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Digitale leermiddelen hebben de potentie om in te spelen
op verschillen tussen leerlingen. Maar veel ict-materiaal
is helemaal niet gericht op een gevarieerde doelgroep,
waardoor niet alle leerlingen er evenveel van profiteren.
Welke kenmerken maken materiaal geschikt voor
verschillende groepen leerlingen?

Digitale leermiddelen worden steeds vaker

niveau en werkwijze van leerlingen. Want niet

ingezet in het onderwijs vanuit de veronderstelling

iedereen leert op dezelfde manier met ict.

dat ze aansluiten bij de leefwereld van leerlingen.
Ze kunnen een positief effect hebben op moti

Rekening houden met verschillen

vatie en leerprestaties. Of dit effect optreedt

Om álle leerlingen te laten profiteren van de

hangt af van de kwaliteitskenmerken van digitale

voordelen van ict-toepassingen, is aandacht voor

leermiddelen zoals de mate waarin ze rekening

individuele verschillen noodzakelijk, maar ook

houden met verschillende interesses, leefwereld,

aandacht voor groepsverschillen. Bij onderzoek

30

4W: Weten Wat Werkt en Waarom • Jaargang 2, nummer 2 – juni 2013

31

zowel jongens als meisjes betere leerresultaten

Materiaal dat tegemoetkomt
aan een diverse doelgroep

behalen dankzij de game, maar dat de achter-

Uit onderzoek kennen we een aantal kenmerken

liggende oorzaak daarvan verschilt: jongens leren

van ict-toepassingen die tegemoetkomen aan

vooral door het wedstrijdelement in de game

verschillen tussen leerlingen (Heemskerk, 2008).

en meisjes als ze informatie moeten zoeken op

Leraren kunnen digitale leermiddelen ‘scannen’

internet (Admiraal e.a.; ingediend). Door beide

op drie categorieën kenmerken om te bepalen in

elementen op te nemen in een game kom je

hoeverre ze geschikt zijn voor een gevarieerde

tegemoet aan de behoeften van beide groepen

doelgroep.

naar educatieve games blijkt bijvoorbeeld dat

Jongens leren vooral door het
wedstrijdelement in een game en
meisjes als ze informatie moeten
zoeken op internet. Door beide
elementen op te nemen in een game
kom je tegemoet aan de behoeften
van beide groepen leerlingen
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leerlingen.
Met multimediale faciliteiten en adaptieve

Kenmerken ten aanzien van de inhoud

systemen kun je, beter dan met boeken, rekening

De lesstof in digitale leermiddelen sluit beter

houden met verschillen tussen leerlingen. Maar

aan bij de verschillen tussen leerlingen als het

veel ict-materiaal lijkt juist onbewust ontwikkeld

perspectief rekening houdt met en respectvol

voor een bepaalde groep. Digitale leermiddelen

is naar diverse groepen in de samenleving,

zijn producten in een sociaal-culturele context.

zonder stereotypering. Een breed inzetbare

Zo worden computers en techniek veelal ge

ict-toepassing houdt rekening met verschillende

associeerd met mannelijkheid. Educatieve

interesses van leerlingen. Meisjes hebben

software en games zijn daarom vaak ontworpen

bijvoorbeeld meer interesse voor praktische

met het oog op mannelijke, westerse gebruikers

en sociaal relevante onderwerpen, het liefst in

(Ibrahim, Wills & Gilbert, 2010; Cooper, 2006).

een ‘real life’ context. Voor meisjes heeft een

Veel digitale leermiddelen sluiten daardoor

interessant onderwerp meer invloed op zelf

minder goed aan bij meisjes en bij leerlingen uit

gerapporteerde leerprestaties en hun waar

etnische minderheidsgroepen en lagere sociaal-

dering voor het materiaal, dan voor jongens

economische groepen. Dit heeft gevolgen voor

(Heemskerk, 2008).

de mate waarin en de manier waarop leerlingen
ervan leren. Bij gebruik van ict-toepassingen die

Kenmerken ten aanzien van de interface

niet zo goed aansluiten is er bijvoorbeeld minder

Diversiteit krijgt een plaats als van verschillende

samenwerking en participatie, en zijn er meer

groepen in de samenleving een representatie

hulpvragen van meisjes en leerlingen uit minder-

aanwezig is in beeld en geluid. Op plaatjes van

heidsgroepen (Heemskerk, 2008). Toepassingen

personen komen dan zowel mannen als vrou-

die beter aansluiten op verschillende (groepen)

wen voor, mensen uit etnische meerderheids- en

leerlingen hebben een positief effect op concen-

minderheidsgroepen en uit verschillende sociale

tratie, actief werken en ervaren leerresultaten.

milieus. De afbeeldingen zijn niet stereotyperend

Meisjes en leerlingen uit minderheidsgroepen

en houden rekening met mogelijke taboes in

profiteren het meest van een gevarieerd aanbod

verschillende culturen. Ook varieert het kleur

van de lesstof, maar uiteindelijk hebben alle leer-

gebruik en de mate van gedetailleerdheid in de

lingen er voordeel van (Heemskerk, 2008).

afbeeldingen. Stemmen, geluiden en muziek zijn
33

afwisselend en passen bij verschillende achter-

de kans te rouleren en diverse leerervaringen

leerlingen en juist ongunstig voor een andere.

rekening houden met diversiteit. Docenten kunnen

gronden van leerlingen.

op te doen als er verschillende taken en

Daarnaast is relatief veel onderzoek gedaan naar

digitale leermiddelen ‘scannen’ op bovengenoemde

rollen ondersteund worden met het materiaal.

verschillen tussen jongens en meisjes in relatie

kenmerken. Zo kunnen zij beoordelen of dat mate

ditieve eigenschappen zijn aantrekkelijker voor een

Wat betreft communicatie: meisjes commu-

tot ict, maar veel minder naar sociaal-culturele

riaal leerlingen met verschillende achtergronden,

brede groep leerlingen. Voor jongens blijken leuke

niceren graag, maar voor sommige culturele

verschillen, zeker in de Nederlandse context.

interesses, voorkeuren en werkwijze weet te boeien.

plaatjes een voorwaarde om een ict-toepassing te

groepen is communicatie juist problematisch.

Aandacht voor diversiteit is bovendien breder dan

Deze ‘bril’ van kenmerken helpt bij het ontwikkelen

waarderen (Heemskerk, 2008). En jongens heb-

En hoe meer ruimte het materiaal biedt voor

inspelen op verschillen tussen jongens en meisjes

en de keuze van digitale leermiddelen voor een

ben voordeel van een combinatie van visuele en

verschillende vaardigheden, hoe breder het

volgens stereotype, onveranderlijke kenmerken.

gevarieerde groep. Docenten weten hierdoor beter

auditieve informatie, terwijl meisjes beter presteren

gebruikerspubliek dat het aanspreekt. Meisjes

Verschillen tussen meisjes onderling en tussen

hoe ze deze kunnen inzetten in de klas en of er

met alleen visuele informatie (Luik, 2009).

hebben bijvoorbeeld een voorkeur voor

jongens onderling zijn groter dan verschillen tus-

bijvoorbeeld meer uitleg van hen nodig is, of dat

creatieve en communicatieve vaardigheden,

sen meisjes en jongens als groep. Hetzelfde geldt

leerlingen elkaar mogen helpen.

zoals tekenen en schrijven.

voor verschillen tussen leerlingen met een andere

Digitale leermiddelen met diverse visuele en au-

Kenmerken ten aanzien van de instructie
Een ict-toepassing structureert en ondersteunt het

• Leerlingen ontwikkelen zelfvertrouwen als ze

sociaal-culturele achtergrond.

Door digitale leermiddelen systematisch te
beoordelen op genoemde kenmerken kun je ict

leerproces zodanig dat het past bij de capaciteit

worden ondersteund door duidelijke help-func-

Ten slotte is het in het onderwijs ook niet de

evenwichtiger inzetten, om te voorkomen dat in

en werkwijze van verschillende groepen leer

ties met stapsgewijze opbouw (scaffolding) en

bedoeling dat het aanbod voortdurend kennis en

het ergste geval leerlingen systematisch worden

lingen als het de volgende kenmerken heeft

positieve feedback. Vooral meisjes willen snel

vaardigheden versterkt die de leerlingen al in huis

uitgesloten. Uiteindelijk hebben álle leerlingen

(Gillani, 2000; Heemskerk, 2008; Kinzie, 2008):

weten wat ze moeten doen, net als leerlingen

hebben. Er wordt ook beoogd dat leerlingen zich

voordeel van meer inclusieve digitale leermid-

• Het materiaal sluit aan bij de voorkennis van

uit etnische minderheidsgroepen. Overigens

verbreden en dat zij bijvoorbeeld soms samen-

delen, omdat deze tegemoetkomen aan hun

alle leerlingen, wat betreft de inhoud van de

speelt de manier waarop leerlingen elkaar in

werken, ook al werken ze liever alleen, of dat zij

uiteenlopende behoeften.

de klas kunnen helpen ook een rol.

zich verdiepen in een onderwerp dat niet vanzelf-

lesstof, de ict-vaardigheden en de taalvaardig
heden. Als de instructies niet in de moedertaal

• Leerlingen kunnen kiezen hoe ze het pro

zijn, is dat soms een probleem en kunnen een

gramma gebruiken. Leerlingen kunnen bij

woordenboek, aandacht voor helder taal

dit materiaal actief participeren en zijn zelf

gebruik en instellingsmogelijkheden voor taal

verantwoordelijk voor hun leerproces. Vooral

helpen.

meisjes prefereren bijvoorbeeld een meer

Irma Heemskerk

Een overzicht van beschreven kenmerken is

deze mitsen en maren kan een ict-toepassing toch

te vinden op 4W.Kennisnet.nl.

exploratief gebruik van digitale leermiddelen.
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leerstrategieën, zoals ‘trial & error’ maar ook

Als het ook flexibel is en leerlingen zelf infor-

iheemskerk@kohnstamm.

Auteurs

‘observatie & imitatie’ enzovoort. Niet iedereen

matie kunnen toevoegen, eigen ervaringen

uva.nl

is creatief of durft te experimenteren met com-

kunnen inbrengen en zo hun eigen kennis

puters, daarin kunnen culturele verschillen een

kunnen construeren, komt dat de culturele

rol spelen.

sensitiviteit ten goede.

• De ict-toepassing ondersteunt meerdere

• Bij leeractiviteiten zijn samenwerking, commu-

Irma Heemskerk is senior onderzoeker bij

Edith van Eck is eveneens senior onderzoeker

het Kohnstamm Instituut van de Universiteit

bij het Kohnstamm Instituut. Monique Volman

van Amsterdam en is gepromoveerd op het

en Geert ten Dam zijn beiden werkzaam als

Jongens vinden competitie leuk, meisjes pre

Betekenis voor de inzet van
digitaal leermateriaal in de praktijk

onderwerp inclusiviteit van educatieve ict-toe-

hoogleraar Onderwijskunde bij de afdeling

fereren samenwerking. Een competitie-element

Het is moeilijk zo niet onmogelijk om digitale

passingen in het voortgezet onderwijs. Huidige

Pedagogiek, Onderwijskunde en Leraren

kan faalangst oproepen bij leerlingen met een

leermiddelen te ontwerpen die even geschikt

onderzoeksthema’s zijn onder andere digitale

opleiding van de Universiteit van Amsterdam.

lage sociaaleconomische achtergrond.

zijn voor alle leerlingen, al was het maar omdat

leermiddelen en diversiteit in verschillende

Wanneer leerlingen samenwerken, krijgen ze

bepaalde aspecten gunstig zijn voor de ene groep

onderwijssectoren. (Foto: Edgar Tossijn)

nicatie en vaardigheden relevante aspecten.
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sprekend hun belangstelling heeft. Ondanks al
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Wat we weten over
inzet van ict met aandacht voor verschillen
● Digitale leermiddelen die inspelen op een gevarieerd publiek, kun-
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