aan dat de digitale leermateri-

alen aangepast moeten worden voor gebruik in de lessen. Voor gesloten digitale leermaterialen ligt dit percen-

tage een stuk lager (45%). Wel geven docenten aan dat digitale leermaterialen niet gemakkelijk te bewerken 

zijn. Dit percentage ligt hoger voor gesloten digitale leermaterialen (82%) in vergelijking met open digitale 

leermaterialen (65%). 

18 | Kunt u aangeven hoe vaak u de volgende digitale leermaterialen aan uw leerlingen aanbiedt? (Basis: alle docenten die digitale 

  leermaterialen gebruiken) – Vergelijking per onderwijstype

  
 % maandelijks of vaker  Totaal   po   vmbo   havo/vwo  mbo   hbo/wo
   (n=833)   (n=407)   (n=169)   (n=161)   (n=67)   (n=76)   
  
  Open  Gesloten Open  Gesloten Open  Gesloten Open  Gesloten Open  Gesloten Open  Gesloten

 Audiofragmenten en video’s 70  39 83+  52+ 66  35 60-  24- 61  28 44-  18-

 Oefenprogramma’s en opdrachten 65  54 80+  73+ 56+  41- 45-  28- 60  50 40-  16-

 Digitaal tekstbestand 53  36 50  35 56  40 53  32 64  51+ 61  27

 Digitaal tekstbestand met illustraties 51  36 55  43+ 49  32 41-  25- 56  45 53  22-

 Digitale presentatie met illustraties 45  24 38-  25 47  24 49  19 51  32 67+  26

 Evaluatie- en toetsmate-riaal 32  33 38+  38 39  36 34  26 40  26 56+  14-

 Een complete lessenserie 29  29 38+  43+ 24  17- 13-  11- 36  33 18-  10-

 Educatieve games 28  24 47+  40+ 8-  10- 6-  4- 9-  8- 7-  4-

 Educatieve programma’s of apps 16  13 21+  17 12  6 10-  7 14  11 9-  4-

 Weblectures 9  8 10  11 8  5 9  2- 11  6 11  7

Bron: TNS NIPO, 2013 
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Docenten waarderen het gebruik van open digitale leermaterialen op sommige vlakken minder dan vorig jaar. Zo 

geven ze significant minder vaak aan dat open digitale leermaterialen gemakkelijk vindbaar zijn, dat digitale leer-

materialen	het	papieren	leermateriaal	volledig	vervangen	en	dat	digitale	leermaterialen	extra	leerstof	vormen.

19 | Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? (Basis: alle docenten die digitale leermaterialen gebruiken)

20 | Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? – Vergelijking met de vorige meting voor open digitale 

leermaterialen
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Docenten geven deze meting vaker aan dat digitale leermaterialen, in tegenstelling tot open digitale leermate-

rialen, het papieren leermateriaal volledig vervangen. Docenten geven significant minder vaak aan dat digitale 

leermaterialen	extra	leerstof	of	oefeningen	vormen.	Verder	zijn	de	docenten	over	het	algemeen	wat	minder	neu-

traal gaan antwoorden en geven ze wat vaker aan dat ze het (helemaal/enigszins) oneens met enkele stellingen 

zijn. Zo geven meer docenten aan dat digitale leermaterialen niet gemakkelijk te vinden en te bewerken zijn.

De open digitale leermaterialen zijn verdeeld over de verschillende onderwijstypes en worden hieronder weer-

gegeven voor 2013. Po-docenten zijn het over het algemeen vaker met de stellingen eens. Hbo/wo- en havo/

vwo-docenten zijn het over het algemeen vaker met de stellingen oneens. Zo geven po-docenten significant 

vaker en hbo/wo-docenten significant minder vaak aan dat digitale leermaterialen gemakkelijk vindbaar zijn 

en	extra	leer-	en	oefenstof	vormen.	Dat	‘digitale	leermaterialen	zijn	zonder	aanpassingen	inzetbaar’	of	‘digitale	

leermaterialen vervangen het papieren materiaal volledig’ laag scoren, is ook terug te zien in de figuren 20 en 

21. Daar is een ruime minderheid het met de stelling eens.   

21 | Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? – Vergelijking met de vorige meting voor gesloten digitale 

leermaterialen
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(helemaal/enigzins) mee eens neutraal (helemaal/enigzins) mee oneens

Bron: TNS NIPO, 2013 

 2012  2013 2012  2013 2012  2013 2012  2013 2012  2013 2012  2013 2012  2013

	 	zijn	gemakkelijk	 	zijn	zonder	 	zijn	gemakkelijk	 	zijn	meestal	in	 	vervangen	het	 	vormen	extra	 	vormen	extra
  vindbaar  aanpassingen  te bewerken  het Nederlands  papieren leer-  leerstof   oefeningen
     inzetbaar        materiaal volledig
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Er is een neerwaartse trend te zien in sommige aspecten van het gebruiksgemak van open digitale leermate-

rialen ten opzichte van de vorige meting. Zo wordt er minder vaak aangegeven dat de digitale leermaterialen 

gemakkelijk vindbaar en gemakkelijk te bewerken zijn. Voornamelijk po-docenten geven dit aan. Ook geven 

docenten	minder	vaak	aan	dat	de	digitale	leermaterialen	extra	oefen-	en	leerstof	vormen	naast	het	gebruikelijke	

materiaal. Wel geven docenten in 2013 vaker aan dat de digitale leermaterialen zonder aanpassingen inzetbaar 

in de lessen zijn.

22 | Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? – Vergelijking per onderwijstype voor open digitale 

  leermaterialen (DLMs)

  
 gewogen gemiddelde op een 7  Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 punts-schaal (1= absoluut mee  (n=1228) (n=407) (n=169) (n=161) (n=67) (n=76)
 oneens, 7=helemaal mee eens) 

	 De	DLMs	vormen	extra	oefenstof	 5,1	 5,3+ 5 5 5 4,4-
 naast het gebruikelijke oefenmateriaal

	 De	DLMs	vormen	extra	leerstof	naast	 5	 5,2+ 5 4,9 4,9 4,5-
 het gebruikelijke leermateriaal

 De DLMs zijn meestal in het 4,7 5+ 4,7 4,3- 4,4 3,8-
 Nederlands beschikbaar 

 DLMs zijn gemakkelijk vindbaar 4,3 4,5+ 4,1 4- 4,2 3,9-

 DLMs zijn zonder aanpassingen 4 4,3+ 3,8- 3,6- 4 3,3-
 inzetbaar in mijn lessen 

 De DLMs zijn gemakkelijk te bewerken 4 3,9 4 4 4,3 4

 De DLMs vervangen het papieren 2,9 2,9 2,9 2,6- 3,3+ 3,2
 lesmateriaal volledig

Bron: TNS NIPO, 2013 
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Hieronder zijn de stellingen wat betreft de gesloten digitale leermaterialen gegeven per onderwijstype voor 

2013. Ze zijn een specificatie van de percentages in figuur 22. Net als bij open digitale leermaterialen geven 

po-docenten vaker en havo/vwo- en hbo/wo-docenten minder vaak aan het eens te zijn met de stellingen. 

Zo geven po-docenten significant vaker en havo/vwo- en hbo/wo-docenten minder vaak aan dat de digitale 

leermaterialen zonder aanpassingen inzetbaar zijn en dat ze meestal in het Nederlands beschikbaar zijn. 

Dat ‘digitale leermaterialen zijn zonder aanpassingen inzetbaar’ of ‘digitale leermaterialen vervangen het papie-

ren materiaal volledig’ laag scoren, is ook terug te zien in figuur 22. Daar is een ruime minderheid het met de 

stelling eens.    

23 | Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? – Vergelijking per onderwijstype voor open digitale 

  leermaterialen (DLMs) ten opzichte van de vorige meting

  
 gewogen gemiddelde op een 7  Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 punts-schaal (1= absoluut mee  (n=1587/833) (n=734/407) (n=265/161) (n=161) (n=158/67) (n=177/76)
 oneens, 7=helemaal mee eens) 

  ‘12 ‘13 ‘12 ‘13 ‘12 ‘13 ‘12 ‘13 ‘12 ‘13 ‘12 ‘13

	 De	DLMs	vormen	extra	oefenstof	naast		 5,2+ 5,1- 5,5 5,3 5,2 5 5,2 5 5 5 4,7 4,4
 het gebruikelijke oefenmateriaal
 
	 De	DLMs	vormen	extra	leerstof	naast		 5,2+ 5- 5,4+ 5,2- 5,2 5 5,1+ 4,9- 5 4,9 4,8 4,5
 het gebruikelijke leermateriaal
 
 DLMs zijn gemakkelijk vindbaar 4,6+ 4,3- 5+ 4,5- 4,5+ 4,1- 4,2 4 4,1 4,2 4,1 3,9

 De DLMs zijn meestal in het Nederlands 4,6 4,7 5,1 5 4,6 4,7 4,3 4,3 4,3 4,4 3,6 3,8
 beschikbaar
 
 De DLMs zijn gemakkelijk te bewerken 4,1+ 4- 4,2+ 3,9- 4,2 4 4,1 4 4 4,3 3,8 4

 DLMs zijn zonder aanpassingen  3,8- 4+ 4,4 4,3 3,7 3,8 3,3- 3,6+ 3,5- 4+ 3 3,3
 inzetbaar in mijn lessen 

 De DLMs vervangen het papieren 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,5 2,6 2,9 3,3 2,9 3,2
 lesmateriaal volledig

*De significantie is berekend ten opzichte van de voorgaande jaren. Bron: TNS NIPO, 2013 

24 | Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? – Vergelijking per onderwijstype voor gesloten digitale 

leermaterialen (DLMs)

  
 gewogen gemiddelde op een 7  Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 punts-schaal (1= absoluut mee  (n=1228) (n=407) (n=169) (n=161) (n=67) (n=76)
 oneens, 7=helemaal mee eens) 

	 De	DLMs	vormen	extra	oefenstof	naast		 5,1	 5,3+ 5 5 5 4,4-
 het gebruikelijke oefenmateriaal 

 De DLMs zijn meestal in het Nederlands  5 5,6+ 4,9 4,6- 4,6- 3,5-
 beschikbaar
 
	 De	DLMs	vormen	extra	leerstof	naast		 4,8	 5,2+ 4,5- 4,3- 4,6 3,8-
 het gebruikelijke leermateriaal
 
 DLMs zijn gemakkelijk vindbaar 4,6 5+ 4,5 4,2- 4,6 3,3-

 DLMs zijn zonder aanpassingen  4,6 5,1+ 4,3- 4,1- 4,2 3,2-
 inzetbaar in mijn lessen
 
 De DLMs vervangen het papieren  3,1 3,4+ 2,9 2,7- 3,3 2,9
 lesmateriaal volledig
 
 De DLMs zijn gemakkelijk te bewerken 3,1 3 3,2 2,9 3,5+ 2,9

Bron: TNS NIPO, 2013 
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Ook wat betreft de gesloten digitale leermaterialen is er voor sommige aspecten een negatieve trend te ontdek-

ken ten opzichte van de vorige meting. Zo geven docenten minder vaak aan dat digitale leermaterialen gemak-

kelijk	te	bewerken	zijn	en	dat	ze	extra	oefen-	en	leerstof	vormen.	Deze	laatste	twee	punten	worden	voornamelijk	

minder vaak door vmbo-, havo/vwo- en hbo/wo-docenten genoemd.

25 | Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? – Vergelijking per onderwijstype voor gesloten digitale 

leermaterialen (DLMs) ten opzichte van de vorige meting

  
 gewogen gemiddelde op een 7  Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 punts-schaal (1= absoluut mee  (n=1587/833) (n=734/407) (n=234/169) (n=265/161) (n=158/67) (n=177/76)
 oneens, 7=helemaal mee eens) 

  ‘12 ‘13 ‘12 ‘13 ‘12 ‘13 ‘12 ‘13 ‘12 ‘13 ‘12 ‘13

 De DLMs zijn meestal in het Nederlands 5,1 5 5,6 5,6 5 4,9 5+ 4,6- 4,6 4,6 3,9 3,5
 beschikbaar 

	 De	DLMs	vormen	extra	oefenstof	naast		 5,1+ 4,9- 5,4 5,3 5,1+ 4,8- 5,1+ 4,7- 4,8 4,6 4,3+ 3,9-
 het gebruikelijke oefen-materiaal 

	 De	DLMs	vormen	extra	leerstof	naast	 5+	 4,8-	 5,2	 5,2	 4,9+ 4,5- 4,8+ 4,3- 4,7 4,6 4,3+ 3,8-
 het gebruikelijke leermateriaal 

 DLMs zijn gemakkelijk vindbaar 4,6 4,6 5 5 4,6 4,5 4,5 4,2 4,2 4,6 3,8+ 3,3-

 DLMs zijn zonder aanpassingen 4,6 4,6 5,2 5,1 4,5 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2 3,4 3,2
 inzetbaar in mijn lessen 

 De DLMs zijn gemakkelijk te bewerken 3,4+ 3,1- 3,4+ 3- 3,5 3,2 3,3+ 2,9- 3,3 3,5 3,2 2,9

 De DLMs vervangen het papieren 3,2 3,1 3,3 3,4 3,2 2,9 2,8 2,7 3,4 3,3 3 2,9
 lesmateriaal volledig

*De significantie is berekend ten opzichte van de voorgaande jaren. Bron: TNS NIPO, 2013 
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6 het maken van digitale leermaterialen

In dit hoofdstuk staat het maken en bewerken van digitale leermaterialen centraal. Allereerst gaat dit hoofdstuk 

in	op	de	frequentie	van	het	maken	en	bewerken	van	digitale	leermaterialen.	Vervolgens	komen	vorm	en	inhoud	

van de digitale materialen aan bod. Nieuw zijn de vragen over copyrights en licenties waarmee docenten te 

maken hebben. 

6.1 Maken en bewerken

Bijna vier op de tien docenten maken of bewerken digitale leermaterialen of hebben dit gedaan. Hbo/wo-

docenten en havo/vwo-docenten doen dit het vaakst. Ongeveer zes op de tien docenten in deze groep houden 

zich hiermee bezig of hebben dit gedaan. Po-docenten doen dit het minst vaak zelf. De interpretatie is dat 

enerzijds po-docenten het voordeel hebben dat hun onderwijs uniformer is (vaak één inhoud, één niveau beslo-

ten in de gevolgde methoden) en in omvang beperkter (het is duidelijk welke vakken er gegeven worden). De 

digitale leermaterialen kunnen dus gerichter gemaakt worden en hun aantal beperkter. De noodzaak is dus voor 

basisschoolleraren dus veel kleiner dan wanneer docenten in het hoger onderwijs worden beschouwd. Zij heb-

ben	te	maken	met	een	veel	breder	spectrum	van	vakken	die	ook	nog	van	opleiding	tot	opleiding	qua	inhoud	en	

niveau verschillen: er is dus weinig uniformiteit. Kortom niet altijd zullen digitale leermaterialen beschikbaar zijn 

en is er dus een hogere noodzaak om ze dan maar zelf te produceren.

Scholen faciliteren een klein deel van de aanstelling van docenten voor het maken of bewerken van digitale 

leermaterialen. Vooral ‘tijd’ om te professionaliseren en ‘tijd’ om digitale leermaterialen te kunnen ontwikkelen 

zijn veelgehoorde klachten van docenten. Ook is goede apparatuur (lees apparatuur dat bij de tijd is) een 

belangrijke factor. 

Gemiddeld geven docenten aan dat de school 9% hiervan faciliteert. Dit percentage ligt hoger voor docenten 

uit het hoger onderwijs en erg laag voor docenten uit het voortgezet onderwijs. 
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26 | Maakt(e) of bewerkt(e) u digitale leermaterialen (DLMs)? 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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Docenten gebruiken presentaties met illustraties het vaakst. Bijna de helft van de docenten gebruikt dit maan-

delijks of vaker. Daarnaast gebruiken docenten vaak videoclips en/of geluidsfragmenten als illustratie. Vier op 

de tien docenten gebruiken leerteksten maandelijks of vaker. Bijna acht op de tien docenten gebruiken bewer-

kingen of uitbreidingen van andere bestaande digitale leermaterialen. De helft van de docenten doet dit één 

of meerdere keren per jaar. De tabellen op de volgende pagina’s laten de verschillen in onderwijstype per type 

digitaal leermateriaal zien.
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27 | In welke mate faciliteert de school u voor het maken of bewerken van digitale leermaterialen? 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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28 | In de volgende stelling willen we weten waaruit uw digitale leermaterialen bestaan en hoe vaak u ze maakt.

Bron: TNS NIPO, 2013 

presentaties met illustraties
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leerteksten met illustraties

leerteksten, die zijn voorzien van opdrachten, 
oefeningen of diagnostische toetsen

leerteksten met illustraties, maar ook voorzien van opdrachten, 
oefeningen of diagnostische toetsen

leerteksten, afgewisseld met videoclips, animaties en/of
 geluidsfragmenten
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leerteksten, afgewisseld met videoclips, animaties en/of geluids- 
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Ruim 40% van de docenten geeft aan leerteksten maandelijks of vaker te gebruiken. Dit percentage verschilt 

niet sterk onder de verschillende onderwijstypes. Mbo- en hbo/wo-docenten gebruiken leerteksten wat vaker, 

maar het verschil is niet significant.

Bijna 40% van de docenten gebruikt digitale leermaterialen die bestaan uit louter opdrachten, oefeningen of 

diagnostische toetsen maandelijks of vaker. 17% van de docenten gebruikt deze digitale leermaterialen nooit of 

zelden. De aandelen verschillen niet significant voor de verschillende onderwijstypes.

Bron: TNS NIPO, 2013 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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29 | Mijn digitale leermaterialen bestaan uit louter leerteksten (bijvoorbeeld in Word of PDF) 

30 | Mijn digitale leermaterialen bestaan uit louter opdrachten, oefeningen of diagnostische toetsen (bijvoorbeeld in Word of PDF) 
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Een derde van de docenten gebruikt digitale leermaterialen die bestaan uit leerteksten die zijn voorzien van 

opdrachten, oefeningen of diagnostische toetsen maandelijks of vaker. Hbo/wo-docenten gebruiken dit type 

digitale leermaterialen relatief vaker, één of meerdere keren per jaar. Verder zijn er behalve bij hbo/wo geen 

significante verschillen tussen de onderwijstypes.

Ruim een derde van de docenten gebruikt digitale leermaterialen die bestaan uit leerteksten met illustraties 

maandelijks of vaker. Bijna twee op de tien docenten gebruiken dit type digitale leermaterialen nooit of zelden. 

Er zijn geen significante verschillen in de onderwijstypes. Wel gebruiken wat minder mbo-docenten dit type 

digitale	leermaterialen,	maar	als	er	wel	gebruik	van	gemaakt	wordt,	is	dit	wat	vaker	op	frequente	basis.

Bron: TNS NIPO, 2013 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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31 | Mijn digitale leermaterialen bestaan uit leerteksten, die zijn voorzien van opdrachten, oefeningen of diagnostische toetsen.

32 | Mijn digitale leermaterialen bestaan uit leerteksten met illustraties (foto’s, grafieken, schema’s, afbeeldingen, tabellen; 

  bv. In Word of PDF)
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Drie op de tien docenten gebruiken leerteksten met illustraties, opdrachten, oefeningen of diagnostische toet-

sen maandelijks of vaker. Ruim een kwart van de docenten gebruikt dit type digitale leermaterialen zelden of 

nooit. Er zijn geen verschillen in de onderwijstypes.

Bijna 30% van de docenten gebruikt digitale leermaterialen die bestaan uit leerteksten, afgewisseld met video-

clips, animaties en/of geluidsfragmenten, maandelijks of vaker. Havo/vwo- en hbo/wo-docenten gebruiken dit 

type digitale leermaterialen het minst vaak. Dit verschil is echter niet significant.

Bron: TNS NIPO, 2013 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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33 | Mijn digitale leermaterialen bestaan uit leerteksten met illustraties, maar ook voorzien van opdrachten, oefeningen of 

  diagnostische toetsen

34 | Mijn digitale leermaterialen bestaan uit leerteksten, afgewisseld met videoclips, animaties en/of geluidsfragmenten
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Ruim vier op de tien docenten gebruiken digitale leermaterialen die bestaan uit leerteksten, afgewisseld met 

videoclips, animaties en/of geluidsfragmenten, opdrachten, oefeningen of diagnostische toetsen, één of meer-

dere keren per jaar. Twee op de tien docenten gebruiken dit type digitale leermaterialen maandelijks of vaker. 

Mbo-docenten gebruiken dit type digitale leermaterialen het vaakst en havo/vwo- en hbo/wo-docenten het 

minst vaak.

Bijna de helft van de docenten gebruikt digitale leermaterialen die bestaan uit presentaties met illustraties 

maandelijks of vaker. Po-docenten gebruiken deze digitale leermaterialen significant minder vaak maandelijks 

of vaker, en vaker één of meerdere per jaar. Hbo/wo-docenten gebruiken deze digitale leermaterialen significant 

vaker maandelijks of vaker.

Bron: TNS NIPO, 2013 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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35 | Mijn digitale leermaterialen bestaan uit leerteksten, afgewisseld met videoclips, animaties en/of geluidsfragmenten, maar ook 

 voorzien van opdrachten, oefeningen of diagnostische toetsen. (Basis: alle docenten die digitale leermaterialen gemaakt of 

 bewerkt hebben)

36 | Mijn digitale leermaterialen bestaan uit presentaties met illustraties (bijvoorbeeld in PowerPoint of Prezi)
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Ruim een kwart van de docenten gebruikt digitale leermaterialen die bestaan uit bewerkingen of uitbreidingen 

van andere bestaande digitale leermaterialen, maandelijks of vaker. Ruim de helft van de docenten gebruikt 

deze digitale leermaterialen één of meerdere keren per jaar. Po-docenten gebruiken deze digitale leermateria-

len,	vaker	maandelijks	of	vaker	en	hbo/wo-docenten	gebruiken	deze	digitale	leermaterialen	minder	frequent.

Bijna de helft van de docenten gebruikt digitale leermaterialen die bestaan uit videoclips en/of geluidsfragmen-

ten, maandelijks of vaker als illustraties in lessen. Po-docenten gebruiken deze digitale leermaterialen significant 

vaker	op	frequente	basis.

Bron: TNS NIPO, 2013 

Bron: TNS NIPO, 2013 

maandelijks of vaker één of meer per jaar nooit/zelden

maandelijks of vaker één of meer per jaar nooit/zelden
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38

52

39
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56

47

47

45

50

29-

51

42

55

41

37 | Mijn digitale leermaterialen bestaan uit bewerkingen of uitbreidingen van andere, bestaande digitale leermaterialen

38 | Mijn digitale leermaterialen bestaan uit videoclips en/of geluidsfragmenten, die u gebruikt als illustratie in lessen 

 (bijvoorbeeld via het digibord)

Totaal (n=483)

PO (n=137)

VMBO (n=117)

HAVO/VWO (n=137)

MBO (n=51)

HBO/WO (n=80)

Totaal (n=483)

PO (n=137)

VMBO (n=117)

HAVO/VWO (n=137)

MBO (n=51)

HBO/WO (n=80)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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De meerderheid van de docenten gebruikt geen digitale leermaterialen die uit iets anders dan de hierboven 

genoemde types bestaan. Er bestaan geen significante verschillen tussen de onderwijstypes.

De digitale leermaterialen van docenten vormen over het algemeen een deel van de les of gaan over een enkel 

thema. 

Po-docenten hebben relatief vaker digitale leermaterialen die een enkele les vormen, en de digitale leermate-

rialen van havo/vwo-docenten vormen vaker een deel van de les. Mbo-docenten daarentegen hebben vaker 

digitale leermaterialen die een hele lessenserie vormen.

Bron: TNS NIPO, 2013 

Bron: TNS NIPO, 2013 

maandelijks of vaker één of meer per jaar nooit/zelden

enkel thema deel van de les enkele les lessenserie
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69
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69
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74
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63-

16

82

14
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25

69

39 | Mijn digitale leermaterialen bestaan uit nog iets anders

40 | Met de stellingen hierna willen we nog wat meer weten over uw digitale leermaterialen. Mijn digitale leermaterialen gaan over een.. 

(Basis: alle docenten die digitale leermaterialen gemaakt of bewerkt hebben)

Totaal (n=483)

PO (n=137)

VMBO (n=117)

HAVO/VWO (n=137)

MBO (n=51)

HBO/WO (n=80)

Totaal (n=483)

PO (n=137)

VMBO (n=117)

HAVO/VWO (n=137)

MBO (n=51)

HBO/WO (n=80)
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6.2 Copyrights en licenties

De meeste digitale leermaterialen zijn vrij van copyrights/licenties, voornamelijk digitale leermaterialen met 

teksten. Ongeveer twee op de tien docenten geven aan digitale leermaterialen te voorzien van copyrights/licen-

ties. Op digitale leermaterialen met videoclips en illustraties rusten wat vaker copyrights/licenties. Dit verschil is 

echter niet significant. In het onderzoek is niet specifiek gevraagd naar de Creative Commons naamsvermelding 

(CC-BY 3.0 NL) 

Ruim de helft van de docenten geeft aan dat er geen copyrights/licenties op hun digitale leermaterialen met 

teksten rusten. Op de digitale leermaterialen van hbo/wo-docenten rusten vaker copyrights/licenties. Deze 

groep docenten geeft minder vaak aan niet te weten hoe het zit met copyrights/licenties. Op de digitale leerma-

terialen van po-docenten rusten minder vaak copyrights/licenties. 

Bron: TNS NIPO, 2013 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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2418
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2312
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17
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25+

15

41 | In hoeverre zijn uw digitale leermaterialen vrij van copyrights en licenties? (Basis: alle docenten die digitale leermaterialen gemaakt of 

bewerkt hebben)

42 | In hoeverre zijn uw digitale leermaterialen vrij van copyrights en licenties? Met betrekking tot de tekstgedeelten? (Basis: alle docenten 

die digitale leermaterialen gemaakt of bewerkt hebben)

Totaal (n=483)

PO (n=137)

VMBO (n=117)

HAVO/VWO (n=137)

MBO (n=51)

HBO/WO (n=80)

tekstgedeelten

illustraties (afbeeldingen, foto’s, 
grafieken, tabellen...

geluidsfragmenten

videoclips

animaties	(gif,	flash,	etc.)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

nee, er rusten geen copyrights/licenties op ja er rusten copyrights/licenties op 

niet van toepassing weet niet

nee, er rusten geen copyrights/licenties op ja er rusten copyrights/licenties op 

niet van toepassing weet niet
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Bijna een kwart van de docenten geeft aan dat hun digitale leermaterialen met illustraties copyrights/licenties 

bevatten. Ook hier rusten er vaker licenties op de digitale leermaterialen van wo/hbo-docenten en minder vaak 

op die van po-docenten. De hbo/wo-docenten zijn vaker op de hoogte van de situatie wat betreft copyrights/

licenties.

Bijna twee op de tien docenten geven aan dat er copyrights/licenties op hun geluidsfragmenten rusten. 

Hier zijn er geen significante verschillen te zien tussen de onderwijstypes.

Bron: TNS NIPO, 2013 
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43
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33+

43 | In hoeverre zijn uw digitale leermaterialen vrij van copyrights en licenties? Met betrekking tot de illustraties (afbeeldingen, foto’s, 

grafieken, tabellen, schema’s, etc.)? (Basis: alle docenten die digitale leermaterialen gemaakt of bewerkt hebben)

Totaal (n=483)

PO (n=137)

VMBO (n=117)

HAVO/VWO (n=137)

MBO (n=51)

HBO/WO (n=80)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

nee, er rusten geen copyrights/licenties op ja er rusten copyrights/licenties op 

niet van toepassing weet niet

Bron: TNS NIPO, 2013 
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44 | In hoeverre zijn uw digitale leermaterialen vrij van copyrights en licenties? Met betrekking tot de geluidsfragmenten? 

 (Basis: alle docenten die DLMs gemaakt of bewerkt hebben)

Totaal (n=483)

PO (n=137)

VMBO (n=117)

HAVO/VWO (n=137)

MBO (n=51)

HBO/WO (n=80)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

nee, er rusten geen copyrights/licenties op ja er rusten copyrights/licenties op 

niet van toepassing weet niet
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Bijna een kwart van de docenten geeft aan dat hun videoclips copyrights/licenties bevatten. Ook hier zijn er 

geen significante verschillen tussen de verschillende onderwijstypes.

Bijna een op de vier docenten geeft aan dat er geen copyrights/licenties op hun animaties rusten. De toepas-

sing van copyrights/licenties verschilt niet voor de diverse onderwijstypes, met uitzondering van het mbo.

Bron: TNS NIPO, 2013 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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45 | In hoeverre zijn uw digitale leermaterialen vrij van copyrights en licenties? Met betrekking tot de videoclips? 

 (Basis: alle docenten die digitale leermaterialen gemaakt of bewerkt hebben)

46 | In hoeverre zijn uw digitale leermaterialen vrij van copyrights en licenties? Met betrekking tot de animaties (gif, flash, etc.)? 

 (Basis: alle docenten die digitale leermaterialen gemaakt of bewerkt hebben)

Totaal (n=483)

PO (n=137)

VMBO (n=117)

HAVO/VWO (n=137)

MBO (n=51)

HBO/WO (n=80)

Totaal (n=483)

PO (n=137)

VMBO (n=117)

HAVO/VWO (n=137)

MBO (n=51)

HBO/WO (n=80)
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

nee, er rusten geen copyrights/licenties op ja er rusten copyrights/licenties op 

niet van toepassing weet niet

nee, er rusten geen copyrights/licenties op ja er rusten copyrights/licenties op 

niet van toepassing weet niet
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6.3 Intenties

Docenten hebben voornamelijk digitale leermaterialen gemaakt of bewerkt om de lessen aantrekkelijker voor 

de leerlingen te maken. Daarnaast denken ze dat andere docenten hun digitale leermaterialen goed kunnen 

gebruiken en dat de kwaliteit ervan nog niet optimaal is. Po-docenten vragen het minst en mbo-docenten het 

meest om feedback van collega’s en leerlingen. 

47 | Met de volgende stellingen willen wij onderzoeken met welke intenties u uw digitale leermaterialen heeft gemaakt en hoe u oordeelt 

over uw eigen digitale leermaterialen (DLMs). (Basis: alle docenten die digitale leermaterialen gemaakt of bewerkt hebben)

  
 gewogen gemiddelde op een 7  Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 punts-schaal (1 = absoluut  (n=483) (n=137) (n=117) (n=137) (n=51) (n=80)
 onwaar, 7 = helemaal waar) 

 Ik heb mijn DLMs gemaakt voor mijn  
 eigen leerlingen met de bedoeling om  6 6 6 6 6 5,7-
 lessen aantrekkelijker te maken. 

 Ik denk dat andere docenten (waaronder  
 mijn vakgenoten) mijn DLMs goed  5,1 5,1 4,2 5,3+ 5,2 4,8-
 kunnen gebruiken. 
 
 De kwaliteit van mijn DLMs is (nog)  4,9 4,9 5 5 5,1 4,8
 niet optimaal.
 
 Ik heb mijn leerlingen om feedback  4,3 3,7- 4,4 4,4 5,2+ 4,4
 gevraagd over mijn DLMs.
 
 Ik heb mijn collega’s (binnen en/of  
 buiten de school) om feedback  3,9 3,5- 4 3,9 4,9+ 4
 gevraagd over mijn DLMs.  

Bron: TNS NIPO, 2013 
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7 Over het delen van digitale leermaterialen

De meerderheid van de docenten deelt zijn of haar digitale leermaterialen met anderen. Bijna zeven op de tien 

docenten doen dit of hebben dit gedaan. Digitale leermaterialen worden relatief het minst door po-docenten 

en het meest door hbo/wo-docenten gedeeld met anderen. Deze verschillen zijn echter niet significant.

Over het algemeen delen docenten meer dan de helft van hun digitale leermaterialen met anderen. 

Po-docenten delen significant het kleinste aandeel en hbo/wo-docenten delen relatief het grootste aandeel 

van hun digitale leermaterialen met anderen. Dit laatste verschil is echter niet significant.
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63
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75

31

28

33

37

26

25

48 | Deelt/Deelde u uw digitale leermaterialen met anderen? (Basis: alle docenten die digitale leermaterialen gemaakt of bewerkt hebben)

Bron: TNS NIPO, 2013 
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47-
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49 | Welk aandeel van uw digitale leermaterialen deelt u? % van mijn digitale leermaterialen. (Basis: alle docenten die hun 

digitale leermaterialen delen)

Bron: TNS NIPO, 2013 

Totaal (n=335)
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MBO (n=34)

HBO/WO (n=60)
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Gemiddeld percentage

*vanwege het lage aantal respondenten zijn deze cijfers indicatief.
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Docenten delen hun digitale leermaterialen voornamelijk via e-mail of de elektronische leeromgeving van de 

school. Havo/vwo-docenten gebruiken significant vaker de elektronische leeromgeving van de school om hun 

digitale leermaterialen te delen. Een relatief klein percentage (2 – 9%) van de docenten geeft aan hun digitale 

leermaterialen via Wikiwijs te delen. Dit aandeel is ongeveer even groot per onderwijstype.
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50 | Hoe deelt u uw digitale leermaterialen? (Basis: alle docenten die hun digitale leermaterialen delen)

Bron: TNS NIPO, 2013 

Totaal (n=335)

PO (n=86)

VMBO (n=84)

HAVO/VWO (n=102)

MBO (n=34)

HBO/WO (n=60)

via e-mail via de elektronische leeromgeving van de school

via	een	memorystick	of	harde	schijf	 via	dropbox

via Wikiwijs diversen
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Docenten delen hun digitale leermaterialen voornamelijk met enkele collega’s of met (een) vertrouwde 

collega(’s) van dezelfde vakgroep/sectie. Po-docenten delen hun digitale leermaterialen minder vaak met enkele 

collega’s van dezelfde vakgroep/sectie of met iedereen vergeleken met de andere onderwijstypes.
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51 | Met wie deelt u voornamelijk uw digitale leermaterialen? (Basis: alle docenten die hun digitale leermaterialen met anderen delen)

Bron: TNS NIPO, 2013 

Totaal (n=335)

PO (n=86)

VMBO (n=84)

HAVO/VWO (n=102)

MBO (n=34)

HBO/WO (n=60)

*vanwege het lage aantal respondenten zijn deze cijfers indicatief.

met (een vertrouwde collega(‘s) van dezelfde vakgroep/sectie

met enkele collega’s van dezelfde vakgroep/sectie

met collega’s van andere locaties/vestigingen van uw school

met bekende collega’s op andere scholen

met onbekende collega’s op andere scholen

met iedereen, namelijk door mijn DLM’s publiekelijk te maken
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7.2 Opvattingen

Docenten vinden het het waarschijnlijkst dat anderen hun materiaal zomaar kunnen veranderen. Dit punt geven 

docenten ook als meest wenselijk aan. Hbo/wo-docenten geven vaker aan dat ze er iets voor terug willen heb-

ben en er een bepaalde waardering voor willen krijgen. Docenten vinden het het minst waarschijnlijk dat ze hun 

materiaal nooit meer kunnen verbeteren.

52 | Stel dat u digitale leermaterialen heeft gemaakt of gaat maken. We willen dan graag uw opvattingen weten over het publiekelijk delen 

van digitale leermaterialen (bijvoorbeeld via Wikiwijs). Hoe waarschijnlijk/onwaarschijnlijk vindt u het dat de onderstaande stellingen 

op u van toepassingen zijn. (Basis: alle docenten die hun digitale leermaterialen (DLMs) met anderen delen)

  
 gewogen gemiddelde op een 7  Totaal po vmbo havo/vwo mbo* hbo/wo
 punts-schaal (1 = absoluut  (n=335) (n=86) (n=84) (n=102) (n=34) (n=60)
 onwaarschijnlijk, 7 = helemaal 
 waarschijnlijk) 

 Wanneer ik mijn DLms publieke-
 lijk deel dan...

 
 ..kunnen anderen mijn materiaal 4,5 4,1 4,5 4,5 5,1+ 4,5
 zomaar veranderen.

 ..wil ik daar ook een bepaalde 3,7 3,5 3,6 3,8 3,7 4,1+
 waardering voor krijgen.

 ..verlies ik mijn beheer over mijn 3,7 3,5 3,5 3,8 3,8 3,9
 materialen.

 ..kan ik ze nooit meer terugtrekken. 3,6 3- 3,5 3,8 3,9 4,1+

 ..denk ik dat andere er mooi weer mee 3,5 3,1- 3,4 3,5 3,9 3,8
 gaan spelen.

 ..dan kan ik er nooit meer geld 3,4 3- 3,3 3,5 4 3,8
 voor vragen.

 ..kan ik er niet meer mee naar 3,4 3 3,3 3,5 4 3,5
 een uitgever.

 ..verlies ik daarover mijn auteurs- 3,3 3,1 3- 3,3 3,9 3,5
 rechten.

 ..dan doe ik iets oneigenlijks omdat ik 3,2 3,2 3,3 3,2 3,1 3,4
 het ook maar bij elkaar heb gezocht.

 ..kost dat mij veel moeite om dat voor 
 elkaar klaar te krijgen met de middelen 3,2 3 3,1 3,2 3,5 3,4
 waarmee ik het moet doen.

 ..wil ik er ook iets voor terug hebben. 3,1 2,7- 3 3,1 3,1 3,7+

 ..kan ik mijn materiaal nooit meer 2,7 2,6 2,4 2,6 2,9 2,9
 verbeteren.

*vanwege het lage aantal respondenten zijn deze cijfers indicatief.

Bron: TNS NIPO, 2013 
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Wanneer docenten hun digitale leermaterialen publiekelijk delen, vinden ze het wenselijk dat anderen hun 

materiaal zomaar kunnen veranderen en dat ze daar een bepaalde waardering voor krijgen. Po-docenten vinden 

het minder wenselijk om waardering of iets anders terug te krijgen voor het publiekelijk delen van digitale leer-

materialen. Hbo/wo-docenten geven dit (significant) vaker aan.

53 | Stel dat u digitale leermaterialen (DLMs) heeft gemaakt of gaat maken. We willen dan graag uw opvattingen weten over het publieke-

lijk delen van digitale leermaterialen (bijvoorbeeld via Wikiwijs). Hoe wenselijk/onwenselijk vindt u het dat de onderstaande stellingen 

op u van toepassingen zijn. (Basis: alle docenten die hun digitale leermaterialen met anderen delen)

  
 gewogen gemiddelde op een 7  Totaal po vmbo havo/vwo mbo* hbo/wo
 punts-schaal (1 = absoluut  (n=335) (n=86) (n=84) (n=102) (n=34) (n=60)
 onwenselijk, 7 = helemaal 
 wenselijk) 

 Wanneer ik mijn DLms publieke-
 lijk deel dan...

 
 ..kunnen anderen mijn materiaal 4 3,7 4,3 4,1 4,5 4
 zomaar veranderen.

 ..wil ik daar ook een bepaalde 3,9 3,5- 3,9 4 4,1 4,2
 waardering voor krijgen.

 ..wil ik er ook iets voor terug hebben. 3,6 3,1- 3,7 3,7 3,6 4+

 ..kan ik er niet meer mee naar 3,4 3,1- 3,6 3,3 3,7 3,6
 een uitgever.

 ..dan kan ik er nooit meer geld voor 3,4 3,1 3,6 3,5 3,3 3,5
 vragen.

 ..verlies ik mijn beheer over mijn 3,3 3,1 3,6+ 3,3 3,6 3,3
 materialen.

 ..denk ik dat anderen er mooi weer 3,2 3,2 3,4 3,3 3,4 3,2
 mee gaan spelen.

 ..verlies ik daarover mijn auteursrechten. 3,2 3,2 3 3,1 3,7 3,4

 ..kost dat mij veel moeite om dat voor 
 elkaar klaar te krijgen met de middelen 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3
 waarmee ik het moet doen.

 ..dan doe ik iets oneigenlijks omdat ik 3,2 2,9 3,4 3,2 3,2 3,3
 het ook maar bij elkaar heb gezocht.

 ..kan ik ze nooit meer terugtrekken. 3,1 2,9 3,3 3,2 3,4 3,2

 ..kan ik mijn materiaal nooit meer 2,9 2,9 3 2,8 3,2 2,9
 verbeteren.

*vanwege het lage aantal respondenten zijn deze cijfers indicatief.

Bron: TNS NIPO, 2013 
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Om de houding ten opzichte van het publiekelijk delen van digitaal leermateriaal te definiëren, hebben we een 

overall-dimensie gedefinieerd in de vorm van een aantal tegenstellingen om de evaluatie van de docenten te 

kunnen bepalen. Is het delen goed of slecht, zinnig of onzinnig?  Docenten geven op een schaal van 1 tot 7 wat 

men vindt van het publiekelijk delen van digitale leermaterialen. Docenten vinden het publiekelijk delen van 

digitale leermaterialen goed, slim en zinnig en in mindere mate fantastisch of briljant. Vooral po-docenten zijn 

het hierover meer uitgesproken. De havo/vwo- en hbo/wo-docenten geven significant vaker aan dat het publie-

kelijk delen van digitale leermaterialen fantastisch en briljant is.

Docenten zouden hun digitale leermaterialen voornamelijk delen met mensen die er iets aan hebben. Ook 

geven veel docenten aan hun digitale leermaterialen alleen te delen met mensen die ze vertrouwen. Hbo/wo-

docenten geven minder vaak aan en mbo-docenten geven vaker aan hun digitale leermaterialen met iedereen 

te delen.

54 | Stel dat u digitale leermaterialen (DLMs) heeft gemaakt of gaat maken. De volgende stellingen gaan over de vraag hoe u dan denkt 

over het publiekelijk delen van uw eigen digitale leermaterialen, bijvoorbeeld via Wikiwijs

  
 gewogen gemiddelde op een 7  Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 punts-schaal (1 = helemaal mee  (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)
 oneens, 7 = helemaal mee
 eens) 

 
 Zinnig 5,3 5,5+ 5,3 5,2 5,2 5-

 Goed 5,2 5,4+ 5,2 5,1 5,1 5-

 Slim 5,2 5,4+ 5,1 5- 5 4,8-

 Fantastisch 3,3 3,1- 3,4 3,4+ 3,3 3,5+

 Briljant 3,2 3- 3,3 3,4+ 3,1 3,4+

55 | Stel dat u digitale leermaterialen (DLMs) heeft gemaakt of gaat maken. Met de volgende stellingen willen wij weten in hoeverre u 

uw digitale leermaterialen überhaupt wilt delen, ongeacht de inhoud van uw digitale leermaterialen (bestaande uit louter tekst tot 

complete lessenseries)

  
 gewogen gemiddelde op een 7  Totaal po vmbo havo/vwo mbo* hbo/wo
 punts-schaal (1 = absoluut onwaar,  (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)
 7 = helemaal waar) 

 
 Ik deel met mensen waarvan ik denk  5,4 5,5+ 5,3 5,3 5,3 5,2
 dat ze er iets aan hebben.

 Ik deel alleen met mensen die ik 4,6 4,6 4,6 4,7 4,6 4,8
 kan vertrouwen.

 Ik deel alles met iedereen. 3,2 3,3 3,4 3- 3,6+ 2,9-
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7.3 Publiekelijk delen

De inhoud van het digitale leermateriaal speelt vrijwel geen rol in de keuze van docenten om hun digitale leer-

materialen publiekelijk te gaan delen. Gemiddeld geven docenten aan dat vrijwel elke stelling enigszins onwaar 

tot neutraal is. Mbo-docenten geven vaker en hbo/wo-docenten geven minder vaak aan hun digitale leermateri-

aal publiekelijk te delen.

56 | Stel dat u digitale leermaterialen (DLMs) heeft gemaakt of gaat maken. Stel verder dat die digitale leermaterialen van alles kunnen 

zijn (louter tekst tot complete lessenseries). Met de volgende stellingen willen wij onderzoeken in hoeverre u bereid bent uw digitale 

leermaterialen publiekelijk te gaan delen, bijvoorbeeld via Wikiwijs

  
 gewogen gemiddelde op een 7 punts-schaal Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
  (1 = absoluut onwaar, 7 = helemaal waar) (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)
 

 Als mijn DLMs bestaan uit een presentatie met 
 illustraties (bijvoorbeeld in PowerPoint of Prezi)  3,7 3,7 3,7 3,5- 3,8 3,6
 dan ga ik ze publiekelijk delen. 

 Als mijn DLMs bestaan uit videoclips en/of 
 geluidsfragmenten, die als illustraties in lessen 3,6 3,7 3,8 3,5 3,9+ 3,3-
  kunnen dienen (bijvoorbeeld via het digibord), 
 dan ga ik ze publiekelijk delen.
 
 Als mijn DLMs bestaan uit leerteksten met
 illustraties, maar ook voorzien van opdrachten,  3,6 3,7 3,6 3,4 3,8+ 3,2-
 oefeningen of diagnostische toetsen, dan ga ik 
 ze publiekelijk delen. 

 Als mijn DLMs bestaan uit leerteksten met 
 illustraties (foto’s, grafieken, schema’s,  3,6 3,6 3,8 3,5 3,9+ 3,3-
 afbeeldingen, tabellen; bv. in Word of PDF), 
 dan ga ik ze publiekelijk delen. 

 Als mijn DLMs uitsluitend bestaan uit opdrachten, 
 oefeningen of diagnostische toetsen 3,6 3,6 3,7 3,5 3,9+ 3,3
 (bijvoorbeeld in Word of PDF), dan ga ik ze 
 publiekelijk delen.
 
 Als mijn DLMs uitsluitend uit leerteksten bestaan 
 (bijvoorbeeld in Word of PDF), dan ga ik ze  3,6 3,6 3,7 3,4 3,9+ 3,5
 publiekelijk delen. 

 Als mijn DLMs bestaan uit leerteksten, afgewisseld 
 met videoclips, animaties en/of geluidsfragmenten, 3,6 3,6 3,7 3,4 3,8+ 3,3-
 dan ga ik ze publiekelijk delen. 

 Als mijn DLMs bestaan uit leerteksten, die zijn 
 voorzien van opdrachten, oefeningen of diagnos- 3,5 3,6 3,7 3,5 3,9+ 3,2-
 tische toetsen, dan ga ik ze publiekelijk delen. 

 Als mijn DLMs bestaan uit bewerking of uitbreiding
 van andere, bestaande DLMs, dan ga ik ze publieke- 3,5 3,6 3,7 3,4 3,8+ 3,3
 lijk delen. 

 Als mijn DLMs bestaan uit leerteksten, afgewisseld 
 met videoclips, animaties en/of geluidsfragmenten,  
 maar ook voorzien van opdrachten, oefeningen of  3,5 3,6 3,6 3,3 3,9+ 3,1-
 diagnostische toetsen, dan ga ik ze publiekelijk 
 delen. 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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8 De school en de leiding

Dit hoofdstuk gaat in op de directe werkomgeving van docenten. De relatie met de leidinggevende komt eerst 

aan bod en daarna in welke mate de docent vernieuwend is in zijn werk. 

8.1 Relatie met de leidinggevende

Over het algemeen hebben de docenten een goede relatie met hun leidinggevende. De stimulatie van de lei-

ding met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling wordt iets minder goed beoordeeld. Po-docenten beoorde-

len hun relatie met de leidinggevende en de stimulatie van de leiding met betrekking tot persoonlijke ontwik-

keling over het algemeen beter dan gemiddeld. De overige onderwijstypes zijn het significant vaker oneens met 

de stellingen over hoe stimulerend de leiding is met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling. 

57 | Met de volgende stellingen willen wij onderzoeken hoe uw relatie met uw leidinggevende is en hoe stimulerend de leiding is met 

betrekking tot uw persoonlijke ontwikkeling

  
 gewogen gemiddelde op een 7 punts-schaal  Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
  (1 = helemaal mee oneens, 7 = helemaal mee eens) (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)

 
 De werkrelatie met mijn leidinggevende is goed. 5,3 5,4+ 5,3 5,4 5,3 5,1-

 Mijn leidinggevende ziet welk talent ik in huis heb. 5,1 5,3+ 5 5 5 5

 Mijn leidinggevende is bereid me persoonlijk te helpen 5 5,2+ 4,9 4,9 4,7 4,8
 bij het oplossen van problemen in mijn werk.

 Mijn leidinggevende houdt rekening met mijn 5 5,1+ 4,9 4,8 4,8 4,9
 suggesties voor veranderingen.

 De leiding van mijn school stimuleert leraren na te 4,9 5,3+ 4,7- 4,8 4,4- 4,5-
 denken over hoe het beter kan op onze school.

 Ik heb voldoende vertrouwen in mijn leidinggevende 
 om zijn/haar besluiten te verdedigen en te 4,9 5,1+ 4,8 4,7 4,8 4,8
 rechtvaardigen als hij/zij niet aanwezig is.

 De leiding van mijn school schept voldoende mogelijk- 4,8 5,1+ 4,6- 4,6- 4,3- 4,5-
 heden voor leraren om zich professioneel te kunnen 
 ontwikkelen.

 Mijn leidinggevende begrijpt mijn problemen en 4,8 4,9+ 4,8 4,8 4,7 4,6-
 behoeften goed.

 Mijn leidinggevende en ik vullen elkaar goed aan. 4,8 4,9+ 4,7 4,7 4,7 4,7

 De leiding van mijn school stimuleert leraren om te 4,7 5+ 4,6 4,6 4,2- 4,1-
	 experimenteren	met	nieuwe	didactische	werkvormen.

 De leiding van mijn school moedigt leraren aan nieuwe 4,7 5+ 4,5- 4,4- 4,3- 4,4-
 dingen uit te proberen in het verlengde van hun 
 interesses.

 De leiding van mijn school moedigt aan tot het zoeken 
 naar en bediscussiëren van nieuwe informatie en ideeën 4,7 5+ 4,5 4,5- 4,3- 4,3-
  die relevant zijn voor de ontwikkeling van de school. 

	 De	leiding	van	mijn	school	helpt	leraren	te	reflecteren	op		 4,5	 4,9+ 4,4 4,3- 4,1- 4,2-
 nieuwe ervaringen die zij als leraar opdoen.
 
 De leiding van mijn school betrekt individuele leraren in 
 een aanhoudende discussie over hun persoonlijke  4,5 4,8+ 4,4 4,3- 4,1- 4,1-
 professionele doelen. 

 De leiding van mijn schoolt helpt leraren hun persoonlijke 
 ideeën over het onderwijs te verwoorden en te  4,4 4,7+ 4,3- 4,2- 4,1- 4,3
 verduidelijken. 

Bron: TNS NIPO, 2013 



Wikiwijs60

8.2 Vernieuwing in het werk

Docenten geven aan enigszins vernieuwend te zijn in hun werk. Po-docenten zijn het over het algemeen (sig-

nificant) vaker eens met de stellingen over vernieuwing in het werk. Dit houdt in dat zij aangeven het vernieu-

wendst in hun werk te zijn. Havo/vwo-docenten geven significant minder vaak aan gezien te worden als een 

voorstander van vernieuwing en verandering en als iemand die graag nieuwe dingen doet. 

58 | Met de volgende stellingen willen wij onderzoeken of u vernieuwend bent in uw werk 

 gewogen gemiddelde op een 7  Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 punts-schaal (1 = helemaal niet (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)
 van toepassing, 7 = helemaal van
 toepassing) 

  
 Ik kom in mijn werk vaak op ideeën. 5,1 5,2+ 5,1 5,1 5 5

 Ik probeer dingen op een nieuwe  5 5,1+ 5 5 4,9 5,1
 manier uit 

 Ik lever graag een bijdrage aan de  5 5,1+ 5 4,8- 5,1 4,9
 implementatie van andermans ideeën.  
 
 Ik zie vernieuwingsprojecten als een  5 5,1+ 5 4,8 4,9 5
 uitdaging 

 Mijn collega’s zien mij als iemand die  4,8 4,8 4,9 4,6- 4,8 4,8
 graag nieuwe dingen doet.
 
 Ik lees regelmatig in tijdschriften, vak-
 bladen et cetera over de ontwikkelingen  4,8 4,8 4,6- 4,8 4,8 4,9
 in mijn vak.
 
 Ik neem in mijn werk veel initiatieven  4,7 4,8 4,7 4,6 4,8 4,7
 voor veranderingen
 
 Ik word door de mensen in mijn school 
 gezien als een groot voorstander van  4,5 4,6+ 4,5 4,3- 4,5 4,5
 vernieuwing en verandering. 

Bron: TNS NIPO, 2013 



Onderzoeksrapportage Wikiwijs 2013|  CC-BY | september 2013  61

Docenten zijn enigszins geneigd om dingen uit te zoeken. Tussen de verschillende onderwijstypes zijn geen 

grote significante verschillen te zien. Po-, mbo- en hbo/wo-docenten geven over het algemeen wat vaker aan 

het (significant) eens met de stellingen te zijn en vmbo- en havo/vwo-docenten zijn het wat vaker (significant) 

oneens met de stellingen.

59 | Met de volgende stellingen willen wij uw onderzoekende geest nagaan

 gewogen gemiddelde op een 7 punts- Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 schaal (1 = niet op mij van toepassing, (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)
 7 = geheel op mij van toepassing) 

  
 Ik kijk hoe anderen dingen doen om er zelf  5,4 5,5+ 5,3 5,4 5,3 5,4
 van te leren.
 
 Ik ben kritisch op de vraag of ik wel het  5,4 5,4+ 5,2- 5,3 5,2 5,5
 juiste doe. 

 Ik vraag mij af of ik mijn werkzaamheden kan  5,3 5,3 5,3 5,4 5,2 5,3
 verbeteren. 

 Ik probeer dingen vanuit andere perspectieven  5,1 5,1 5,2 5,1 5,2 5,1
 te zien. 

 Ik probeer vooroordelen te vermijden ten  5 5 5 5 5,2+ 5,1
 aanzien van oplossingen/verklaringen 

 Ik kan omgaan met situaties waarin oplos- 5 5 4,9 4,9 5,2+ 5,1
 singen/verklaringen nog niet voorhanden zijn.
 
 Als het gaat om het uitzoeken van dingen 
 probeer ik steeds betere en meer toegespitste 4,9 5 4,8 4,8 4,9 5,1+
 vragen te stellen.
 
 Ik tracht gegevens te verzamelen zodat ik mijn  4,9 5+ 4,8 4,6- 4,9 5,1+
 werkzaamheden kan evalueren.
 
 Ik ben bereid enige tijd met onduidelijkheid te 
 leven mits er uiteindelijk uitzicht is op bewezen  4,7 4,7 4,5- 4,6 4,9+ 4,8
 oplossingen en/of gegronde verklaringen.
 
 Ik vraag aan anderen wat zij denken over  4,7 4,6 4,7 4,6 4,8 4,8
 mijn werkzaamheden.
 
 Door een systematische manier van onder-
 zoeken tracht ik bewijskracht te vinden voor  4,6 4,7 4,5- 4,4- 4,7 5,1+
 oplossingen/verklaringen.
 
 Ik heb een zekere tolerantie voor onzekerheden 
 en dubbelzinnigheden in aangereikte  4,6 4,6 4,6 4,5 4,7 4,7
 oplossingen/verklaringen. 

 Ik weiger ongegronde beweringen/verklaringen 
 te accepteren, hoe aannemelijk zij ook mogen  4,5 4,5 4,5 4,5 4,7 4,7
 zijn. 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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9 het toekomstig gebruik van digitale leermaterialen

Dit hoofdstuk gaat over het toekomstig gebruik van digitale leermaterialen, waarbij docenten dit gebruik aller-

eerst voorspellen. Daarna komen de verwachtingen en het gebruik vanuit de omgeving en sociale druk aan bod. 

Ook wordt de houding van docenten ten opzichte van het regelmatig gebruik van digitale leermaterialen geme-

ten en wordt er ingegaan op de handigheid van docenten in het omgaan met digitale leermaterialen. Ten slotte 

komt het toekomstige digitaal leermateriaalgebruik en de motivatie om digitale leermaterialen te gebruiken aan 

bod. 

9.1 Voorspelling gebruik

De meeste docenten denken het komende jaar regelmatig digitale leermaterialen in hun lessen te gebruiken. 

Bijna zeven op de tien docenten geven dit aan. Po-docenten geven dit het vaakst en hbo/wo-docenten geven 

dit het minst vaak aan.

68

66

64

77+

63

54-

32

34

36

23-

37

46+

60 | Denkt u, dat u het komende jaar op regelmatige basis digitale leermaterialen in uw lessen/colleges zou gebruiken? 

Bron: TNS NIPO, 2013 

Totaal (n=1228)

PO (n=533)

VMBO (n=252)

HAVO/VWO (n=240)

MBO (n=121)

HBO/WO (n=132)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja Nee



Wikiwijs64

9.2 Verwachtingen vanuit omgeving

De verwachtingen vanuit de omgeving worden neutraal beoordeeld. Er zijn geen uitgesproken meningen. 

Po-docenten geven significant vaker aan dat alle partijen verwachten dat ze digitale leermaterialen in hun les-

sen gebruiken. Havo/vwo- en hbo/wo-docenten geven significant minder aan dat dit van hen verwacht wordt. 

Als gevolg kan men stellen dat de noodzakelijke druk ontbreekt om docenten aan te moedigen regelmatig 

digitale leermaterialen in de lessen te gebruiken (zie tabel 64).

61 | Door middel van de volgende stellingen willen wij weten wie er in uw omgeving verwacht dat u regelmatig digitale leermaterialen 

(DLMs) moet gebruiken in uw lessen

 gewogen gemiddelde op een 7 punts- Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 schaal (1 = absoluut onwaarschijnlijk, (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)
 7 = helemaal waarschijnlijk) 

  
 Ik denk dat mijn direct collega’s het goed 
 vinden dat ik regelmatig DLMs moet gebruiken  4,5 4,8+ 4,4 4,2- 4,3 4-
 in mijn lessen. 

 Ik denk dat mijn team coördinator van mening 
 is dat ik regelmatig DLMs moet gebruiken in  4,4 4,7+ 4,3 4,1- 4,2 3,7-
 mijn lessen. 

 Ik denk dat mijn directeur wil dat ik regelmatig  4,3 4,7+ 4,2 3,9- 4- 3,4-
 DLMs moet gebruiken in mijn lessen.
 
 Ik denk dat het college van bestuur de visie
 draagt dat alle docenten regelmatig DLMs  4,2 4,6+ 4 3,7- 3,8- 3,8-
 moeten gebruiken in hun lessen.
 
 Ik denk dat het college van bestuur de visie 
 draagt dat alle docenten regelmatig DLMs  4,2 4,6+ 4 3,7- 3,8- 3,8-
 moeten gebruiken in hun lessen.
 
 Ik denk dat mijn leerlingen er op aandringen 
 dat ik regelmatig DLMs moet gebruiken in  4 4,2+ 4 3,7- 3,9 3,6-
 mijn lessen. 

 Ik denk dat de werkgroep ICT vindt dat ik  3,9 4,3+ 3,9 3,4- 3,9 3,7
 regelmatig sociale media moet gebruiken. 

 Ik denk dat de ouders van mijn leerlingen 
 vinden dat ik regelmatig DLMs moet gebruiken  3,9 4,3+ 3,8 3,7- 3,6 2,9-
 in mijn lessen.  

Bron: TNS NIPO, 2013 
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Docenten staan over het algemeen ook neutraal ten opzichte van het schikken naar de mening van deze par-

tijen. Ze schikken zich het meest naar de mening van hun teamcoördinatoren. Po-docenten geven (significant) 

vaker aan zich te schikken naar de mening van alle partijen. Voornamelijk havo/vwo-docenten geven significant 

minder aan zich te schikken naar de mening van anderen.

9.3 Gebruik vanuit omgeving

De vraag of andere collega’s regelmatig digitale leermaterialen in hun lessen gebruiken, wordt gemiddeld be-

antwoord. Po-docenten geven significant vaker aan dat de meeste collega’s digitale leermaterialen in hun lessen 

gebruiken. Docenten uit het middelbaar onderwijs geven dit significant minder vaak aan. Hieruit is te conclu-

deren dat po-docenten het vaakst digitale leermaterialen in hun lessen gebruiken ten opzichte van de andere 

onderwijstypes. 

62 | Door middel van de volgende stellingen willen wij weten wie er in uw omgeving verwacht dat u regelmatig digitale leermaterialen 

(DLMs) moet gebruiken in uw lessen 

 gewogen gemiddelde op een 7 puntsschaal Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 (1 = absoluut niet, 7 = heel veel) (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)
 
 Schikt u zich naar de mening van.. dat u 
 regelmatig DLms moet gebruiken in 
 uw lessen
 
  
 uw teamcoördinator  4,4 4,7+ 4,3 4- 4,2 4,1-

 uw directeur  4,3 4,8+ 4,1- 3,8- 3,9- 4-

 uw directe collega’s 4,3 4,6+ 4,2 4,1- 4,1 4,1

 uw leerlingen  4,2 4,3+ 4,1 3,9- 4,1 4,3

 de werkgroep ICT  4,1 4,6+ 3,9- 3,6- 3,8- 3,6-

 het college van bestuur  4 4,4+ 3,7- 3,5- 3,7- 3,8
 
 de ouders van uw leerlingen  3,6 4+ 3,6 3,1- 3,6 2,9-
 

63 | Door middel van de stellingen willen wij onderzoeken wie er in uw omgeving regelmatig digitale leermaterialen (DLMs) gebruiken in 

hun lessen 

 gewogen gemiddelde op een 7 puntsschaal Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 (1 = absoluut onwaar, 7 = helemaal onwaar) (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)
 
  
 De meeste directe collega’s 4,3 4,7+ 4,1- 3,8- 4,1 4-
 
 De meeste collega’s van andere vakgroepen/ 4,2 4,5+ 4- 3,8- 4 4
 secties

 De meeste collega’s van andere scholen 4,2 4,5+ 3,9- 3,7- 4 3,9-

 De meeste collega’s van andere locaties/ 4,1 4,5+ 3,9- 3,6- 3,9- 3,9
 vestigingen
 

Bron: TNS NIPO, 2013 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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9.4 Sociale druk

Docenten ervaren gemiddeld niet veel druk om digitale leermaterialen in hun lessen te gebruiken. Dit is niet 

verwonderlijk als men kijkt naar de resultaten in tabel 61, waar de verwachtingen vanuit de omgeving zijn be-

schreven. Deze verwachtingen zijn niet hoog. Ook het schikken naar de mening van beleidsbepalende figuren is 

vrij neutraal (zie tabel 62). Als gevolg kan men stellen dat de noodzakelijke druk ontbreekt om docenten aan te 

moedigen regelmatig digitale leermaterialen in de lessen te gebruiken)  Po-docenten ervaren deze druk signifi-

cant vaak. Vmbo-, havo/vwo- en hbo/wo-docenten ondervinden deze druk het minst.

64 | Door middel van de stellingen willen wij weten of u sociale druk ondervindt om regelmatig digitale leermaterialen (DLMs) te gebruiken 

in uw lessen 

 gewogen gemiddelde op een 7 puntsschaal Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 (1 = absoluut onwaar, 7 = helemaal onwaar) (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)
 
  
 Men vindt dat ik regelmatig DLMs moet 3,7 4,2+ 3,5- 3,3- 3,4- 3,2-
 gebruiken in mijn lessen.

 Ik krijg stellig de indruk dat ik regelmatig DLMs 3,7 4,1+ 3,5- 3,2- 3,3- 3,3-
 moet gebruiken in mijn lessen.

 Ik kom er niet onderuit om regelmatig DLMs te 3,5 4+ 3,3- 3- 3,3 3-
 moeten gebruiken in mijn lessen.

 Men dringt er sterk op aan dat ik regelmatig 3,3 3,6+ 3,2 3- 3,1 3,1-
 DLMs moet gebruiken in mijn lessen.

Bron: TNS NIPO, 2013 
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9.5 Houding

Ook de houding van docenten ten opzichte van het regelmatig gebruik van digitale leermaterialen is gemeten 

met een bipolaire schaal met een lijstje van tegenstellingen (goed – slecht, enzovoorts). Docenten geven op een 

schaal van 1 tot 7 aan wat men vindt van het regelmatig gebruik van digitale leermaterialen. Docenten staan 

daar in het algemeen positief tegenover, hoewel men er niet mee wegloopt (de dimensies briljant en fantastisch 

scoren uitgesproken laag).

Docenten vinden het gebruik goed, zinnig, juist en bemoedigend. Wat betreft de houding ten opzichte van digi-

tale leermaterialen is er een duidelijke scheiding tussen po-docenten en havo/vwo-, mbo- en hbo/wo-docenten 

te zien. Po-docenten vinden digitale leermaterialen vaker goed, juist, bemoedigend en zinnig. Havo/vwo-, mbo- 

en hbo/wo-docenten zijn wat uitgesprokener en geven onder andere vaker aan dat ze digitale leermaterialen 

wenselijk, fantastisch en briljant vinden. 

65| Door middel van de stellingen willen wij weten wat u vindt over het regelmatig gebruik van digitale leermaterialen (DLMs) in uw lessen 

 gewogen gemiddelde op een 7 puntsschaal Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 (1 = helemaal mee oneens, 7 = helemaal (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)
 mee eens)
  
 
 Goed 5,5 5,8+ 5,4 5,3- 5,3- 5,2-

 Zinnig 5,4 5,7+ 5,3 5,2- 5,1 5,1-

 Juist 5,3 5,6+ 5,2 5- 5,1- 5-

 Bemoedigend 5,1 5,4+ 5 4,9- 4,9- 4,8-

 Briljant 3,2 2,9- 3,3 3,4+ 3,4+ 3,5+

 Fantastisch 3 2,7- 3,1 3,2+ 3,2+ 3,3+

 Nodig 2,9 2,5- 3,1+ 3,3+ 3,1 3,4+

 Te omarmen 2,8 2,6- 2,9 3+ 3,1+ 3,1+

 Opbouwend 2,7 2,5- 2,8 2,9+ 2,9 3,1+
 
 Wenselijk 2,7 2,4- 2,8 3+ 2,9+ 3+

Bron: TNS NIPO, 2013 



Wikiwijs68

9.6 Omgaan met digitale leermaterialen 

De meeste docenten, voornamelijk uit het po, geven aan (enigszins) goed te kunnen omgaan met digitale 

leermaterialen. Wanneer er nog gesleuteld moet worden aan de digitale leermaterialen is dit vertrouwen een 

stuk minder. Hbo/wo-docenten hebben er significant meer vertrouwen in dat zij kunnen omgaan met digitale 

leermaterialen waarbij er nog behoorlijk wat gesleuteld moet worden. 

Docenten ervaren dat ze vrijheid en eigen controle hebben wat betreft het regelmatig gebruik van digitale leer-

materialen in hun lessen. Havo/vwo-docenten ervaren meer vrijheid en eigen controle.

66 | Met de volgende stellingen willen wij onderzoeken of u wel regelmatig gebruik kan maken van digitale leermaterialen (DLMs) in uw 

lessen

 gewogen gemiddelde op een 7 punts- Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 schaal (1 = absoluut onwaar, 7 = helemaal (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)
 waar) 

  
 Ik denk dat ik met eenvoudige DLMs kan om-
 gaan zoals een tekst in Word of PDF, een  6 6 6 6,1+ 5,7- 6,1
 presentatie in PowerPoint of een interactieve 
 oefening. 

 Ik heb het idee dat ik goed kan omgaan met 
 DLMs die bestaan uit opdrachten, een tekst met  5,6 5,7+ 5,6 5,7 5,4- 5,5
	 vragen	of	een	kant	en	klare	webquest.	

 Ik heb er vertrouwen in dat ik weet waar en hoe 
 je DLMs kunt inzetten in een digitale les of een  5,4 5,5+ 5,3 5,3 5,2 5,3
 gedeelte van een digitale les. 

 Ik weet zeker dat ik DLMs met vele multimediale 
 componenten (dus met geluid en allerlei video- 5,1 5,2+ 5 5,1 5 5,1
 clips van internet) zonder technische pro-
 blemen in de lessen kan inzetten. 

 Ik ben er zeker van dat ik goed kan omgaan met 
 DLMs die eigenlijk nog halffabricaten zijn en ik  4,2 4- 4,3 4,3 4,3 4,5+
 er nog behoorlijk aan moet sleutelen om ze 
 geschikt te maken voor mijn doeleinden. 

67 | Met de volgende stellingen willen wij onderzoeken of u wel regelmatig gebruik kan maken van digitale leermaterialen (DLMs) in uw 

lessen

 gewogen gemiddelde op een 7 punts- Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 schaal (1 = absoluut onwaar, 7 = helemaal (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)
 waar) 

  
 Ik heb volledige vrijheid in hoe ik mijn regel- 5,5 5,5 5,5 5,8+ 5,4 5,6
 matig gebruik van DLMs bepaal. 

 Het is aan mij om mijn regelmatig gebruik van  5,5 5,5 5,5 5,8+ 5,3 5,6
 DLMs te bepalen. 

 Ik heb volledige eigen controle over mijn  5,5 5,4 5,5 5,7+ 5,3 5,7
 regelmatig gebruik van DLMs.
 
 In sommige gevallen kan ik zelf mijn regel- 5,4 5,4 5,3 5,5 5,2 5,5
 matig gebruik van DLMs bepalen. 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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Docenten zijn er enigszins van overtuigd dat het ze gaat lukken om digitale leermaterialen op regelmatige basis 

te gebruiken in hun lessen. Po-docenten zijn hier vaker van overtuigd en vmbo- en havo/vwo-docenten zijn hier 

minder vaak van overtuigd.

Docenten zijn er enigszins van overtuigd dat ze ingewikkelde problemen kunnen oplossen waardoor ze digitale 

leermaterialen regelmatig kunnen blijven gebruiken. Mbo- en hbo/wo-docenten geven vaker aan dat ze zelfs de 

moeilijkste problemen op kunnen lossen.

68 | Met de volgende stellingen willen wij onderzoeken of u wel regelmatig gebruik kan maken van digitale leermaterialen (DLMs) 

  in uw lessen

 gewogen gemiddelde op een 7 punts- Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 schaal (1 = absoluut onwaar, 7 = helemaal (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)
 waar)

 het op regelmatige basis DLms gebruiken 
 in lessen.. 

  
 ..gaat mij zeker lukken. 5,1 5,4+ 4,8- 4,7- 5,1 5,2

 ..zou geen enkel probleem moeten zijn. 5 5,2+ 4,8- 4,7- 4,9 5,2

 ..is voor mij gemakkelijk te doen. 4,9 5,1+ 4,6- 4,6- 4,9 5

 ..kan ik in alle gevallen halen. 4,7 4,9+ 4,5- 4,3- 4,8 4,9

69 | Door middel van de volgende stellingen willen wij onderzoeken in hoeverre u in staat bent het hoofd te beiden aan problemen die 

  u zouden kunnen beletten om regelmatig gebruik te maken van digitale leermaterialen (DLMs) in uw lessen

 gewogen gemiddelde op een 7 punts- Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 schaal (1 = absoluut onwaar, 7 = helemaal (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)
 waar)

 het op regelmatige basis DLms gebruiken 
 in lessen.. 

  
 Ik denk dat ik eenvoudige problemen kan 
 oplossen zodat mijn regelmatig gebruik van  4,9 5 4,9 4,9 4,8 5,1
 DLMs niet in gevaar komt. 

 Ik vertrouw erop dat ik onverwachte gebeurte-
 nissen doeltreffend aanpak om regelmatig van  4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 5
 DLMs gebruik te kunnen blijven maken. 

 Ik ga ervan uit dat ik vindingrijk genoeg ben 
 om ingewikkelde problemen aan te kunnen  4,5 4,4- 4,6 4,6 4,7 4,8+
 waardoor mijn regelmatig gebruik van DLMs 
 door kan gaan. 

 Wat er ook gebeurt, ik weet er altijd uit te komen 3,9 3,9 4 3,8 4,2+ 4,3+
 om regelmatig gebruik te maken van DLMs.  

 Het lukt mij de moeilijkste problemen op te 
 lossen zodat ik regelmatig gebruik kan blijven  3,9 3,8- 4 3,9 4,2+ 4,2+
 maken van DLMs. 

Bron: TNS NIPO, 2013 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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9.7 Toekomstig gebruik

Docenten zijn voornamelijk van plan om geluidsfragmenten en videoclips in de lessen in te zetten. Verder zijn 

digitale leermaterialen die uit teksten met illustraties bestaan erg populair. Wel zijn er verschillen te zien in het 

gebruik van verschillende soorten digitale leermaterialen per onderwijstype. Zo zijn po-docenten bijvoorbeeld 

vaker van plan om geluidsfragmenten en videoclips in hun lessen te gebruiken en hbo/wo-docenten zijn vaker 

van plan om met presentaties te werken. 

Docenten geven over het algemeen aan te proberen digitale leermaterialen in hun lessen te (blijven) gebruiken. 

Ze	zullen	er	zelfs	flink	hun	best	voor	doen.	Vooral	po-docenten	geven	aan	zich	hier	hard	voor	te	maken.	Havo/

vwo-docenten spannen zich hier het minst voor in.

70 | Met de stellingen hierna willen wij te weten komen of u regelmatig digitale leermaterialen (DLMs) gaat of blijft gebruiken in uw lessen

 gewogen gemiddelde op een 7 punts- Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 schaal (1 = absoluut onwaar, 7 = helemaal (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)
 waar) 

  
 Ik ga geluidsfragmenten en videoclips inzetten 5,2 5,4+ 5,1 5,1 5 5
 in de lessen.

 Ik verwacht dat ik DLMs die uit teksten met 4,9 4,9 4,8 4,9 4,8 4,8
 illustraties bestaan ga gebruiken.

 Ik ben van plan om presentaties te gebruiken 4,8 4,8 4,8 5 4,8 5,2+
 in de lessen.

 Ik heb het voornemen om bewerkte DLMs te 4,6 4,8+ 4,7 4,6 4,5 4,6
 gebruiken in de lessen.

 Ik ga DLMs inzetten in de lessen die een 4,4 4,8+ 4,2- 4- 4,5 3,9-
 volledig les/thema omvatten.

 Ik ga ook die DLMs die een complete lessen- 4 4,4+ 3,9 3,5- 4,3+ 3,3-
 serie vormen gebruiken.

 Ik denk dat ik DLMs die uit louter teksten 3,8 3,6- 3,7 4 4+ 4,1+
 bestaan ga gebruiken.
 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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9.8 Motivatie

Docenten zijn over het algemeen (enigszins), en po-docenten erg gemotiveerd om digitale leermaterialen regel-

matig te gebruiken.  

71 | Met de volgende stellingen vragen we u of u zich gaat inspannen om regelmatig digitale leermaterialen (DLMs) in uw lessen te 

  (blijven) gebruiken

 gewogen gemiddelde op een 7 punts- Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 schaal (1 = absoluut onwaar, 7 = helemaal (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)
 waar) 

  
 Ik probeer regelmatig DLMs in mijn lessen te 5,1 5,3+ 4,9 4,9- 4,8 4,9
 (blijven) gebruiken.

 Ik span mij in om regelmatig DLMs in mijn 5 5,2+ 4,9 4,7- 4,8 4,8
 lessen te (blijven) gebruiken.

	 Ik	doe	flink	mijn	best	om	regelmatig	DLMs	in	 4,8	 5,1+ 4,7 4,5- 4,5- 4,6
 mijn lessen te (blijven) gebruiken.

 Ik ben volhardend om regelmatig DLMs in mijn 4,7 5+ 4,5- 4,4- 4,6 4,7
 lessen te (blijven) gebruiken.

 Ik ga tot het uiterste om regelmatig DLMs in 4 4,3+ 3,9 3,6- 4 3,9
 mijn lessen te (blijven) gebruiken.

 Ik zie wel of ik regelmatig DLMs in mijn lessen 3,9 3,8- 4,1 4 4,1 4,2
 blijf/ga gebruiken.
 

Bron: TNS NIPO, 2013 

72 | Aan de hand van de volgende stellingen willen wij onderzoeken hoe gemotiveerd u bent om regelmatig digitale leermaterialen (DLMs) 

in uw lessen te gaan gebruiken

 gewogen gemiddelde op een 7 punts- Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 schaal (1 = absoluut onwaar, 7 = helemaal (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)
 waar)

 Wanneer ik regelmatig DLms gebruik dan.. 

  
 ..ben ik daar tevreden over. 5,2 5,5+ 5- 5- 5- 5,1

 ..vind ik dat erg leuk. 5,2 5,5+ 4,9- 4,9- 4,8- 4,8-

 ..ervaar ik daar heel veel plezier in. 5,1 5,4+ 4,8- 4,8- 4,8- 4,7-

 ..is dat heel interessant voor mij. 5 5,3+ 4,8- 4,7- 4,9 4,8-

 ..geniet ik daar van. 5 5,3+ 4,7- 4,6- 4,7- 4,6-

 ..boeit mij dat. 4,9 5,3+ 4,7- 4,6- 4,7 4,8

 ..prikkelt mij dat enorm. 4,7 5+ 4,8- 4,3- 4,7 4,4-

 ..daagt dat mij helemaal uit. 4,7 5+ 4,5- 4,2- 4,6 4,5
 

Bron: TNS NIPO, 2013 
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Docenten geven aan dat het gebruik van digitale leermaterialen (enigszins) past bij hun manier van lesgeven, 

hun neiging om nieuwe dingen te proberen en bij het streven om met de tijd mee te gaan. Het gebruik van 

digitale leermaterialen komt wat minder tegemoet aan de sterke affiniteit met ict-toepassingen van docenten. 

Po-docenten geven vaker aan dat het gebruik van digitale leermaterialen bij bovengenoemde aspecten past.

73 | Aan de hand van de volgende stellingen willen wij onderzoeken hoe gemotiveerd u bent om regelmatig digitale leermaterialen (DLMs) 

in uw lessen te gaan gebruiken

 gewogen gemiddelde op een 7 punts- Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 schaal (1 = absoluut onwaar, 7 = helemaal (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)
 waar)

 het regelmatig gebruik van DLms..

  
 ..past bij mijn neiging om nieuwe dingen uit  5 5,2+ 4,9 4,8 4,8 5
 te proberen.
 
 ..past bij mijn streven om met de tijd mee te 5,1 5,4+ 5 4,9- 4,8- 5,1
 gaan.

 ..past bij mijn manier van les geven. 4,9 5,2+ 4,7- 4,8 4,8 5

 ..komt tegemoet aan mijn sterke affiniteit met 4,4 4,6+ 4,3 4,3 4,4 4,4
 ICT toepassingen.

Bron: TNS NIPO, 2013 
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De voornaamste reden voor docenten om digitale leermaterialen te gebruiken, is omdat het duidelijk iets 

toevoegt. Daarnaast zijn het gevoel om zinvol bezig te zijn en er dingen door te weten komen/van te leren 

belangrijke redenen om digitale leermaterialen te gebruiken. Mbo-docenten geven vaker aan eigenlijk geen zin 

te hebben in het gebruiken van digitale leermaterialen en er geen prioriteit aan te geven. Po-docenten scoren 

op alle positief gestelde vragen het hoogst. Hbo/wo-docenten scoren hoger op de punten die over status gaan 

in vergelijking met de overige docenten.

74 | Aan de hand van de volgende stellingen willen wij onderzoeken hoe gemotiveerd u bent om regelmatig digitale leermaterialen (DLMs) 

in uw lessen te gaan gebruiken

 gewogen gemiddelde op een 7 puntsschaal Totaal po vmbo havo/vwo mbo hbo/wo
 (1 = absoluut onwaar, 7 = helemaal waar) (n=1228) (n=533) (n=252) (n=240) (n=121) (n=132)
 
 als ik regelmatig DLms gebruik dan 
 doe ik dat.. 

  
 ..omdat het duidelijk iets toevoegt. 5,3 5,6+ 5,2 5,2 5- 5,1

 ..omdat ik het gevoel heb zinvol bezig te zijn. 4,7 5+ 4,5- 4,4- 4,5 4,3-

 ..omdat ik er veel van kan leren. 4,6 4,9+ 4,4- 4,4- 4,5 4,2-

 ..omdat ik daardoor dingen te weten kom. 4,6 4,9+ 4,3- 4,2- 4,5 4,3-

 ..omdat het heel nuttig voor mij is. 4,5 4,8+ 4,2- 4,2- 4,4 4,1-

 ..omdat dit enorm belangrijk voor mij is. 4 4,3+ 3,8- 3,6- 4,1 3,6-

 ..omdat ik dan trots op mezelf kan zijn. 3,9 4,2+ 3,6- 3,3- 3,8 3,4-

 ..omdat ik dan het idee heb iets gepresteerd te hebben. 3,7 2,8+ 3,6 3,3- 3,7 3,4

 ..omdat ik daarmee aantoon dat ik het (toch) kan. 3,4 3,7+ 3,4 3- 3,4 3-

 ..omdat het van mij wordt verwacht. 3,3 3,5+ 3,1- 2,8- 3,4 3,1

 ..omdat daar vanuit wordt gegaan. 3,1 3,3+ 3 2,7- 3,1 3

 ..omdat ik er veel waardering voor ontvang. 3,1 3,2 3,1 3 3,2 3,3

 ..omdat ik daarmee goed voor de dag kan komen. 3,1 3,1 3 2,8- 3,2 3,4+

 ..omdat ik mij schuldig zou voelen wanneer ik het niet doe. 2,9 3,2+ 2,8 2,6- 2,9 2,6-

 ..omdat ik mij anders zou schamen wanneer ik het niet doe. 2,8 2,9+ 2,7 2,4- 2,7 2,6

 ..omdat ik daardoor erkenning krijg. 2,8 2,8 2,8 2,5- 2,9 3

 ..maar persoonlijk geef ik er geen prioriteit aan.. 2,8 2,6- 2,9 2,9 3,1+ 2,9

 ..omdat ik het als een mislukking ervaar als ik het niet doe. 2,7 2,9+ 2,8 2,5- 2,6 2,6

 ..omdat ik daarmee heel hoog kan scoren. 2,7 2,7 2,6 2,4- 2,8 3+

 ..omdat ik me dan belangrijk voel. 2,5 2,6+ 2,4 2,2- 2,7 2,5

 ..omdat ik er nadrukkelijk op word gewezen. 2,5 2,6 2,6 2,2- 2,7 2,4

 ..hoewel ik liever andere, nuttigere dingen wil doen. 2,5 2,3- 2,6 2,4 2,8+ 2,5

 ..omdat anders anderen slecht over mij gaan denken. 2,4 2,5 2,4 2,2- 2,6 2,4

 ..maar ik heb er geen zin in. 2,4 2,2- 2,5 2,4 2,7+ 2,3

 ..hoewel ik het een verspilling van tijd vind. 2,2 2,1- 2,3 2,2 2,6+ 2,3

 ..omdat ik dan van het gezeur af ben. 2,2 2,1- 2,3 2 2,5+ 2,3

 ..omdat ik anders in vreselijke moeilijkheden kom. 2,1 2,1 2,1 1,8- 2,5+ 2,2

Bron: TNS NIPO, 2013 
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bijlagen
Vragenlijst

hOOFDSTuK 1: DemOgRaFISChe gegeVenS
(Totaal 16 items)

94	  
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Blok	  1	  

1	   U	  bent	  een	  …	  	   	   man	  

	   vrouw	  

2	   Wat	  is	  uw	  geboortejaar?	   ……………	  

3	   Bent	  u	  docent?	   	   ja	  

	   nee	  

Indien	  ‘ja’	  ga	  dan	  hier	  verder.	  

Indien	  ‘nee’	  dan	  ga	  naar	  het	  EINDE	  VAN	  DE	  VRAGENLIJST	  

4	   Hoeveel	  jaren	  bent	  u	  al	  
werkzaam	  in	  het	  onderwijs	  (tel	  
dit	  schooljaar	  mee)?	  

	  

	  

……………	  

5	   Wat	  is	  uw	  huidige	  totale	  
aanstellingsomvang	  in	  uren	  per	  
week?	  

	  

	  

……………	  

6	   Hoeveel	  uren	  daarvan	  geeft	  u	  
les?	  

	  

	  

……………	  

7	   Binnen	  welke	  
schooltypen	  
geeft	  u	  les?	  

U	  kunt	  
meerdere	  
antwoorden	  
geven.	  

	   po	  

	   vmbo	  

	   havo/vwo	  

	   mbo	  

	   hbo	  

	   universiteit	  

	   Anders,	  namelijk	  	  

	  

Monique Vossen 21-11-13 10:33
Verwijderd: Bijlagen ... [1]
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	   Anders,	  namelijk	  	  

	  

	  

……………	  

	  

	  

	  

Blok	  2	  

In	  de	  volgende	  twee	  stellingen	  willen	  we	  van	  u	  weten	  of	  u	  de	  kennis	  en	  vaardigheden	  in	  huis	  hebt	  om	  ICT-‐
toepassingen	  te	  gebruiken	  in	  uw	  lessen.	  

1	   Hoe	  schat	  doorgaans	  u	  uw	  kennis	  en	  vaardigheden	  
in	  met	  betrekking	  tot	  de	  bediening	  van	  ICT-‐
toepassingen?	  Bijvoorbeeld,	  u	  weet	  hoe	  u	  e-‐mails	  
kunt	  beantwoorden,	  bijlagen	  kunt	  meesturen,	  een	  
verzendlijst	  kunt	  samenstellen.	  

	   weet	  er	  niets	  van	  

	   oriënterende	  gebruiker	  (starter)	  

	   beginnende	  gebruiker	  

	   beetje	  ervaren	  gebruiker	  

	   gevorderde	  gebruiker	  

	   vergevorderde	  gebruiker	  (expert)	  

	   zeer	  vergevorderde	  gebruiker	  (goeroe)	  

	  2	   Hoe	  schat	  doorgaans	  u	  uw	  kennis	  en	  vaardigheden	  
in	  met	  betrekking	  tot	  het	  didactisch	  gebruik	  van	  ICT-‐
toepassingen?	  Bijvoorbeeld,	  u	  weet	  hoe	  u	  digitale	  
leerlingportfolio’s	  kunt	  inzetten	  bij	  het	  begeleiden	  
van	  uw	  leerlingen/studenten.	  

	   weet	  er	  niets	  van	  

	   oriënterende	  gebruiker	  (starter)	  

	   beginnende	  gebruiker	  

	   beetje	  ervaren	  gebruiker	  

	   gevorderde	  gebruiker	  

	   vergevorderde	  gebruiker	  (expert)	  

	   zeer	  vergevorderde	  gebruiker	  (goeroe)	  
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Blok	  3	  

1	   Bent	  u	  bekend	  met	  
Wikiwijs?	  

	   ja	  

	   nee	  

Indien	  ‘ja’	  ga	  dan	  hier	  verder.	  

Indien	  ‘nee’	  dan	  ga	  naar	  HOOFDSTUK	  2	  

2	   Hebt	  u	  de	  Wikiwijs	  website	  
(www.wikiwijs.nl)	  bezocht?	  

	   ja,	  uitgebreid	  en	  meerdere	  malen	  

	   ja,	  uitgebreid	  maar	  een	  enkele	  keer	  

	   ja,	  een	  enkele	  keer	  

	   nee,	  (bijna)	  niet	  

Indien	  ‘ja’	  ga	  dan	  hier	  verder.	  

Indien	  ‘nee’	  dan	  ga	  naar	  HOOFDSTUK	  2	  

3	   Hebt	  u	  bij	  uw	  bezoeken	  aan	  
de	  Wikiwijs	  website	  
gevonden	  wat	  u	  zocht?	  

	   ja,	  meestal	  wel	  

	   ja,	  soms	  wel	  

	   nee,	  (bijna)	  niet	  

Welk	  rapportcijfer	  van	  1	  tot	  en	  met	  10	  geeft	  u	  aan	  de	  Wikiwijs	  website	  ten	  aanzien	  
van	  de	  volgende	  aspecten:	  

4	   De	  vorm	  van	  de	  website	   	  

……………	  

5	   De	  hoeveelheid	  digitale	  
leermaterialen.	  

	  

……………	  

6	   De	  kwaliteit	  van	  de	  digitale	  
leermaterialen.	  

	  

……………	  

7	   De	  vindbaarheid	  van	  de	  digitale	  
leermaterialen	  

	  

……………	  
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HOOFDSTUK	  2:	  HET	  HUIDIGE	  GEBRUIK	  VAN	  DIGITALE	  LEERMATERIALEN	  

(Totaal	  21	  items)	  

	  

Blok	  1	  

In	  de	  volgende	  stellingen	  gaan	  wij	  u	  het	  huidige	  gebruik	  van	  digitale	  leermaterialen	  
(afgekort	  DLMs)	  in	  kaart	  brengen.	  

1	   Gebruikt	  u	  op	  dit	  moment	  
DLMs?	  

	   ja	  

	   nee	  

Indien	  ‘ja’	  ga	  dan	  hier	  verder.	  

Indien	  ‘nee’	  dan	  ga	  naar	  HOOFDSTUK	  3	  

2	   Geef	  het	  percentage	  aan	  tussen	  
de	  0	  en	  100%	  dat	  het	  huidige	  
gebruik	  geeft	  van	  digitale	  
leermaterialen	  ten	  opzichte	  van	  
papieren	  leermaterialen	  	  

	  

	  

……………%	  is	  digitaal	  leermateriaal	  

3	   Geef	  het	  percentage	  aan	  tussen	  
de	  0	  en	  100%	  dat	  het	  gewenste	  
gebruik	  geeft	  van	  digitale	  
leermaterialen	  ten	  opzichte	  van	  
papieren	  leermaterialen	  

	  

	  

……………%	  is	  digitaal	  leermateriaal	  

	  

Blok	  2	  

4	   Wilt	  u	  aangeven	  op	  welke	  
wijze	  u	  aan	  digitale	  
leermaterialen	  komt?	  

U	  kunt	  meerdere	  
antwoorden	  geven.	  

❏	   De	  DLMs	  worden	  bij	  het	  lesboek	  geleverd	  

❏	   Via	  collega’s	  

❏	   Door	  op	  internet	  te	  gaan	  zoeken	  

❏	   Via	  Wikiwijs	  

❏	   Via	  KlasCement	  

❏	   Door	  onderwijskundige	  websites	  te	  
bezoeken	  (bv	  Kennisnet,	  Digischool	  en	  
SLO)	  

❏	   Door	  digitale	  videobanken	  te	  raadplegen	  
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Blok	  2	  

4	   Wilt	  u	  aangeven	  op	  welke	  
wijze	  u	  aan	  digitale	  
leermaterialen	  komt?	  

U	  kunt	  meerdere	  
antwoorden	  geven.	  

❏	   De	  DLMs	  worden	  bij	  het	  lesboek	  geleverd	  

❏	   Via	  collega’s	  

❏	   Door	  op	  internet	  te	  gaan	  zoeken	  

❏	   Via	  Wikiwijs	  

❏	   Via	  KlasCement	  

❏	   Door	  onderwijskundige	  websites	  te	  
bezoeken	  (bv	  Kennisnet,	  Digischool	  en	  
SLO)	  

❏	   Door	  digitale	  videobanken	  te	  raadplegen	  
(bv	  van	  NTR,	  SchoolTV	  of	  Teleblik)	  

❏	   Door	  deze	  zelf	  te	  maken	  

❏	   Door	  bestaande	  DLMs	  te	  bewerken	  

❏	   Anders,	  namelijk	  	  

	  

	  

……………	  
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Blok	  3	  

De	  volgende	  stellingen	  handelen	  over	  open	  en	  gesloten	  DLMs.	  	  

Open	  DLMs	  zijn	  gratis	  te	  gebruiken,	  vrij	  te	  bewerken	  en	  vrij	  te	  verspreiden.	  

Gesloten	  DLMs	  zijn	  niet	  gratis	  en	  worden	  vaak	  bij	  een	  methode	  geleverd.	  

Kunt	  u	  aangeven	  hoe	  vaak	  u	  de	  volgende	  DLMs	  aan	  uw	  
leerlingen	  aanbiedt?	  

Open	  DLMs	   Gesloten	  DLMs	  

no
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	  1	   Een	  digitaal	  tekstbestand	  (bijvoorbeeld	  in	  Word).	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

2	   Een	  digitaal	  tekstbestand	  met	  illustraties	  (zoals	  foto’s,	  
grafieken,	  afbeeldingen,	  schema’s).	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

3	   Een	  digitale	  presentatie	  met	  illustraties	  (bijvoorbeeld	  in	  
Powerpoint	  of	  Prezi).	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

4	   Evaluatie-‐	  en	  toetsmateriaal	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

5	   Audiofragmenten	  en	  video’s	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

6	   Oefenprogramma’s	  en	  opdrachten	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

7	   Een	  complete	  leerlijn	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

8	   Educatieve	  programma’s	  of	  apps	  (educatieve	  
toepassingen	  voor	  bijvoorbeeld	  een	  iPad	  of	  een	  ander	  
type	  tablet)	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

9	   Weblectures	  (videopresentatie	  van	  een	  college	  of	  les)	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

10	   Educatieve	  games	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  
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Blok	  4	  

De	  volgende	  stellingen	  handelen	  over	  open	  en	  gesloten	  DLMs.	  	  

Open	  DLMs	  zijn	  gratis	  te	  gebruiken,	  vrij	  te	  bewerken	  en	  vrij	  te	  verspreiden.	  	  

Gesloten	  DLMs	  zijn	  niet	  gratis	  en	  worden	  vaak	  bij	  een	  methode	  geleverd.	  

Kunt	  u	  aangeven	  in	  hoeverre	  u	  het	  eens	  bent	  met	  de	  
volgende	  stellingen.	  

Open	  DLMs	   Gesloten	  DLMs	  

ab
so
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ut
	  m
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	   	   	   	   	   he
le
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	   	   	   	   	   he
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m
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	  e
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s	  

	  1	   De	  DLMs	  zijn	  gemakkelijk	  vindbaar.	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

2	   De	  DLMs	  zijn	  zonder	  aanpassingen	  inzetbaar	  in	  mijn	  
lessen.	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

3	   De	  DLMs	  zijn	  gemakkelijk	  te	  bewerken.	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

4	   De	  DLMs	  zijn	  meestal	  in	  het	  Nederlands	  beschikbaar.	   	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

5	   De	  DLMs	  vervangen	  het	  papieren	  leermateriaal	  
volledig.	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

6	   De	  DLMs	  vormen	  extra	  leerstof	  naast	  het	  gebruikelijk	  
leermateriaal	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

7	   De	  DLMs	  vormen	  extra	  oefenstof	  naast	  het	  
gebruikelijke	  oefenmateriaal.	  
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HOOFDSTUK	  3	  (HRD)	  

(Totaal	  36	  Items)	  

	  

Blok	  1	  

Met	  de	  volgende	  stellingen	  willen	  wij	  weten	  hoe	  uw	  relatie	  met	  uw	  leidinggevende	  is.	  

	  

in
	  ze

er
	  g
er
in
ge

	  m
at
e	  

	   	   	   	   	   in
	  ze

er
	  h
og

e	  
m
at
e	  

	  1	   Mijn	  leidinggevende	  is	  bereid	  me	  persoonlijk	  te	  helpen	  
bij	  het	  oplossen	  van	  problemen	  in	  mijn	  werk.	  

	   	   	   	   	   	   	  

2	   De	  werkrelatie	  met	  mijn	  leidinggevende	  is	  goed	   	   	   	   	   	   	   	  

3	   Ik	  heb	  voldoende	  vertrouwen	  in	  mijn	  leidinggevende	  om	  
zijn/haar	  besluiten	  te	  verdedigen	  en	  te	  rechtvaardigen	  
als	  hij/zij	  niet	  aanwezig	  is	  

	   	   	   	   	   	   	  

4	   Mijn	  leidinggevende	  houdt	  rekening	  met	  mijn	  suggesties	  
voor	  veranderingen	  

	   	   	   	   	   	   	  

5	   Mijn	  leidinggevende	  en	  ik	  vullen	  elkaar	  goed	  aan	   	   	   	   	   	   	   	  

6	   Mijn	  leidinggevende	  begrijpt	  mijn	  problemen	  en	  
behoeften	  goed	  

	   	   	   	   	   	   	  

7	   Mijn	  leidinggevende	  ziet	  welk	  talent	  ik	  in	  huis	  heb.	   	   	   	   	   	   	   	  
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Blok	  2	  

Met	  de	  volgende	  stellingen	  willen	  wij	  weten	  hoe	  stimulerend	  de	  leiding	  is	  met	  
betrekking	  tot	  uw	  persoonlijke	  ontwikkeling.	  

De	  leiding	  van	  mijn	  school	  ...	  

he
le
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t	  v

an
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ep
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sin
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	   	   	   	   	   he
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	  to
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sin

g	  

	  1	   ...	  helpt	  leraren	  hun	  persoonlijke	  ideeën	  over	  het	  
onderwijs	  te	  verwoorden	  en	  te	  verduidelijken.	  

	   	   	   	   	   	   	  

2	   ...	  moedigt	  leraren	  aan	  nieuwe	  dingen	  uit	  te	  proberen	  in	  
het	  verlengde	  van	  hun	  interesses.	  

	   	   	   	   	   	   	  

3	   ...	  helpt	  leraren	  te	  reflecteren	  op	  nieuwe	  ervaringen	  die	  
zij	  als	  leraar	  opdoen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

4	   ...	  stimuleert	  leraren	  na	  te	  denken	  over	  hoe	  het	  beter	  
kan	  op	  onze	  school.	  

	   	   	   	   	   	   	  

5	   ...	  moedigt	  aan	  tot	  het	  zoeken	  naar	  en	  bediscussiëren	  
van	  nieuwe	  informatie	  en	  ideeën	  die	  relevant	  zijn	  voor	  
de	  ontwikkeling	  van	  de	  school.	  

	   	   	   	   	   	   	  

6	   ...	  betrekt	  individuele	  leraren	  in	  een	  aanhoudende	  
discussie	  over	  hun	  persoonlijke	  professionele	  doelen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

7	   ...	  stimuleert	  leraren	  om	  te	  experimenteren	  met	  nieuwe	  
didactische	  werkvormen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

8	   ...	  schept	  voldoende	  mogelijkheden	  voor	  leraren	  om	  zich	  
professioneel	  te	  kunnen	  ontwikkelen.	  
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Blok	  3	  

Met	  de	  volgende	  stellingen	  willen	  wij	  weten	  of	  u	  vernieuwend	  bent	  in	  uw	  werk.	  

	  

ni
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ng
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	  1	   Ik	  kom	  in	  mijn	  werk	  vaak	  op	  ideeën.	   	   	   	   	   	   	   	  

2	   Ik	  probeer	  dingen	  op	  een	  nieuwe	  manier	  uit.	   	   	   	   	   	   	   	  

3	   Ik	  neem	  in	  mijn	  werk	  veel	  initiatieven	  voor	  
veranderingen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

4	   Ik	  word	  door	  de	  mensen	  in	  mijn	  school	  gezien	  als	  een	  
groot	  voorstander	  van	  vernieuwing	  en	  verandering.	  

	   	   	   	   	   	   	  

5	   Ik	  lever	  graag	  een	  bijdrage	  aan	  de	  implementatie	  van	  
andermans	  ideeën.	  

	   	   	   	   	   	   	  

6	   Ik	  zie	  vernieuwingsprojecten	  als	  een	  uitdaging.	   	   	   	   	   	   	   	  

7	   Mijn	  collega’s	  zien	  mij	  als	  iemand	  die	  graag	  nieuwe	  
dingen	  doet.	  

	   	   	   	   	   	   	  

8	   Ik	  lees	  regelmatig	  in	  tijdschriften,	  vakbladen	  et	  cetera	  
over	  de	  ontwikkelingen	  in	  mijn	  vak.	  
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Blok	  4	  

Met	  de	  volgende	  stellingen	  willen	  wij	  weten	  hoe	  geneigd	  u	  bent	  om	  dingen	  uit	  te	  zoeken.	  

	  

ni
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	  4	   Ik	  ben	  kritisch	  of	  ik	  wel	  het	  juiste	  doe.	   	   	   	   	   	   	   	  

5	   Ik	  vraag	  mij	  af	  of	  ik	  dingen	  die	  ik	  doe,	  kan	  verbeteren.	   	   	   	   	   	   	   	  

1	   Ik	  kijk	  hoe	  anderen	  dingen	  doen	  om	  er	  zelf	  van	  te	  leren.	   	   	   	   	   	   	   	  

9	   Ik	  vraag	  aan	  anderen	  wat	  zij	  denken	  over	  de	  dingen	  die	  
ik	  doe.	  

	   	   	   	   	   	   	  

13	   Ik	  tracht	  gegevens	  te	  verzamelen	  zodat	  ik	  de	  dingen	  die	  
ik	  doe	  kan	  evalueren.	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  6	   Ik	  weiger	  ongegronde	  beweringen/verklaringen	  te	  
accepteren,	  hoe	  aannemelijk	  zij	  ook	  mogen	  zijn.	  

	   	   	   	   	   	   	  

2	   Ik	  heb	  een	  zekere	  tolerantie	  voor	  onzekerheden	  en	  
dubbelzinnigheden	  in	  aangereikte	  oplossingen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

8	   Ik	  ben	  bereid	  enige	  tijd	  met	  onduidelijkheid	  te	  leven	  mits	  
er	  uiteindelijk	  uitzicht	  is	  op	  bewezen	  oplossingen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

12	   Ik	  kan	  omgaan	  met	  situaties	  waarin	  oplossingen	  nog	  niet	  
voorhanden	  zijn.	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  10	   Als	  het	  gaat	  om	  het	  uitzoeken	  van	  dingen	  probeer	  ik	  
steeds	  betere	  en	  meer	  toegespitste	  vragen	  te	  stellen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

11	   Ik	  probeer	  dingen	  vanuit	  andere	  perspectieven	  te	  zien.	   	   	   	   	   	   	   	  

3	   Ik	  probeer	  vooroordelen	  te	  vermijden	  ten	  aanzien	  van	  
oplossingen	  

	   	   	   	   	   	   	  

7	   Door	  een	  systematische	  manier	  van	  onderzoeken	  tracht	  
ik	  bewijskracht	  te	  vinden	  voor	  oplossingen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

Monique Vossen 21-11-13 11:44
Tabel met opmaak

Monique Vossen 21-11-13 11:45
Met opmaak: Lettertype:+Themakoppen,
8 ptMonique Vossen 21-11-13 11:46
Met opmaak: Lettertype:+Themakoppen,
8 pt
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Door	  middel	  van	  de	  volgende	  stellingen	  willen	  wij	  weten	  wie	  er	  in	  uw	  omgeving	  verwacht	  dat	  u	  regelmatig	  
DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  uw	  lessen.	  	  

Met	  REGELMATIG	  bedoelen	  we:	  ENKELE	  KEREN	  PER	  WEEK	  GEDURENDE	  HET	  KOMENDE	  JAAR.	  

Ik	  denk	  dat	  ...	  

ab
so
lu
ut
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nw
aa
rs
ch
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k	  

	   	   	   	   	   he
le
m
aa
l	  w
aa
rs
ch
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k	  

	  6	   	  de	  ouders	  van	  mijn	  leerlingen	  vinden	  dat	  ik	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  
in	  mijn	  lessen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

3	   mijn	  leerlingen	  er	  op	  aandringen	  dat	  ik	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  
mijn	  lessen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

5	   mijn	  directe	  collega’s	  het	  goed	  vinden	  dat	  ik	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  
in	  mijn	  lessen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

4	   mijn	  teamcoördinator	  van	  mening	  is	  dat	  ik	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  
mijn	  lessen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

2	   de	  werkgroep	  ICT	  vindt	  dat	  ik	  regelmatig	  sociale	  media	  moet	  gebruiken	   	   	   	   	   	   	   	  

7	   mijn	  directeur	  wil	  dat	  ik	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  mijn	  lessen.	   	   	   	   	   	   	   	  

1	   het	  college	  van	  bestuur	  de	  visie	  draagt	  dat	  alle	  docenten	  regelmatig	  DLMs	  
moeten	  gebruiken	  in	  hun	  lessen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  

Schikt	  u	  zich	  naar	  de	  mening	  van	  ...	  

ab
so
lu
ut
	  n
ie
t	  

	   	   	   	   	   he
el
	  v
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l	  

	  6	   de	  ouders	  van	  uw	  leerlingen	  over	  dat	  u	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  uw	  
lessen?	  

	   	   	   	   	   	   	  

3	   uw	  leerlingen	  over	  dat	  u	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  uw	  lessen?	   	   	   	   	   	   	   	  

5	   uw	  directe	  collega’s	  over	  dat	  u	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  uw	  lessen?	   	   	   	   	   	   	   	  

4	   uw	  teamcoördinator	  over	  dat	  u	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  uw	  lessen?	   	   	   	   	   	   	   	  

2	   de	  werkgroep	  ICT	  over	  dat	  u	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  uw	  lessen?	   	   	   	   	   	   	   	  

7	   uw	  directeur	  over	  dat	  u	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  uw	  lessen?	   	   	   	   	   	   	   	  

1	   het	  college	  van	  bestuur	  over	  dat	  u	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  uw	  
lessen?	  
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HOOFDSTUK	  3	  (HRD)	  

(Totaal	  36	  Items)	  

	  

Blok	  1	  

Met	  de	  volgende	  stellingen	  willen	  wij	  weten	  hoe	  uw	  relatie	  met	  uw	  leidinggevende	  is.	  

	  

in
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	   	   	   	   	   in
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	  1	   Mijn	  leidinggevende	  is	  bereid	  me	  persoonlijk	  te	  helpen	  
bij	  het	  oplossen	  van	  problemen	  in	  mijn	  werk.	  

	   	   	   	   	   	   	  

2	   De	  werkrelatie	  met	  mijn	  leidinggevende	  is	  goed	   	   	   	   	   	   	   	  

3	   Ik	  heb	  voldoende	  vertrouwen	  in	  mijn	  leidinggevende	  om	  
zijn/haar	  besluiten	  te	  verdedigen	  en	  te	  rechtvaardigen	  
als	  hij/zij	  niet	  aanwezig	  is	  

	   	   	   	   	   	   	  

4	   Mijn	  leidinggevende	  houdt	  rekening	  met	  mijn	  suggesties	  
voor	  veranderingen	  

	   	   	   	   	   	   	  

5	   Mijn	  leidinggevende	  en	  ik	  vullen	  elkaar	  goed	  aan	   	   	   	   	   	   	   	  

6	   Mijn	  leidinggevende	  begrijpt	  mijn	  problemen	  en	  
behoeften	  goed	  

	   	   	   	   	   	   	  

7	   Mijn	  leidinggevende	  ziet	  welk	  talent	  ik	  in	  huis	  heb.	   	   	   	   	   	   	   	  
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Door	  middel	  van	  de	  volgende	  stellingen	  willen	  wij	  weten	  wie	  er	  in	  uw	  omgeving	  verwacht	  dat	  u	  regelmatig	  
DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  uw	  lessen.	  	  

Met	  REGELMATIG	  bedoelen	  we:	  ENKELE	  KEREN	  PER	  WEEK	  GEDURENDE	  HET	  KOMENDE	  JAAR.	  

Ik	  denk	  dat	  ...	  

ab
so
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ut
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nw
aa
rs
ch
ijn
lij
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	   	   	   	   	   he
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	  6	   	  de	  ouders	  van	  mijn	  leerlingen	  vinden	  dat	  ik	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  
in	  mijn	  lessen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

3	   mijn	  leerlingen	  er	  op	  aandringen	  dat	  ik	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  
mijn	  lessen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

5	   mijn	  directe	  collega’s	  het	  goed	  vinden	  dat	  ik	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  
in	  mijn	  lessen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

4	   mijn	  teamcoördinator	  van	  mening	  is	  dat	  ik	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  
mijn	  lessen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

2	   de	  werkgroep	  ICT	  vindt	  dat	  ik	  regelmatig	  sociale	  media	  moet	  gebruiken	   	   	   	   	   	   	   	  

7	   mijn	  directeur	  wil	  dat	  ik	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  mijn	  lessen.	   	   	   	   	   	   	   	  

1	   het	  college	  van	  bestuur	  de	  visie	  draagt	  dat	  alle	  docenten	  regelmatig	  DLMs	  
moeten	  gebruiken	  in	  hun	  lessen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  

Schikt	  u	  zich	  naar	  de	  mening	  van	  ...	  

ab
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	   	   	   	   	   he
el
	  v
ee
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	  6	   de	  ouders	  van	  uw	  leerlingen	  over	  dat	  u	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  uw	  
lessen?	  

	   	   	   	   	   	   	  

3	   uw	  leerlingen	  over	  dat	  u	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  uw	  lessen?	   	   	   	   	   	   	   	  

5	   uw	  directe	  collega’s	  over	  dat	  u	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  uw	  lessen?	   	   	   	   	   	   	   	  

4	   uw	  teamcoördinator	  over	  dat	  u	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  uw	  lessen?	   	   	   	   	   	   	   	  

2	   de	  werkgroep	  ICT	  over	  dat	  u	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  uw	  lessen?	   	   	   	   	   	   	   	  

7	   uw	  directeur	  over	  dat	  u	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  uw	  lessen?	   	   	   	   	   	   	   	  

1	   het	  college	  van	  bestuur	  over	  dat	  u	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  uw	  
lessen?	  
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Blok	  2	  

Door	  middel	  van	  de	  stellingen	  willen	  wij	  weten	  wie	  er	  in	  uw	  omgeving	  regelmatig	  DLMs	  gebruiken	  in	  hun	  
lessen.	  

Met	  REGELMATIG	  bedoelen	  we:	  ENKELE	  KEREN	  PER	  WEEK	  GEDURENDE	  HET	  KOMENDE	  JAAR.	  
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	  1	   De	  meeste	  collega’s	  van	  andere	  scholen	  	   	   	   	   	   	   	   	  

3	   De	  meeste	  collega’s	  van	  andere	  locaties/vestingen	  	   	   	   	   	   	   	   	  

2	   De	  meeste	  collega’s	  van	  andere	  vakgroepen/secties	  	   	   	   	   	   	   	   	  

4	   De	  meeste	  directe	  collega’s	  	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

	  

Door	  middel	  van	  de	  stellingen	  willen	  wij	  weten	  of	  u	  druk	  ondervindt	  om	  regelmatig	  DLMs	  te	  gebruiken	  in	  uw	  
lessen.	  

	  
ab
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	  2	   Ik	  krijg	  stellig	  de	  indruk	  dat	  ik	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  mijn	  lessen.	   	   	   	   	   	   	   	  

4	   Men	  vindt	  dat	  ik	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  mijn	  lessen.	   	   	   	   	   	   	   	  

1	   Men	  dringt	  er	  sterk	  op	  aan	  dat	  ik	  regelmatig	  DLMs	  moet	  gebruiken	  in	  mijn	  
lessen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

3	   Ik	  kom	  er	  niet	  onderuit	  om	  regelmatig	  DLMs	  te	  moeten	  gebruiken	  in	  mijn	  
lessen.	  
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Blok	  3	  

Door	  middel	  van	  de	  volgende	  stellingen	  willen	  wij	  weten	  wat	  u	  vindt	  over	  het	  regelmatig	  gebruik	  van	  DLMs	  in	  uw	  
lessen.	  Dit	  doet	  u	  door	  bij	  elke	  stelling	  het	  rondje	  aan	  te	  kruisen	  dat	  het	  best	  past	  bij	  uw	  mening.	  	  

Met	  REGELMATIG	  bedoelen	  we:	  ENKELE	  KEREN	  PER	  WEEK	  GEDURENDE	  HET	  KOMENDE	  JAAR.	  

	  9	   Regelmatig	  gebruik	  van	  DLMs	  in	  
mijn	  lessen	  vind	  ik	  ...	  	  

goed	   	   	   	   	   	   	   	   slecht	  

8	   onnodig	   	   	   	   	   	   	   	   nodig	  

2	   onwenselijk	   	   	   	   	   	   	   	   wenselijk	  

7	   juist	   	   	   	   	   	   	   	   verkeerd	  

6	   verschrikkelijk	   	   	   	   	   	   	   	   fantastisch	  

10	   ondermijnend	   	   	   	   	   	   	   	   opbouwend	  

3	   verwerpelijk	   	   	   	   	   	   	   	   te	  omarmen	  

1	   bemoedigend	   	   	   	   	   	   	   	   teleurstellend	  

4	   zinnig	   	   	   	   	   	   	   	   nonsens	  

5	   onnozel	   	   	   	   	   	   	   	   briljant	  
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Blok	  4	  

Met	  de	  volgende	  stellingen	  willen	  wij	  te	  weten	  komen	  of	  u	  regelmatig	  gebruik	  kan	  maken	  van	  DLMs	  in	  uw	  
lessen.	  Het	  gaat	  dus	  over	  de	  vraag	  óf	  u	  dit	  gedrag	  kunt	  uitvoeren	  (los	  van	  uw	  voornemens	  dát	  u	  het	  gedrag	  
wel	  of	  niet	  daadwerkelijk	  gaat	  uitvoeren).	  	  

Met	  REGELMATIG	  bedoelen	  we:	  ENKELE	  KEREN	  PER	  WEEK	  GEDURENDE	  HET	  KOMENDE	  JAAR.	  
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	  11	   Ik	  denk	  dat	  ik	  met	  eenvoudige	  DLMs	  kan	  omgaan.	   	   	   	   	   	   	   	  

4	   Ik	  heb	  het	  idee	  dat	  ik	  goed	  kan	  omgaan	  met	  DLMs	   	   	   	   	   	   	   	  

10	   Ik	  heb	  er	  vertrouwen	  dat	  ik	  goed	  kan	  omgaan	  met	  DLMs	   	   	   	   	   	   	   	  

15	   Ik	  ben	  er	  van	  overtuigd	  dat	  dat	  ik	  goed	  kan	  omgaan	  met	  DLMs	   	   	   	   	   	   	   	  

5	   Ik	  ben	  er	  heel	  zeker	  van	  dat	  dat	  ik	  goed	  kan	  omgaan	  met	  DLMs	   	   	   	   	   	   	   	  

	  9	   Regelmatig	  DLMs	  in	  mijn	  lessen	  gebruiken	  is	  haalbaar.	   	   	   	   	   	   	   	  

3	   Regelmatig	  DLMs	  in	  mijn	  lessen	  gebruiken	  zal	  mij	  lukken.	   	   	   	   	   	   	   	  

2	   Regelmatig	  DLMs	  in	  mijn	  lessen	  gebruiken	  is	  voor	  mij	  geen	  enkel	  probleem.	   	   	   	   	   	   	   	  

6	   Regelmatig	  DLMs	  in	  mijn	  lessen	  gebruiken	  ga	  ik	  zeker	  redden.	   	   	   	   	   	   	   	  

13	   Regelmatig	  DLMs	  in	  mijn	  lessen	  gebruiken	  kan	  ik	  heel	  goed	  volhouden	   	   	   	   	   	   	   	  

	  8	   Ik	  heb	  enige	  vrijheid	  in	  hoe	  ik	  mijn	  regelmatig	  gebruik	  van	  DLMs	  bepaal.	   	   	   	   	   	   	   	  

1	   In	  sommige	  gevallen	  kan	  ik	  zelf	  mijn	  regelmatig	  gebruik	  van	  DLMs	  bepalen.	   	   	   	   	   	   	   	  

12	   Ik	  heb	  zelf	  in	  de	  hand	  of	  er	  regelmatig	  gebruik	  wordt	  gemaakt	  van	  DLMs.	   	   	   	   	   	   	   	  

14	   Het	  is	  aan	  mij	  om	  mijn	  regelmatig	  gebruik	  van	  DLMs	  te	  bepalen.	   	   	   	   	   	   	   	  

7	   Ik	  heb	  volledig	  eigen	  controle	  over	  mijn	  regelmatig	  gebruik	  van	  DLMs.	   	   	   	   	   	   	   	  
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Door	  middel	  van	  de	  volgende	  stellingen	  willen	  wij	  te	  weten	  komen	  in	  hoeverre	  u	  in	  staat	  bent	  het	  hoofd	  te	  
bieden	  aan	  problemen	  die	  u	  zouden	  kunnen	  beletten	  om	  regelmatig	  gebruik	  te	  maken	  van	  DLMs	  in	  uw	  
lessen.	  Problemen	  die	  kunnen	  optreden	  zijn	  bijvoorbeeld	  defecte	  mobiele	  apparatuur,	  lege	  accu’s,	  
tijdgebrek,	  vergeetachtigheid,	  lange	  perioden	  van	  afwezigheid,	  het	  hebben	  van	  deeltijdaanstelling	  en	  ziekte.	  

Met	  REGELMATIG	  bedoelen	  we:	  ENKELE	  KEREN	  PER	  WEEK	  GEDURENDE	  HET	  KOMENDE	  JAAR.	  
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	  2	   Ik	  denk	  dat	  ik	  eenvoudige	  problemen	  kan	  oplossen	  zodat	  mijn	  regelmatig	  
gebruik	  van	  DLMs	  niet	  in	  gevaar	  komt	  

	   	   	   	   	   	   	  

4	   Ik	  vertrouw	  erop	  dat	  ik	  onverwachte	  gebeurtenissen	  doeltreffend	  aanpak	  om	  
regelmatig	  van	  DLMs	  gebruik	  te	  kunnen	  blijven	  maken.	  

	   	   	   	   	   	   	  

5	   Ik	  ga	  ervan	  uit	  dat	  ik	  vindingrijk	  genoeg	  ben	  om	  ingewikkelde	  problemen	  aan	  te	  
kunnen	  waardoor	  mijn	  regelmatig	  gebruik	  van	  DLMs	  door	  kan	  gaan.	  

	   	   	   	   	   	   	  

1	   Het	  lukt	  mij	  de	  moeilijkste	  problemen	  op	  te	  lossen	  zodat	  ik	  regelmatig	  gebruik	  
kan	  blijven	  maken	  van	  DLMs.	  

	   	   	   	   	   	   	  

3	   Wat	  er	  ook	  gebeurt,	  ik	  weet	  er	  altijd	  uit	  te	  komen	  om	  regelmatig	  gebruik	  te	  
maken	  van	  DLMs.	  
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Blok	  5	  

Met	  de	  stellingen	  hierna	  willen	  wij	  te	  weten	  komen	  óf	  u	  regelmatig	  DLMs	  gaat	  of	  blijft	  gebruiken	  in	  uw	  
lessen.	  	  

Met	  REGELMATIGE	  bedoelen	  we:	  ENKELE	  KEREN	  PER	  WEEK	  GEDURENDE	  HET	  KOMENDE	  JAAR.	  

	  

ab
so
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ut
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nw
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r	  

	   	   	   	   	   he
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	  4	   Ik	  denk	  dat	  ik	  regelmatig	  DLMs	  in	  mijn	  lessen	  blijf/ga	  gebruiken.	   	   	   	   	   	   	   	  

5	   Ik	  verwacht	  dat	  ik	  regelmatig	  DLMs	  in	  mijn	  lessen	  blijf/ga	  gebruiken.	   	   	   	   	   	   	   	  

2	   Ik	  ben	  van	  plan	  om	  regelmatig	  DLMs	  in	  mijn	  lessen	  te	  (blijven)	  gebruiken.	   	   	   	   	   	   	   	  

6	   Ik	  heb	  het	  voornemen	  om	  regelmatig	  DLMs	  in	  mijn	  lessen	  (te	  blijven)	  
gebruiken.	  

	   	   	   	   	   	   	  

1	   Ik	  heb	  sterke	  intenties	  om	  regelmatig	  DLMs	  in	  mijn	  lessen	  te	  (blijven)	  
gebruiken	  

	   	   	   	   	   	   	  

3	   Ik	  weet	  heel	  zeker	  dat	  ik	  regelmatig	  DLMs	  in	  mijn	  lessen	  ga	  (blijven)	  gebruiken.	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

Met	  de	  volgende	  stellingen	  willen	  wij	  te	  weten	  komen	  of	  u	  zich	  gaat	  inspannen	  om	  regelmatig	  DLMs	  in	  uw	  
lessen	  te	  (blijven)	  gebruiken.	  

Met	  REGELMATIG	  bedoelen	  we:	  ENKELE	  KEREN	  PER	  WEEK	  GEDURENDE	  HET	  KOMENDE	  JAAR.	  

	  

ab
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	   	   	   	   	   he
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	  4	   Ik	  zie	  wel	  of	  ik	  regelmatig	  DLMs	  in	  mijn	  lessen	  blijf/ga	  gebruiken.	   	   	   	   	   	   	   	  

1	   Ik	  probeer	  regelmatig	  DLMs	  in	  mijn	  lessen	  te	  (blijven)	  gebruiken.	   	   	   	   	   	   	   	  

2	   Ik	  span	  mij	  in	  om	  regelmatig	  DLMs	  in	  mijn	  lessen	  te	  (blijven)	  gebruiken.	   	   	   	   	   	   	   	  

6	   Ik	  ben	  volhardend	  om	  regelmatig	  DLMs	  in	  mijn	  lessen	  te	  (blijven)	  gebruiken.	   	   	   	   	   	   	   	  

3	   Ik	  doe	  flink	  mijn	  best	  om	  regelmatig	  DLMs	  in	  mijn	  lessen	  te	  (blijven)	  gebruiken.	   	   	   	   	   	   	   	  

5	   Ik	  ga	  tot	  het	  uiterste	  om	  regelmatig	  DLMs	  in	  mijn	  lessen	  te	  (blijven)	  gebruiken.	   	   	   	   	   	   	   	  
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Blok	  6	  

Aan	  de	  hand	  van	  volgende	  de	  stellingen	  willen	  wij	  te	  weten	  komen	  hoe	  gemotiveerd	  u	  bent	  om	  regelmatig	  
DLMs	  in	  uw	  lessen	  te	  gaan	  gebruiken.	  	  

Met	  REGELMATIG	  bedoelen	  we:	  ENKELE	  KEREN	  PER	  WEEK	  GEDURENDE	  HET	  KOMENDE	  JAAR.	  

Wanneer	  ik	  regelmatig	  DLMs	  gebruik	  dan	  ...	  

ab
so

lu
ut

	  o
nw

aa
r	  

	   	   	   	   	   he
le

m
aa

l	  w
aa

r	  

c	  1	   ...	  ben	  ik	  daar	  tevreden	  over	   	   	   	   	   	   	   	  

8	   ...	  geniet	  ik	  daar	  van	   	   	   	   	   	   	   	  

5	   ...	  vind	  ik	  dat	  erg	  leuk	   	   	   	   	   	   	   	  

7	   ...	  ervaar	  ik	  daar	  heel	  veel	  plezier	  in	   	   	   	   	   	   	   	  

	  3	   ...	  is	  dat	  heel	  interessant	  voor	  mij	   	   	   	   	   	   	   	  

2	   ...	  boeit	  mij	  dat	   	   	   	   	   	   	   	  

4	   ...	  prikkelt	  mij	  dat	  enorm	   	   	   	   	   	   	   	  

6	   ...	  daagt	  dat	  mij	  helemaal	  uit	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

(Vervolg)	  Aan	  de	  hand	  van	  de	  volgende	  stellingen	  willen	  wij	  te	  weten	  komen	  hoe	  gemotiveerd	  u	  bent	  om	  
regelmatig	  DLMs	  in	  uw	  lessen	  te	  gaan	  gebruiken.	  	  

Met	  REGELMATIG	  bedoelen	  we:	  ENKELE	  KEREN	  PER	  WEEK	  GEDURENDE	  HET	  KOMENDE	  JAAR.	  

Het	  regelmatig	  gebruik	  van	  DLMs	  ...	  

ab
so
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ut
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	   	   	   	   	   he
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m
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r	  

	  3	   ...	  past	  bij	  mijn	  manier	  van	  les	  geven	   	   	   	   	   	   	   	  

1	   ...	  past	  bij	  mijn	  neiging	  om	  nieuwe	  dingen	  uit	  te	  proberen	   	   	   	   	   	   	   	  

2	   ...	  past	  bij	  mijn	  streven	  om	  met	  de	  tijd	  mee	  te	  gaan	   	   	   	   	   	   	   	  

4	   ...	  komt	  tegemoet	  aan	  mijn	  sterke	  affiniteit	  met	  ICT	  toepassingen	  	   	   	   	   	   	   	   	  
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(Vervolg)	  Aan	  de	  hand	  van	  de	  stellingen	  willen	  wij	  te	  weten	  komen	  hoe	  gemotiveerd	  u	  bent	  om	  regelmatig	  
DLMs	  in	  uw	  lessen	  te	  gaan	  gebruiken.	  	  

Met	  REGELMATIG	  bedoelen	  we:	  ENKELE	  KEREN	  PER	  WEEK	  GEDURENDE	  HET	  KOMENDE	  JAAR.	  

Als	  ik	  regelmatig	  DLMs	  gebruik	  dan	  doe	  ik	  dat	  ...	  

ab
so
lu
ut
	  o
nw
aa
r	  

	   	   	   	   	   he
le
m
aa
l	  w
aa
r	  

	  18	   ...	  omdat	  dit	  enorm	  belangrijk	  voor	  mij	  is.	   	   	   	   	   	   	   	  

24	   ...	  omdat	  ik	  daardoor	  dingen	  te	  weten	  kom.	   	   	   	   	   	   	   	  

4	   ...	  omdat	  ik	  er	  veel	  van	  kan	  leren.	   	   	   	   	   	   	   	  

5	   ...	  omdat	  het	  duidelijk	  iets	  toevoegt.	   	   	   	   	   	   	   	  

11	   ...	  omdat	  ik	  het	  gevoel	  heb	  zinvol	  bezig	  te	  zijn.	   	   	   	   	   	   	   	  

23	   ...	  omdat	  het	  heel	  nuttig	  voor	  mij	  is.	   	   	   	   	   	   	   	  

	  10	   ...	  omdat	  ik	  het	  als	  een	  mislukking	  ervaar	  als	  ik	  het	  niet	  doe.	   	   	   	   	   	   	   	  

9	   ...	  omdat	  ik	  mij	  schuldig	  zou	  voelen	  wanneer	  ik	  het	  niet	  doe.	   	   	   	   	   	   	   	  

17	   ...	  omdat	  ik	  mij	  anders	  zou	  schamen	  wanneer	  ik	  het	  niet	  doe.	   	   	   	   	   	   	   	  

26	   ...	  omdat	  anders	  anderen	  slecht	  over	  mij	  gaan	  denken.	   	   	   	   	   	   	   	  

	  25	   ...	  omdat	  ik	  dan	  trots	  op	  mezelf	  kan	  zijn.	   	   	   	   	   	   	   	  

8	   ...	  omdat	  ik	  dan	  het	  idee	  heb	  iets	  gepresteerd	  te	  hebben.	   	   	   	   	   	   	   	  

3	   ...	  omdat	  ik	  daarmee	  aantoon	  dat	  ik	  het	  (toch)	  kan.	   	   	   	   	   	   	   	  

21	   ...	  omdat	  ik	  me	  dan	  belangrijk	  voel.	   	   	   	   	   	   	   	  

	  20	   ...	  omdat	  ik	  daarmee	  goed	  voor	  de	  dag	  kan	  komen.	   	   	   	   	   	   	   	  

2	   ...	  omdat	  ik	  daardoor	  erkenning	  krijg.	   	   	   	   	   	   	   	  

15	   ...	  omdat	  ik	  er	  veel	  waardering	  voor	  ontvang.	   	   	   	   	   	   	   	  

22	   ...	  omdat	  ik	  daarmee	  heel	  hoog	  kan	  scoren.	   	   	   	   	   	   	   	  

	  27	   ...	  omdat	  daar	  vanuit	  wordt	  gegaan.	   	   	   	   	   	   	   	  
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1	   ...	  omdat	  het	  van	  mij	  wordt	  verwacht.	   	   	   	   	   	   	   	  

7	   ...	  omdat	  ik	  er	  nadrukkelijk	  op	  wordt	  gewezen.	   	   	   	   	   	   	   	  

13	   ...	  omdat	  ik	  anders	  in	  vreselijke	  moeilijkheden	  kom.	   	   	   	   	   	   	   	  

	  16	   ...	  maar	  ik	  heb	  er	  geen	  zin	  in.	   	   	   	   	   	   	   	  

19	   ...	  omdat	  ik	  dan	  van	  het	  gezeur	  af	  ben.	   	   	   	   	   	   	   	  

6	   ...	  hoewel	  ik	  het	  een	  verspilling	  van	  tijd	  vind.	   	   	   	   	   	   	   	  

12	   ...	  maar	  persoonlijk	  geef	  ik	  er	  absoluut	  geen	  prioriteit	  aan..	   	   	   	   	   	   	   	  

14	   ...	  hoewel	  ik	  liever	  andere,	  nuttiger	  dingen	  wil	  doen.	   	   	   	   	   	   	   	  
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HOOFDSTUK	  5:	  HET	  DELEN	  VAN	  DIGITALE	  LEERMATERIALEN	  

(Totaal	  44	  items)	  

	  

Blok1	  

1	   Maakt	  u	  op	  dit	  
moment	  eigen	  
DLMs?	  

	   ja	  

	   nee	  

Indien	  ‘nee’	  dan	  ga	  naar	  Blok	  4.	  

Anders	  ga	  hier	  verder.	  

	  

no
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en

	  
éé
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of
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ee
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	  ja

ar
	  

dr
ie
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pa

ar
	  p
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	  w
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k	  

	  2	   Uit	  welke	  
elementen	  zijn	  
uw	  DLMs	  
doorgaans	  
samengesteld?	  

	   alléén	  een	  tekstbestand	  (bijvoorbeeld	  in	  Word).	   	   	   	   	   	   	  

	  
een	  tekstbestand	  met	  illustraties	  (zoals	  foto’s,	  grafieken,	  
afbeeldingen,	  schema’s).	  

	   	   	   	   	   	  

	  
een	  presentatie	  met	  illustraties	  (bijvoorbeeld	  in	  
Powerpoint	  of	  Prezi).	  

	   	   	   	   	   	  

	   Anders,	  namelijk	  	  

	  

	  

……………	  
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Blok	  2	  

Met	  de	  volgende	  stellingen	  willen	  wij	  weten	  hoe	  u	  oordeelt	  over	  uw	  eigen	  DLMs.	  

	  

ab
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ut
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nw
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	   	   	   	   	   he
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r	  

	  5	   Mijn	  DLMs	  zijn	  bruikbaar	  voor	  andere	  docenten.	   	   	   	   	   	   	   	  

8	   Mijn	  DLMs	  geven	  alternatieve	  uitleg	  voor	  de	  methode.	   	   	   	   	   	   	   	  

4	   Met	  mijn	  DLMs	  kan	  een	  andere	  docent	  meerdere	  
modaliteiten	  (tekst,	  beeld	  en	  geluid)	  aanspreken.	  

	   	   	   	   	   	   	  

3	   Met	  mijn	  DLMs	  kan	  een	  andere	  docent	  interactiviteit	  
bewerkstelligen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

1	   Mijn	  DLMs	  zijn	  verrijkend	  voor	  de	  leerlingen.	   	   	   	   	   	   	   	  

13	   Mijn	  DLMs	  zijn	  compleet.	   	   	   	   	   	   	   	  

9	   Met	  mijn	  DLMs	  kan	  een	  andere	  docent	  flexibel	  
onderwijs	  geven.	  

	   	   	   	   	   	   	  

	  10	   Met	  mijn	  DLMs	  kan	  een	  docent	  tijdens	  de	  les	  tijd	  
besparen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

2	   Mijn	  DLMs	  zijn	  eenvoudig	  te	  gebruiken.	   	   	   	   	   	   	   	  

6	   Mijn	  DLMs	  zijn	  betrouwbaar	  (alles	  werkt,	  bv	  alle	  links	  
werken.	  

	   	   	   	   	   	   	  

7	   Mijn	  DLMs	  zijn	  meteen	  inzetbaar	  in	  de	  lessen	  (zonder	  
omzettingen).	  

	   	   	   	   	   	   	  

11	   Mijn	  DLMs	  worden	  gewaardeerd	  door	  andere	  docenten	  
binnen	  en	  buiten	  de	  school.	  

	   	   	   	   	   	   	  

12	   Mijn	  DLMs	  worden	  gewaardeerd	  door	  mijn	  leerlingen	  of	  
leerlingen	  van	  andere	  klassen/groepen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

14	   Mijn	  DLMs	  zijn	  van	  goede	  inhoudelijke	  en	  didactische	  
kwaliteit.	  
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Blok	  3	  

1	   Deelt	  u	  uw	  
DLMs	  met	  
anderen?	  

1	   Ja	  

2	   Nee	  

Indien	  ‘ja’	  ga	  dan	  hier	  verder.	  

Indien	  ‘nee’	  dan	  ga	  naar	  het	  volgende	  blok	  (=Blok4).	  

2	   Welk	  aandeel	  
van	  uw	  DLMs	  
deelt	  u?	  

	  
……………%	  

C3	   Hoe	  deelt	  u	  uw	  
DLMs?	  

U	  kunt	  
meerdere	  
antwoorden	  
geven.	  

	   via	  e-‐mail.	  

	   via	  dropbox.	  

	   via	  Wikiwijs.	  

	   Anders,	  namelijk	  	  

	  

	  

……………	  

	  

	  

4	   Met	  wie	  deelt	  u	  
voornamelijk	  uw	  
DLMs?	  

U	  kunt	  
meerdere	  
antwoorden	  
geven.	  

	  
met	  (een)	  vertrouwde	  collega(‘s)	  van	  dezelfde	  
vakgroep/sectie.	  

	   met	  enkele	  collega’s	  van	  dezelfde	  vakgroep/sectie.	  

	   met	  collega’s	  van	  andere	  locaties/vestingen.	  

	   met	  bekende	  collega’s	  op	  andere	  scholen.	  

	   met	  onbekende	  collega’s	  op	  andere	  scholen.	  

	  
met	  iedereen,	  namelijk	  door	  mijn	  DLMs	  publiekelijk	  te	  
maken.	  
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Blok	  4	  

Stel	  dat	  u	  DLMs	  heeft	  gemaakt	  of	  gaat	  maken.	  We	  willen	  dan	  graag	  uw	  opvattingen	  
weten	  over	  het	  publiekelijk	  delen	  van	  DLMs	  (bijvoorbeeld	  via	  Wikiwijs).	  We	  vragen	  u	  
daarom	  aan	  te	  geven	  hoe	  waarschijnlijk/onwaarschijnlijk	  u	  het	  vindt	  dat	  de	  
onderstaande	  stellingen	  op	  u	  van	  toepassing	  zijn.	  Ook	  willen	  wij	  weten	  hoe	  
wenselijk/onwenselijk	  u	  het	  gestelde	  vindt.	  

Wanneer	  ik	  mijn	  DLMs	  publiekelijk	  
deel	  dan	  ...	  
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	  1	   ...	  kost	  dat	  mij	  veel	  moeite	  om	  
dat	  voor	  elkaar	  klaar	  te	  krijgen	  
met	  de	  middelen	  waarmee	  ik	  het	  
moet	  doen.	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

2	   ...	  denk	  ik	  dat	  anderen	  er	  mooi	  
weer	  mee	  gaan	  spelen.	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

3	   ...	  kan	  ik	  er	  niet	  meer	  mee	  naar	  
een	  uitgever.	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

4	   ...	  verlies	  ik	  daarover	  mijn	  
auteursrechten.	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

5	   ...	  kan	  ik	  ze	  nooit	  meer	  
terugtrekken.	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

6	   ...	  kan	  ik	  mijn	  materiaal	  nooit	  
meer	  verbeteren.	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

7	   ...	  dan	  kan	  ik	  er	  nooit	  meer	  geld	  
voor	  vragen.	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

8	   ...	  kunnen	  anderen	  mijn	  materiaal	  
zomaar	  veranderen.	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

9	   ...	  verlies	  ik	  mijn	  beheer	  over	  mijn	  
materialen.	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   	   	   	  	  

10	   ...	  dan	  doe	  ik	  mee	  aan	  
kennisdeling.	  
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Blok	  5	  

Stel	  dat	  u	  DLMs	  heeft	  gemaakt	  of	  gaat	  maken.	  De	  volgende	  stellingen	  gaan	  over	  de	  
vraag	  hoe	  u	  dan	  denkt	  over	  het	  publiekelijk	  delen	  van	  uw	  eigen	  DLMs	  ,	  bijvoorbeeld	  
via	  Wikiwijs.	  

	  1	   Publiekelijk	  
delen	  van	  eigen	  
DLMs	  vind	  ik	  ...	  	  

goed	   	   	   	   	   	   	   	   slecht	  

2	   nuttig	   	   	   	   	   	   	   	   niet	  nuttig	  

3	   slim	   	   	   	   	   	   	   	   dom	  

4	   zinnig	   	   	   	   	   	   	   	   onzinnig	  

5	   onnoze
l	  

	   	   	   	   	   	   	  
briljant	  

	  

Blok	  6	  

Stel	  dat	  u	  DLMs	  heeft	  gemaakt	  of	  gaat	  maken.	  Met	  de	  volgende	  stellingen	  willen	  
wij	  weten	  in	  hoeverre	  u	  uw	  DLMs	  wel	  überhaupt	  wilt	  delen.	  

	  

ab
so
lu
ut
	  o
nw

aa
r	  

	   	   	   	   	   he
le
m
aa

l	  w
aa

r	  

	  2	   Ik	  deel	  alleen	  met	  mensen	  die	  ik	  kan	  vertrouwen	   	   	   	   	   	  	  	  

1	   Ik	  deel	  met	  mensen	  waarvan	  ik	  denk	  dat	  ze	  er	  iets	  aan	  
hebben	  

	   	   	   	   	  	  	  

3	   Ik	  deel	  alles	  met	  iedereen	   	   	   	   	   	  	  	  
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Blok	  7	  

Stel	  dat	  u	  DLMs	  heeft	  gemaakt	  of	  gaat	  maken.	  Met	  de	  volgende	  stellingen	  willen	  wij	  
weten	  in	  hoeverre	  u	  uw	  DLMs	  dan	  publiekelijk	  gaat	  delen,	  bijvoorbeeld	  via	  Wikiwijs.	  
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	  1	   Ik	  denk	  dat	  ik	  mijn	  DLMs	  publiekelijk	  ga	  delen.	   	   	   	   	   	   	   	  

5	   Ik	  verwacht	  dat	  ik	  mijn	  DLMs	  publiekelijk	  ga	  delen.	   	   	   	   	   	   	   	  

6	   Ik	  ben	  van	  plan	  om	  mijn	  DLMs	  publiekelijk	  te	  delen.	   	   	   	   	   	   	   	  

2	   Ik	  heb	  het	  voornemen	  om	  mijn	  DLMs	  publiekelijk	  te	  
delen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

3	   Ik	  heb	  sterke	  intenties	  om	  mijn	  DLMs	  publiekelijk	  te	  
delen.	  

	   	   	   	   	   	   	  

4	   Ik	  weet	  heel	  zeker	  dat	  ik	  mijn	  DLMs	  publiekelijk	  ga	  delen.	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

Hebt	  u	  verder	  nog	  op-‐	  of	  aanmerkingen	  naar	  aanleiding	  van	  deze	  vragenlijst?	  

	  

	  

	  

Afsluiting	  

	  

	  

	  

	  


