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INLEIDING 

 

Op verzoek van VO-content heeft het CLU-Leermiddelen Adviescentrum een pre-screening 

(verkennend onderzoek) uitgevoerd naar de kwaliteit van de Stercollecties van VO-content zoals 

geplaatst op de website van Wikiwijs Maken: stercollecties.wikiwijs.nl. Via dit onderzoek verwacht VO-

content meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de Stercollecties en adviezen te ontvangen ter verdere 

verbetering. 

De pre-screening is uitgevoerd in de zomer van 2015 op Stercollecties voor 10 verschillende vakken: 

aardrijkskunde, Duits, Engels, Nederlands, wiskunde, scheikunde, mens en maatschappij (M&M), 

geschiedenis, economie en biologie, verdeeld over de verschillende schooltypen en leerjaren. Het gaat 

uitdrukkelijk om een pre-screening en niet om een diepgaande beoordeling waarbij sprake zou zijn van 

een systematische analyse.  

In dit document vindt u een kort verslag van de aanpak van de screening door het CLU, de 

geformuleerde adviezen en de wijze waarop VO-content deze adviezen zal gebruiken om de kwaliteit 

van de Stercollecties verder te verhogen. 

  

http://stercollecties.wikiwijs.nl/
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THEORETISCHE BASIS 

Hieronder treft u een beschrijving van de wijze waarop het onderzoek is aangepakt. Het CLU hanteert 

bij het beoordelen van leermiddelen het ‘MeetInstrument Leermiddelen Kwaliteit (MILK)’. Dit instrument 

gaat uit van diverse aspecten die de kwaliteit van een leermiddel bepalen.  

De volgende onderdelen uit de MILK zijn gebruikt: 

 De kwaliteit van de content (leerstof) 

- Ordening van de content 

- Modaliteiten (verpakkingen van de content) 

 De kwaliteit van de pedagogisch-didactische benadering 

- Werkvormen en opdrachten 

- Didactische strategieën (met nadruk op activeren voorkennis en leerdoelen) 

- Reguleren van het leerproces  

 De kwaliteit van design en presentatie 

- Leesbaarheid 

- Beelden  

- Lay-out 

Per Stercollectie zijn de meest opvallende zaken genoteerd. Hieruit is een algemeen beeld geformuleerd 

dat staat opgesomd bij punt 2 Adviezen.  

Hieronder vindt u een korte omschrijving van de diverse aspecten waarop de Stercollecties zijn 

gescreend. 

Theoretische onderbouwing Kwaliteit van de content (leerstof) 

Ordening 

Een sterke ordening van de leerstof kan de leerling helpen om informatie beter te verwerken en 

op te slaan in het geheugen. Er zijn sterke en minder sterke ordeningsstructuren te onderscheiden. 

Vooral als er veel verbindingen zijn tussen verschillende onderwerpen is de structuur sterk. Als er 

weinig verbindingen zijn tussen de leerstofonderdelen is de ordening minder sterk. Een minder 

sterke ordeningsstructuur is de ketting:  
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Een sterke structuur is die van het spinnenweb:  

 

Het is belangrijk om de ordening van de leerstof aan de leerlingen te laten zien. Dit kan door 

bijvoorbeeld aan het begin van een nieuw thema onderdelen van de leerstof in een schema aan te 

geven en daarin de verbanden te laten zien. 

Modaliteiten (verpakkingen van leerstof) 

Leerstof kan in verschillende modaliteiten verpakt worden. Die verpakking kan bestaan uit 

bijvoorbeeld leesteksten, gesproken woord, illustraties, filmpjes en muziek.  

Door verschillende modaliteiten te gebruiken wordt tegemoet gekomen aan verschillende 

leerstijlen van leerlingen. De een leert meer van auditief aangeboden informatie, terwijl een ander 

meer visueel is ingesteld en bijvoorbeeld graag grafische weergaves ziet.  

Daarnaast is het van groot belang dat het werkgeheugen zo min mogelijk belast wordt. Door het 

werkgeheugen zo min mogelijk te belasten leert een leerling effectiever. Overbelasting kan 

ontstaan doordat een leerling steeds keuzes moet maken over of er eerst geluisterd moet worden 

of juist gekeken. Bij filmpjes is het daarom belangrijk dat de gesproken tekst gelijk opgaat met dat 

wat gezien wordt. Het is dan zeker niet de bedoeling dat de leerling tegelijkertijd ook nog moet 

lezen. Dit leidt af van de inhoud en hierdoor bestaat de kans dat de leerling de informatie niet goed 

kan verwerken. 
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Theoretische onderbouwing pedagogisch-didactische benadering 

De kern van leren wordt gevormd door de verwerking van de leerstof. De keuze van de didactische 

werkvormen is daarbij essentieel. Vaak worden vragen en opdrachten ingezet. Deze opdrachten 

zijn bedoeld om specifiek beoogde leerdoelen te bereiken. Het is dan ook van belang dat gekeken 

wordt of met de gekozen werkvormen daadwerkelijk deze leerdoelen bereikt worden. 

De taxonomie van Bloom (door Anderson & Krathwohl bijgesteld) is een praktisch hulpmiddel om 

te bepalen of de werkvormen passen bij het leerdoel en of de leerdoelen en werkvormen ook op 

verschillende niveaus zijn geformuleerd. Zie de afbeelding hieronder. 

 

 

 

 

 

 

   Taxonomie van Bloom (zoals bijgesteld door Anderson/Krathwohl) 

Ook didactische strategieën helpen om de leerstof te verwerken. Het gaat er daarbij bijvoorbeeld 

om dat er voorkennis geactiveerd wordt en dat leerlingen zich bewust worden van het leerdoel dat 

bereikt moet worden. Daarnaast leren leerlingen meer als er goede feedback gegeven wordt. 

Als een leerling weet welke leerdoelen expliciet bereikt moeten worden, leert hij/zij effectiever. 

Een belangrijk onderdeel voor motivatie is gevoel van autonomie. Als een leerling het leerproces 

zelf kan sturen, zal dit een gevoel van autonomie geven en zal de leerling langer door willen gaan 

met de taak. Daarom is het belangrijk dat een leerling aangezet wordt tot het zelf willen sturen. 

Hiervoor kunnen opdrachten ontwikkeld worden waarvan een leerling leert hoe het eigen 

leerproces te sturen is. 
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Theoretische onderbouwing design en presentatie 

Terwijl content en de pedagogisch-didactische benadering vooral op conceptueel niveau een rol 

spelen, geven het design en de presentatie daaraan tastbare handen en voeten.  

Teksten en beelden representeren de content en de didactiek. Teksten moeten leesbaar zijn, d.w.z. 

begrijpelijk zijn, want het gaat uiteindelijk om leerteksten, niet alleen om leesteksten.  

Beelden moeten functioneel zijn: plaatjes die er slechts zijn om te decoreren hinderen het 

leerproces meer dan dat ze helpen. Goed gekozen plaatjes kunnen leerteksten ondersteunen. 

De vormgeving van het materiaal moet er vooral op gericht zijn dat de aandacht wordt gericht, en 

de informatie wordt gestructureerd. Een te drukke vormgeving kan ervoor zorgen dat het 

leerproces eerder gehinderd dan gefaciliteerd wordt. 
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ADVIEZEN 

Uit de pre-screening komt naar voren dat de Stercollecties zeker kwaliteit hebben, maar dat ook nog 

een kwaliteitsslag kan worden gemaakt. Positieve punten: 

1. Leerdoelen zijn geformuleerd. 

2. Filmpjes die het leerproces ondersteunen en die passen bij het leerdoel 

3. De werkplannen waarop leerlingen hun vorderingen bij kunnen houden. 

4. Werkvormen zijn afwisselend. 

5. Werkvormen doen een beroep op de hogere denkvaardigheden. 

6. Overwegend rustige en duidelijke lay-out van de webpagina’s. 

De volgende adviezen zijn door het CLU geformuleerd: 

1. Laat de (relatie tussen de) onderdelen van de leereenheid die aan de orde gaat komen vooraf 

duidelijk zien (bijvoorbeeld in een mind map/advance organizer). 

2. Maak gebruik van modaliteiten die het leerproces optimaal ondersteunen en die niet zorgen 

voor teveel belasting van het werkgeheugen. 

3. Leerdoelen SMART formuleren. 

4. Leerdoelen ook op de hogere niveaus van Bloom formuleren. 

5. Opdrachten formuleren op de verschillende niveaus van Bloom. 

6. Voorkennis activeren met behulp van enkele vragen op inhoud. 

7. Zorg  voor meer niet-talige (eind)opdrachten. 

8. Zorg voor uitgebreide feedback gericht op het leerproces van de leerling. 

9. Reflectieopdrachten in de werkplannen moeten ook gericht zijn op het behalen van de 

leerdoelen en niet alleen op het vaststellen wat er gedaan is. 

10. Leesteksten altijd voorzien van een duidelijke kop en zo mogelijk tussenkopjes. 

11. Plaatjes moeten een duidelijke functie hebben binnen het leerproces en zijn voorzien van een 

onderschrift. 

12. Zorg ervoor dat de lay-out van de pdf’s rustig en consistent is. 

13. Wees kritischer op het gebruik van externe websites. 

De pre-screening binnen het kwaliteitszorgsysteem van VO-content 

Het doel van de pre-screening was het verkrijgen van een expert-indruk van de Stercollecties. Het CLU 

heeft daartoe vanuit leerpsychologisch perspectief de verschillende Stercollecties bekeken. Dit betekent 

dat de materialen bekeken zijn op hoe deze kunnen bijdragen aan een optimale ondersteuning van een 

effectief leerproces.  

Dit valt niet direct te koppelen aan de onderdelen zoals genoemd in het schema kwaliteitszorgsysteem 

zoals door VO-content wordt gehanteerd. Het is het beste te scharen onder het onderdeel ‘De 

correctheid van het leermiddel’, met daarbij de nadruk op de leerzaamheid van het leermiddel.  

http://www.vo-content.nl/sites/default/files/Kwaliteitszorgsysteem%20Stercollecties.pdf
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Dit staat niet als zodanig genoemd in het kwaliteitszorgsysteem. Om de leerzaamheid van het 

leermateriaal te kunnen borgen ligt het voor de hand om dit op te nemen in ons kwaliteitszorgsysteem. 

FOLLOW-UP 

Hoe gaan we verder met de geformuleerde adviezen? 

In bovengenoemde adviezen komen diverse elementen naar voren die een bijdrage leveren aan het 

verhogen van de kwaliteit van de Stercollecties. Een aantal van de genoemde adviezen zijn al opgepakt 

door VO-content. Zo wordt er dit schooljaar aandacht besteed aan het uitbreiden en verbeteren van de 

feedback bij vragen die digitaal door leerlingen worden beantwoord (advies 8).  

Er wordt kritisch gekeken naar de externe websites waarnaar binnen de Stercollecties wordt verwezen. 

Waar mogelijk worden er websites / filmpjes of opdrachten vervangen (advies 13).  

 

Naar aanleiding van de genoemde adviezen gaat VO-content dit schooljaar met de volgende 

verbeterpunten concrete vervolgstappen zetten:  

 Leerdoelen SMART formuleren; (advies 3) 

 Aan het begin van elke opdracht een schema (advance organizer) van de leerstofonderdelen 

en hun relaties opnemen voor de leerlingen (advies 1); 

 Leerdoelen ook op de hogere niveaus van Bloom formuleren (advies 4); 

 Opdrachten formuleren op de verschillende niveaus van Bloom (advies 5);  

 Voorkennis activeren met behulp van enkele vragen op inhoud (advies 6); 

 Zorg  voor meer niet-talige (eind)opdrachten (advies 7); 

 Reflectieopdrachten in de werkplannen moeten ook gericht zijn op het behalen van de 

leerdoelen en niet alleen op het vaststellen wat er gedaan is (advies 9). 

Concrete verbetersuggesties met betrekking tot de diverse afzonderlijke Stercollecties worden in 

overleg met de ontwikkelaars van de verschillende Stercollecties meegenomen en waar mogelijk 

meteen aangepast. 

Stage-opdracht 

Vanuit de opleiding onderwijskunde van de Universiteit Utrecht zal een stagiaire voor een aantal 

Stercollecties de hierboven genoemde verbeterpunten concretiseren en implementeren. Hij/zij wordt 

begeleid door CLU en VO-content. De student voert vervolgens een praktijkonderzoek uit waarin wordt 

getoetst of docenten en/of leerlingen de doorgevoerde wijzigingen daadwerkelijk ervaren als 

verbeteringen. 

Op basis van de uitkomsten van dit stage onderzoek wordt besloten welke adviezen structureel worden 

doorgevoerd en daarmee dus op de ontwikkel- en onderhoudsagenda komen voor schooljaar 2016-
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2017. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek zal ook het kwaliteitszorgsysteem van VO-

content nader worden aangevuld en aangescherpt.  

 


