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Voorwoord 
 

 

 

 

 

 

 

 

In eerste instantie lijkt een stageonderwerp als “educatieve websites” niet iets voor een 

biologiestudent. En eerlijk gezegd, in tweede instantie ook niet. Hoewel het beeld van biologen als 

wereldvreemde geitenwollensokkendragers met vlindernetje wel grotendeels verdwenen is, denkt men bij 

biologie toch vooral aan onderzoek naar organismen. Niet aan een didactisch onderzoek naar educatieve 

websites. 

Hoewel ik biologie een ontzettend leuk vakgebied vind, ben ik al enige tijd geleden tot de 

ontdekking gekomen dat ik onderzoek met directe maatschappelijke relevantie leuker vind dan 

fundamenteel onderzoek. Daar komt mijn voorliefde voor schrijven bij, en mijn interesse voor het 

fenomeen internet. In dat licht is niet zo vreemd dat een didactisch onderzoek naar educatieve websites, 

gecombineerd met redactioneel werk me erg aantrok. Dit stageproject bood me de gelegenheid precies 

dat te doen: een onderzoek naar internet en educatieve websites, gecombineerd met het redacteurschap 

van de website E21. 

Zeepbel of niet, internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. De mogelijkheden van 

en de hoeveelheid informatie op internet nemen met de dag toe, en steeds meer mensen ontdekken het 

gemak van een wereldwijd naslagwerk dat met een paar muisklikken te raadplegen is. 

Educatieve websites vormen een bijzonder zinnige toepassing van internet. Niet alleen omdat 

websites up-to-date kunnen blijven, ook omdat leerlingen in het voortgezet onderwijs op die manier leren 

met internet om te gaan. En dan vooral met de ontzaglijke berg informatie die op internet te vinden is. 

Gedurende mijn stage heb ik met diverse docenten gesproken, die stuk voor stuk bijzonder 

behulpzaam waren. Ook wil ik graag de leerlingen die meededen aan de proeflessen van harte bedanken. 

Hakuna Matata science & media, verantwoordelijk voor de inhoud van de educatieve website E21 

en de opdrachtgever voor dit onderzoek, en de Wetenschapswinkel Biologie, hebben beiden gezorgd voor 

een fijne werkomgeving gedurende mijn onderzoek en redactiewerk. Ik wil hen bedanken, samen met het 

Centrum voor ß-Didactiek, dat zorgde voor de inhoudelijke begeleiding, en Automatist.org, dat zorg droeg 

voor de site www.e21.nl. In het bijzonder wil ik Jeanine de Bruin (Hakuna Matata science & media), Michael 

Murtaugh (Automatist.org), Sonja Verheijen (WBU) en Godelieve Nieuwendijk (Centrum voor ß-Didactiek) 

bedanken voor hun intensieve begeleiding gedurende mijn stage. 

 

 

Wouter Klein Ikkink 

Januari 2004 
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Samenvatting 
 

 

 

 

 

 

 

 

Internet wordt in het voortgezet onderwijs veelvuldig gebruikt door leerlingen als bron van 

informatie. Echter, internet kan meer zijn dan alleen een informatiebron. Educatieve websites zijn gericht 

op leerlingen en kunnen gebruikt worden als lesmethode. Voor alle vakken zijn wel educatieve websites te 

vinden, maar sommige vakken lenen zich er beter voor dan andere. 

Het vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW) probeert aan te sluiten op de actualiteit en geeft 

docenten relatief veel vrijheid om gebruik te maken van aanvullend lesmateriaal. E21 (www.e21.nl) is een 

educatieve website voor leerlingen in 4 HAVO en 4 en 5 VWO. De site is gericht op het vak ANW en heeft 

als onderwerp “Energie in de 21e eeuw”. 

 

In dit onderzoek is in kaart gebracht welke eisen docenten en leerlingen stellen aan educatieve 

websites, zowel inhoudelijk als op het gebied van lay-out en navigatie. Met behulp van vragenlijsten voor 

docenten, telefonische vraaggesprekken met docenten, proeflessen en focusgroepen bestaande uit 

leerlingen uit de doelgroep, is onderzocht aan welke eisen educatieve sites zouden moeten voldoen. Op 

grond hiervan wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor makers van educatieve sites. 

Ook is bekeken hoe, waarom en hoe vaak educatieve sites gebruikt worden en wat realistische 

verwachtingen zijn als het gaat om het gebruik van educatieve sites. 

 

Naast het onderzoek naar educatieve sites in het algemeen is ook website E21 beoordeeld op 

grond van de eisen die de doelgroep stelt. Vervolgens wordt een aantal veranderingen van de site 

voorgesteld, om de site beter te laten voldoen aan de eisen van de doelgroep. 

 

De belangrijkste conclusies die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn: 

• Docenten zullen geen educatieve websites gebruiken die enkel, of voornamelijk, 

gesloten vragen stellen. 

• Sommige docenten verwachten, uit ervaring of bij voorbaat, dat educatieve websites niet 

veel diepgang hebben. 

• Docenten willen echter dat onderwerpen juist wel diepgaand behandeld worden. 

• Leerlingen kunnen, naar de mening van docenten, zelfstandig hun weg vinden op 

internet. 

• Leerlingen verwachten van een educatieve site dat die linkt naar informatie die benodigd 

is voor een opdracht op die site. 
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De belangrijkste aanbevelingen voor educatieve sites die uit het onderzoek naar voren zijn 

gekomen,  zijn: 

• Behandel onderwerpen in meerdere artikelen die onafhankelijk van elkaar te lezen zijn, 

liever dan een heleboel informatie in één artikel te stoppen. 

• Zorg er wel voor dat alle artikelen die over hetzelfde onderwerp gaan een afgerond 

geheel vormen; webdossiers vormen hierbij een goed hulpmiddel. 

• Houd de site up-to-date en laat bezoekers duidelijk zien dat de site goed onderhouden 

wordt, bijvoorbeeld door regelmatig nieuwsberichten te plaatsen. 

• Zet opdrachten op de site in combinatie met artikelen over hetzelfde onderwerp. 

• Doe in de opdrachten een beroep op de vaardigheden die de leerlingen moeten 

beheersen en stel niet enkel vragen waarvoor kennis gereproduceerd moet worden. 

• Stel docenten een handleiding ter beschikking. 

• Zoek actief contact met docenten voor naamsbekendheid en feedback. 

• Zorg dat de site een professioneel uiterlijk heeft en overzichtelijk is. 

 

Het onderwerp van E21 blijkt zowel docenten als leerlingen aan te spreken. De inhoud van de site 

is geschikt om te gebruiken als aanvullend lesmateriaal en het thema sluit goed aan bij het vak ANW. De 

aanbevelingen voor E21 betreffen: 

• Verandering van het te sobere uiterlijk van de site. 

• Verbetering van de zoekfunctie. 

• Het gebruik van webdossiers, eventueel persoonlijke webdossiers die leerlingen zelf 

kunnen samenstellen. 

• Het ter beschikking stellen van een docentenhandleiding. 
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H o o f d s t u k  1   
 

 

 

Inleiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

Internet is vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze samenleving. Sommige mensen 

merken schamperend op dat de internetzeepbel alweer uit elkaar is gespat. Maar internet is meer dan de 

zwaar overspannen hype die aan het einde van de vorige eeuw instortte. De veranderingen die het web in 

tien jaar tijd teweeg heeft gebracht zijn immens en de mogelijkheden zijn nog lang niet uitgeput. 

Het grootste succesverhaal van internet is de elektronische post: dagelijks wordt voor ruim 1 

miljoen gigabyte aan e-mails verstuurd [Lyman and Varian, 2003]. In enkele jaren tijd heeft e-mail zich 

ontwikkeld van een communicatiemedium voor wetenschappers tot een volwassen medium, waarvan het 

gebruik zich niet beperkt tot een kleine elite van ingewijden en dat door vrijwel iedereen serieus wordt 

genomen. Internet heeft ook grote invloed op het gebied van informatie. Het net bevat inmiddels 

zeventien keer zoveel informatie als The Library of Congress [Lyman and Varian, 2003] en iedereen met een 

computer met internetaansluiting heeft toegang tot die informatie. De inhoudelijke en didactische 

kwaliteit van die informatie varieert echter van zeer slecht tot zeer goed. Er zijn nauwelijks controlerende 

instanties, geen algemeen geldende keurmerken en wie een website wil starten heeft geen peer reviews of 

referenties nodig. 

Op veel middelbare scholen hebben de leerlingen inmiddels de beschikking over internettoegang. 

In 2003 had 97 procent van de scholen toegang tot internet [Pelgrum en Ten Brummelhuis, 2001]. Ze 

maken hier ook veelvuldig gebruik van om informatie te zoeken voor opdrachten, zowel thuis als op 

school. Echter, informatie zoeken op internet is geheel anders dan informatie uit een bibliotheek halen, of 

vragen stellen aan een deskundige: er zijn talloze websites die onvolledige en/of onjuiste informatie 

verschaffen. Voor wie informatie van internet haalt, begint het echte werk pas na het verkrijgen van een 

bepaalde hoeveelheid gegevens. Het kunnen inschatten van de betrouwbaarheid van informatie is een 

zeer belangrijke vaardigheid in het internettijdperk. 

 

 

1.1  De Tweede Fase 

 

In 1998 werd de Tweede Fase geïntroduceerd in de bovenbouw HAVO en VWO (4 en 5 HAVO, 4, 5 

en 6 VWO). Doelen van de Tweede Fase waren onder andere in te spelen op de maatschappelijke behoefte 

aan flexibele mensen met een brede ontwikkeling die zelfstandig kunnen werken. Eén van de 

doelstellingen van de Tweede Fase is het onderwijs vrijer maken: in plaats van strakke roosters en klassikale 

lessen moet er plaats zijn voor lestijd die leerlingen naar eigen inzicht kunnen besteden en een lesvorm 
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waarbij (groepen) leerlingen onder begeleiding van docenten zelfstandig kunnen werken, in plaats van de 

klassikale behandeling van onderwerpen waarbij de manier en het tempo van werken van tevoren waren 

gepland. 

In de Tweede Fase ligt daardoor niet alleen meer nadruk op het zelfstandig leren, maar ook op het 

aanleren van vaardigheden. Het beheersen van die vaardigheden, zoals schrijven, argumenteren, 

presentaties houden of samenwerken, is belangrijk bij het vergaren van kennis en bij het leren op de juiste 

manier van kennis gebruik te maken. Vaardigheidsonderwijs betekent dat leerlingen veel opdrachten 

krijgen waarvoor niet alleen de juiste kennis is vereist, maar die ook een beroep doen op één of meer 

vaardigheden [Tweede Fase Adviespunt, 2003]. 

 

1.1.1  Internet en onderwijs 

In zijn algemeenheid heeft de Tweede Fase tot doel leerlingen voor te bereiden op de 

maatschappij. De huidige maatschappij heeft te maken met een grote hoeveelheid makkelijk te verkrijgen 

informatie. Die informatie wordt verspreid via verschillende informatiedragers. De volledigheid en de 

betrouwbaarheid van informatie zijn wisselend, met name als het gaat om informatie op internet, waar 

nagenoeg geen sprake is van inhoudelijke controle. Er is behoefte aan mensen die, gegeven die grote 

hoeveelheid beschikbare informatie, weten of kunnen bedenken waar en hoe relevante, juiste en volledige 

informatie te vinden is. 

In dat licht, en aangezien de toegankelijkheid en de omvang van de informatie op internet de 

komende jaren alleen maar zullen toenemen, is het vanzelfsprekend dat leerlingen leren met internet om 

te gaan. Niet alleen als het gaat om de technische handelingen die nodig zijn om te kunnen surfen, maar 

vooral ook waar het gaat om uit de brij van informatie de nuttige delen te halen en die samen te voegen 

tot een zinnig geheel. 

Verreweg de meeste scholen in het voortgezet onderwijs lijken het belang van internet te 

erkennen: in 1998 had driekwart van de scholen in het voortgezet onderwijs één of meer computers die 

toegang boden tot internet, in 2001 was dat al 92 procent [Pelgrum en Ten Brummelhuis, 2001]. Te 

verwachten valt dat binnen niet al te lange tijd alle scholen in het voortgezet onderwijs de beschikking 

hebben over een internetaansluiting. 

Leerlingen maken niet alleen op school gebruik van internet, maar ook steeds vaker thuis: in 2002 

had 55 procent van alle huishoudens een internetaansluiting [Centraal Bureau voor de Statistiek, 2003]. 

Steeds meer leerlingen hebben al ervaring met internet voor ze aan het voortgezet onderwijs beginnen. 

Het soort ervaring en de omvang daarvan verschilt echter per leerling. Ervaring met internet betekent 

overigens niet per definitie ervaring met het zoeken naar specifieke informatie, of kritisch kunnen omgaan 

met de beschikbare informatie.  

 

 

1.2  Redactionele werkzaamheden 

 

Dit rapport is tot stand gekomen naar aanleiding van een stage. Deze stage bestond naast een 

onderzoeksdeel uit een redactionele component. Hierbij ging het om redactioneel werk voor de educatieve 

website E21: het regelmatig plaatsen van nieuwe nieuws- en achtergrondartikelen, clips, polls en/of 

opdrachten, het bijhouden van de agenda en het opstellen en versturen van een elektronische nieuwsbrief 

aan docenten die zich daarvoor hebben opgegeven en waarin een overzicht wordt  gegeven van de nieuwe 

items die zijn geplaatst. 
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Gedurende het project zijn er zeventien nieuwsberichten geplaatst, negen achtergrondartikelen, 

vijf clips (waarvan twee in samenwerking met de vorige redactrice), één opdracht en één quiz. 
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H o o f d s t u k  2  
 
 
 

Educatieve websites 
 

 

 

 

 

 

 

 

Internet wordt op middelbare scholen niet alleen gebruikt om informatie te zoeken over een 

bepaald onderwerp. Er zijn talloze educatieve internetsites op het web te vinden. Educatieve sites zijn niet 

slechts vergaarbakken van informatie. Ze zijn gericht op leerlingen (binnen een bepaalde leeftijdsgroep en 

van een bepaald niveau) en behandelen één of meer onderwerpen uit de leerstof van hun doelgroep, of 

onderwerpen die met die leerstof te maken hebben. En het doel van een educatieve site is niet enkel het 

aanbieden van informatie voor wie daarnaar op zoek is, maar het aanbieden van informatie op een manier 

die leerlingen zelf laat nadenken en daadwerkelijk iets laat leren. 

De redenen om een educatieve website te starten, kunnen variëren. Hoewel lesstof aanbieden het 

speerpunt van een educatieve site hoort te zijn, kunnen daarnaast (of zelfs in plaats daarvan) andere 

motieven een rol spelen. Het initiatief om een educatieve website op te zetten kan voortkomen uit de 

wens leerlingen kennis te laten maken met een bepaalde thematiek, een instelling of belangengroepering. 

Er zijn educatieve sites die voortkomen uit initiatieven van particulieren, van commerciële instellingen, van 

de overheid en van andere niet-commerciële groeperingen.   

Op een educatieve site kunnen ook opdrachten en/of vragen voor leerlingen staan. Meestal 

moeten leerlingen aan de hand van die opdrachten of vragen op zoek naar informatie, hetzij op de 

educatieve site zelf, hetzij elders (meestal op internet). Dit betekent dat leerlingen ook leren informatie te 

zoeken en te gebruiken. 

 

 

2.1  ANW en educatieve websites 

 

Bij het vak Algemene Natuurwetenschappen, dat geen examenvak is en minder eisen stelt aan de 

kennis die leerlingen moeten verwerven dan biologie, scheikunde en natuurkunde, gebruiken docenten 

relatief veel vervangend en/of aanvullend lesmateriaal. Dit hangt niet alleen samen met de grotere vrijheid 

die ANW docenten hebben, maar ook met het feit dat het vak ANW bij de actualiteit wil aansluiten [Van 

Horssen, 2001]. 

Een vak als ANW leent zich goed voor het gebruik van educatieve websites. Een website kan 24 uur 

per dag worden aangepast, wat betekent dat het mogelijk is om actueel te zijn en te blijven. Een docent 

kan kijken of het vervangende en/of aanvullende lesmateriaal op een site goed genoeg is om één of meer 

lessen mee te vullen en kan de leerlingen vervolgens doorverwijzen naar de site. Dit kost minder tijd dan 

het zelf verzamelen van actueel lesmateriaal. 
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2.2  E21 

 

E21 (www.e21.nl) is een educatieve website met als onderwerp “Energie in de 21e eeuw”. De 

doelgroep bestaat uit leerlingen Algemene Natuurwetenschappen (ANW) uit 4 HAVO en 4 en 5 VWO. Op 

de site staan nieuws- en achtergrondartikelen, opdrachten, clips met beeld (waarvan sommige ook met 

geluid), quizzen en peilingen. Alle items hebben te maken met het thema van de site. 

E21 is tot stand gekomen op initiatief van de Van Staveren Stichting, die onder meer tot doel heeft 

de instroom van jongeren in opleidingen energietechniek te bevorderen. De website is opgezet door JAM! 

New Media for Public Dialogue. Het bedrijf Automatist.org draagt tegenwoordig zorg voor de website, 

Hakuna Matata science & media verzorgt de inhoudelijke kant van de site. Onderhoud van de site wordt 

normaliter uitgevoerd door een student die daar in het kader van een stage twee volle dagen per week 

aan besteedt. 

Hakuna Matata science & media heeft de Wetenschapswinkel Biologie gevraagd of zij een 

redacteur voor de website konden leveren. Naast het redactionele werk zou de student een onderzoek 

kunnen uitvoeren naar educatieve websites in het algemeen, en E21 in het bijzonder. 

 

Bezoekers van de webpagina kunnen op een aantal manieren door de site bladeren. Ten eerste zijn 

er vijf dossiers (“Duurzame energie”, “Energiemarkt”, “Energietekort”, “Klimaatsveranderingen” en 

“Nieuwe ontwikkelingen”) die bekeken kunnen worden. Dossiers bevatten alle items die met het thema te 

maken hebben, een item kan dus tot meerdere dossiers behoren. De bezoeker kan ook kiezen om één van 

de vijf lijsten te bekijken. De verschillende lijsten zijn: Achtergrond, Clips, Nieuws, Opinie en 

Vraag+Antwoord. De lijsten bevatten respectievelijk alle achtergrondartikelen, alle clips, alle 

nieuwsartikelen, alle peilingen en alle quizzen.   

Verder staan op de beginpagina de links Agenda (met data van open dagen van veel technische 

opleidingen), Opdrachten, Studiekaart (met een aantal links naar sites van technische universitaire 

opleidingen), Tips voor docenten (een aantal tips voor rondleidingen en excursies en een overzicht van alle 

opdrachten plus de geschatte duur) en Tips voor leerlingen (met handleidingen voor verschillende 

vaardigheden, bijvoorbeeld het schrijven van een projectplan). Op de voorpagina staat ook een 

zoekfunctie, waarmee gebruikers op een specifieke term kunnen zoeken (zie Bijlage I). 

 

2.2.1  Onderwerpen op E21 

Onderwerpen die op E21 diepgang krijgen, worden verdeeld over meerdere items (artikelen, 

opdrachten, clips, et cetera). Deze items vormen over het algemeen samen een afgerond, voor gebruik 

tijdens lessen zinvol, geheel. Echter, dit is niet altijd even duidelijk. Ten eerste omdat opdrachten die 

gebruik maken van de informatie niet altijd expliciet verwijzen naar de artikelen waarin het onderwerp 

behandeld wordt, ten tweede omdat er geen webdossiers zijn, afgezien van de vijf hoofddossiers. 

Er zijn ook onderwerpen die summier worden behandeld op E21. Er staan verschillende items op de 

site die geen onderdeel zijn van een groter, afgerond geheel. Dit kunnen items zijn die niet interessant 

genoeg worden geacht om er verder op in te gaan, of die nog niet zijn uitgediept omdat de redacteur een 

beperkte hoeveelheid tijd heeft. Andere items behandelen onderwerpen die te complex zijn om op de site 

te behandelen of die minder relevant zijn ten opzichte van thema van de site. Zij hebben tot doel de 

leerling summier te informeren over een onderwerp dat elders op het internet wordt uitgediept, of om de 

interesse van de leerling te wekken. 
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2.2.2  Opdrachten op E21 

Op E21 zijn op dit moment achttien opdrachten te vinden. De onderwerpen die behandeld worden 

variëren van het broeikaseffect, gaswinning in het Waddengebied en de World Solar Challenge tot de 

toekomst van energie, elektriciteit in ontwikkelingslanden en de waterstofeconomie. De opdrachten doen 

een beroep op verschillende vaardigheden van leerlingen: opstellen en brieven schrijven, presentaties 

maken, debatten voeren en informatie zoeken naar aanleiding van gestelde vragen. Elders op de site (Tips 

voor docenten) staat een lijst waar een overzicht wordt gegeven van de vermoedelijke duur van de 

opdracht, de inhoud en de vaardigheden waar een beroep op wordt gedaan. 

Leerlingen die een opdracht maken op de site, kunnen elders op de site artikelen vinden over het 

voeren van debatten, het schrijven van projectplannen, het maken van posters, het schrijven van brieven, 

het maken van folders, het schrijven van artikelen en het houden van presentaties. Ook staat in datzelfde 

onderdeel van de site een artikel waarin staat hoe de opdrachten gemaakt moeten worden. In dat artikel 

wordt benadrukt dat leerlingen een bronvermelding moeten geven bij het beantwoorden van vragen. 

 

2.2.3  De redactie 

E21 heeft een eigen redacteur die zestien tot 24 uur per week besteedt aan het zoeken en 

selecteren van relevante informatie en het creëren van nieuwe items die op de site worden geplaatst. Deze 

plaatst artikelen en opdrachten zoals hierboven beschreven. Eens in de paar maanden stelt de redacteur 

een elektronische nieuwsbrief samen en verstuurt deze naar docenten die hebben aangegeven de 

nieuwsbrief te willen ontvangen. Op de site staat een agenda waarin open dagen op technische 

hogescholen en universiteiten worden vermeld. De redacteur werkt deze agenda regelmatig bij. 

E21 blijft dankzij de redacteur actueel. Er vinden regelmatig veranderingen plaats op de site 

(meestal toevoegingen van nieuwe items) en de redacteur probeert in te haken op actuele thema’s. Bij veel 

items staat expliciet een datum vermeld. Alleen achtergrondartikelen, die niet handelen over een  

gebeurtenis (of een serie gebeurtenissen) op of rond een bepaald tijdstip, zijn om die reden niet voorzien 

van een datum. 

 

2.2.4  Eerder onderzoek naar E21 

In 2001 werd een onderzoek uitgevoerd naar de toenmalige versie van de website E21 [Van 

Horssen, 2001]. De “look and feel” van de toenmalige versie zijn niet te vergelijken met de huidige, maar 

de aard van de informatie was dezelfde. Belangrijke conclusies uit dat onderzoek waren dat voor het 

gebruik van de website de laadtijd belangrijk was, alsmede de mate waarin de inhoud van E21 aansloot op 

het bestaande lesmateriaal of dat verving. Ook bleek van belang dat de informatie op de website 

betrouwbaar en actueel zou zijn en blijven en dat de site gebruiksvriendelijk was. 

Destijds werd de aanbeveling gedaan de website verder te ontwikkelen als website, in plaats van 

over te gaan op verspreiding via Cd-rom. Ook werd de makers aangeraden om zich verder te verdiepen in 

het lesmateriaal van ANW en brainstormbijeenkomsten van ANW-docenten te organiseren. Ook werd 

aanbevolen een zoekmachine op de site te plaatsen. 

Naar aanleiding van het onderzoek kreeg de website een andere lay-out en een andere opzet; in 

plaats van een website die zowel voor in de les als voor thuis interessant zou moeten zijn, ging E21 zich 

geheel en al richten op gebruik in de les, als educatieve website. 
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H o o f d s t u k  3   
 

 

 

De achtergronden van informatie  
op internet 
 
 
 
 
 
 
 
Om een goede analyse te kunnen maken van de rol van internet in het onderwijs, is het belangrijk 

een beeld te hebben van de manier waarop informatie gezocht en geëvalueerd kan worden. Om te kunnen 

bepalen wat een goede educatieve website is, moeten in kaart worden gebracht aan welke eigenschappen 

goede websites in het algemeen moeten voldoen, en welke betekenis ICT en internet kunnen hebben voor 

leerprocessen. 

 

3.1  Informatie op internet 

 

Er zijn verschillende manieren om gericht informatie te zoeken op het internet. Een zoekmachine, 

een programma dat websites selecteert op basis van door de gebruiker ingevoerde sleutelwoorden en 

eventueel logische operatoren, is een bekende en veelgebruikte methode. Een directory search is een 

database met links naar websites, gesorteerd in (sub)categorieën. Naast zoekmachines, meta-zoekmachines 

en directory searches bestaan er ook tal van zogeheten portals. Dit zijn websites die gewijd zijn aan een 

onderwerp en waarvan de inhoud enkel bestaat uit links naar websites over het onderwerp in kwestie. 

 

3.1.1 Zoekmachines 

De beste strategie bij het gebruiken van een zoekmachine, is afhankelijk van het doel van de 

gebruiker: wil deze algemene informatie (geschikt voor het oriënteren op een onderwerp), specifieke 

informatie of zoveel mogelijk informatie (bijvoorbeeld om zelf een samenvatting of overzicht te maken)? 

Voor het zoeken naar algemene informatie kan gebruik worden gemaakt van zoeken per categorie 

(directory search) of zogeheten meta-zoekmachines, welke zoekopdrachten naar meerdere zoekmachines 

versturen en de resultaten bewerken en rangschikken op basis van de resultaten van die zoekmachines. 

Voor het zoeken naar specifieke informatie kan het best gebruik worden gemaakt van een zoekmachine 

die zich beperkt tot bepaalde onderwerpen, of populaire zoekmachines. Als de hoeveelheid informatie het 

belangrijkst is, is de beste tactiek verschillende zoekmachines te gebruiken [Chamberlain, 2000]. 

 

3.1.2  Zoeken, maar hoe? 

Vanwege de grote hoeveelheid informatie op het internet, is het bij het gebruiken van een 

zoekmachine belangrijk de juiste zoektermen te geven. Termen die aan onderstaande criteria voldoen, 

vormen in den regel goede zoektermen: 

• Termen die specifiek zijn voor het onderwerp waarover informatie wordt gezocht. 
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• Namen van instituten, organisaties en groeperingen die zich bezig houden met het 

onderwerp. 

• Termen die met het onderwerp te maken hebben en die waarschijnlijk niet of nauwelijks 

gebruikt worden door sites die het onderwerp niet behandelen. 

• Combinaties van twee of meer termen die behoren tot één van bovenstaande 

categorieën in een specifieke volgorde, als deze termen in principe ook altijd in die 

volgorde worden gebruikt (bijvoorbeeld omdat het een staande uitdrukking betreft). 

• Termen die op websites gebruikt zouden kunnen worden naast of in plaats van één van 

bovenstaande termen, omdat het synoniemen, alternatieve spelling of equivalenten 

betreft. 

• Exclusies van termen die waarschijnlijk voorkomen op websites die niet het onderwerp 

behandelen waar naar gezocht wordt, maar die wel gevonden zouden kunnen worden 

gegeven de reeds ingevulde termen. 

                 [Barker, 2002] 

 

3.1.3  Informatie gevonden, wat nu? 

Het is niet eenvoudig vast te stellen hoe betrouwbaar informatie is die op internet gevonden 

wordt. Een aantal criteria kan een houvast bieden voor degenen die willen vaststellen hoe betrouwbaar 

gevonden informatie is. De vijf criteria die het meest genoemd worden, zijn: 

• Actualiteit: wanneer is de (informatie op de) site het laatst geactualiseerd en hoe vaak 

wordt de (informatie op de) site normaliter geactualiseerd? 

• Doel en doelgroep: waarom bestaat de site, voor wie bestaat de site en zijn de 

antwoorden op deze vragen te vinden op de site? 

• Objectiviteit: is de (informatie op de) site objectief of is er, bijvoorbeeld bij het afwegen 

van voor- en nadelen, duidelijk sprake van een bevooroordeelde auteur? Dit kan 

bijvoorbeeld blijken uit het niet of nauwelijks aanstippen van bepaalde aspecten van het 

onderwerp, het gebruik van drogredenen of het uiten van een duidelijke mening of 

voorkeur. 

• De auteur(s): staat op de site van welke auteur(s) de informatie afkomstig is? Is de auteur 

bekend, heeft hij een goede reputatie en beschikt hij over voldoende kwalificaties om 

het onderwerp te behandelen? Staan er contactgegevens van de auteur op de site? 

• De uitgever(s): wordt de site gepubliceerd door een organisatie? Is deze bekend en 

betreft het een organisatie met commerciële motieven of juist niet? 

Andere mogelijke criteria zijn de afbakening van de onderwerpen op de site, de lay-out, de 

originaliteit van de informatie, de structuur van de site, eventuele recensies of waarderingen van derden, 

de kwaliteit van de artikelen op de site en bijbehorende data en de kwantiteit en betrouwbaarheid van 

sites die naar de site in kwestie linken [Hawkins, 1999]. 

 

3.1.4  In de praktijk 

In de praktijk vormen deze criteria niet de belangrijkste gronden waarop gebruikers websites 

beoordelen. Verreweg het belangrijkste criterium dat gebruikers hanteren als ze de betrouwbaarheid van 

een website bepalen is het uiterlijk van de site. De drie criteria die hierna het meest gehanteerd worden 

zijn respectievelijk de manier waarop de informatie gestructureerd is (navigeerbaarheid), de afbakening 

van het onderwerp (breed versus specifiek) en het (schijnbare) motief waarmee de website is opgezet. 
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Bruikbaarheid en juistheid van de informatie zijn criteria die aanzienlijk minder zwaar meetellen, ongeveer 

even zwaar als de bekendheid en de reputatie van de website en/of de persoon of organisatie die voor de 

site verantwoordelijk is [Fogg et al., 2002]. 

Gebruikers laten zich bovendien leiden door een concept dat “information scent” wordt genoemd: 

een gebruiker die op zoek is naar informatie blijven een gekozen route enkel volgen als er aanwijzingen 

zijn dat dit de juiste route is om de informatie te verkrijgen, en als de indruk bestaat dat het doel (de 

gezochte informatie) met iedere ondernomen actie dichterbij komt [Pirolli and Card, 1999]. 

 
 
3.2  Websites: schrijven en presenteren 

 

De criteria waaraan websites zouden moeten voldoen om tegemoet te komen aan de wensen van 

de doelgroep zijn niet eenduidig. Niet alleen verschillen de criteria per doelgroep, individuele gebruikers 

binnen de doelgroep hebben ook niet allemaal dezelfde voorkeuren. Voor websites in het algemeen 

bestaat echter een aantal richtlijnen die de gebruiksvriendelijkheid vergroten en er aan kunnen bijdragen 

dat gebruikers de site als betrouwbaar bestempelen: 

Uiterlijk: 

• Verwerk de manier waarop informatie is gestructureerd in het ontwerp van de site. 

• Gebruik overal op de site dezelfde lay-out voor dezelfde functies en typen informatie. 

Gebruikers onthouden welke soorten informatie op welke posities op het beeldscherm te 

vinden zijn. 

• Laat gebruikers weten waar zij zich bevinden ten opzichte van andere delen van de site 

(in het bijzonder de beginpagina). Dit maakt het voor gebruikers eenvoudiger een 

volgende activiteit te ondernemen op de site. 

• Laat overal op de site een logo of ander herkenningsteken zien, altijd op dezelfde positie 

op het scherm. Gebruikers gaan vaak naar een andere website dan waar ze op bezig 

waren zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. 

• Minimaliseer de hoeveelheid informatieloze ruimte op een pagina die bedoeld is om 

gebruikers te laten “scannen”, snel te kijken of er interessante informatie op de site te 

vinden is. 

• Plaats de belangrijkste informatie op de bovenste helft van het scherm, aangezien 

gebruikers van boven naar beneden “scannen”. 

• Gebruik geen afbeeldingen zonder reden. Hoe meer afbeeldingen op een site, hoe 

langer het duurt voordat hij is ingeladen. 

• Gebruik afbeeldingen alleen als link als er duidelijk bij staat dat het een link betreft. 

Afbeeldingen die links blijken te zijn, werken verwarrend. 

• Plaats links die bedoeld zijn om door de site te navigeren aan de rechterzijde. Omdat de 

scrollbalk ook aan deze kant zit, zijn navigatieknoppen aan de rechterzijde efficiënter. 

Tekst: 

• Gebruik leesbare lettertypes (ten minste 10 punt) en gebruik schreefloze letters niet 

samen met letters met schreef. Lettertypes kleiner dan 10 fonts worden significant 

langzamer gelezen. Of er significant verschil is in gebruikersvoorkeur of leessnelheid 

tussen schreefloze letters en letters met schreef is niet geheel duidelijk, maar het door 

elkaar gebruiken hiervan kan de leessnelheid verlagen. 
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• Als leessnelheid belangrijk is, gebruik lange regels (100 tekens). Lange regels worden 

sneller gelezen dan korte regels (55 tekens), maar gebruikers ervaren korte regels als 

aangenamer. 

• Bied een printvriendelijke versie aan van tekst die in zijn geheel afgedrukt moet kunnen 

worden. Veel gebruikers geven de voorkeur aan een papieren versie van een tekst. 

• Schrijf korte zinnen (tot 20 woorden) en paragrafen (tot 5 zinnen) en breek lange zinnen 

op met behulp van genummerde of gemerkte lijsten (“bullet lists”). Teksten op een 

website moeten gericht zijn op gebruikers die de informatie snel willen doornemen en 

irrelevante delen overslaan. 

• Maak korte pagina’s, tenzij onderhoudsgemak een rol speelt (langere pagina’s betekent 

minder pagina’s om te onderhouden), de pagina in kwestie een kopie moet zijn van een 

papieren versie van dezelfde tekst of de pagina geprint moet kunnen worden. 

Inhoud: 

• Verschaf op iedere pagina van de site nuttige en bruikbare informatie. 

• Rangschik informatie van belangrijkst tot minst belangrijk, en zorg dat de belangrijkste 

informatie het eenvoudigst te bereiken is. Hoe meer activiteiten er nodig zijn om 

informatie te bereiken, hoe groter de kans dat de gebruiker een fout maakt en ergens 

anders terechtkomt. 

• Geef iedere pagina een korte, beschrijvende titel. Zoekmachines gebruiken titels van 

webpagina’s vaak om deze te indexeren. 

• Gebruik zoveel mogelijk korte koppen om naar andere pagina’s op de site te linken en 

zorg dat ze duidelijk beschrijven wat er op de pagina staat waar ze naar linken. Koppen 

worden vaak gebruikt door zoekmachines om sites te indexeren. 

• Als leessnelheid belangrijk is en de verbinding niet te langzaam, verdeel een tekst dan 

over meerdere pagina’s waar de gebruiker door kan bladeren met behulp van hyperlinks, 

in plaats van gebruikers te laten scrollen. Gebruikers zijn significant meer tijd kwijt aan 

scrollen dan aan bladeren. 

Technische aspecten: 

• Beperk de grootte (in bytes) van de site. Gebruikers wachten niet graag tot een pagina 

geladen is. 

• Gebruik bij voorkeur geen frames (onderverdelingen van het geopende venster in 

meerdere vensters). De “terug” knop werkt niet op een website met frames en er is geen 

URL om naar een andere pagina dan de beginpagina van de site te verwijzen. 

                 [Usability.gov, 2002] 

 

Bij het schrijven voor websites geldt een aantal vuistregels: 

• Passief taalgebruik moet bij voorkeur vermeden worden. 

• Tangconstructies dienen vermeden te worden. 

• Geen wollig taalgebruik: geen moeilijke woorden en geen overbodige woorden. 

• Getallen worden bij voorkeur in cijfers geschreven. 

                 [Hendrikx, 2003]. 
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3.3  Constructivisme en internet 

 
ICT in het algemeen kan in het onderwijs een nuttig hulpmiddel zijn. Het constructivisme gaat er 

van uit dat mensen nieuwe kennis en vaardigheden construeren met behulp van reeds aanwezige  

relevante voorkennis. De manier waarop nieuwe kennis wordt geïntegreerd in de reeds bestaande 

voorkennis, hangt af van de betekenis die wordt gegeven aan die nieuwe kennis. Die betekenis staat niet 

vast, maar wordt door degene die de kennis heeft verworven bepaald, met behulp van de reeds bestaande 

relevante voorkennis van die persoon. 

T.J. Shuell stelt: "Learning is an active, constructive, cumulative and goal directed process: 

• It is activeactiveactiveactive in that the student must do certain things while processing incoming 

information in order to learn the material in a meaningful manner. 

• It is constructiveconstructiveconstructiveconstructive in that new information must be elaborated and related to other 

information in order for the student to retain simple information and to understand 

complex material. 

• It is cumulativecumulativecumulativecumulative in that all new learning builds upon and / or utilizes the learner's prior 

knowledge in ways that determine what and how much is learned. 

• It is goal orientedgoal orientedgoal orientedgoal oriented in that learning is most likely to be successful if the learner is aware of 

the goal (at least in a general sense) toward which he or she is working and possesses 

expectations that are appropriate for attaining the desired outcome.” 

                 [Shuell, 1988] 

 

3.2.1  ICT in het onderwijs 

Simons stelt dat er tenminste drie soorten constructivistische leeractiviteiten zijn die beter 

georganiseerd kunnen worden door gebruik te maken van ICT [Simons, 2003]. Hierbij gaat het om: 

• Relaties leggen: relaties leggen met individuen en organisaties buiten de school en op 

afstand samenwerken met medeleerlingen.  

• Nieuwe kennis creëren: kennis creëren door informatie van het internet te halen, 

computersimulaties te gebruiken, het ontwerpen van een product of door met behulp 

van discussie op een digitaal forum een onderwerp te verdiepen. 

• Kennis naar buiten brengen: kennis die is opgedaan openbaar maken en verspreiden, 

bijvoorbeeld door middel van een website of een openbare leeromgeving waar 

leerlingen voortdurend nieuwe kennis aan toevoegen. 

 

3.2.2  Leren met internet 

Het internet heeft een aantal eigenschappen die belangrijk zijn als het gaat om het gebruik van 

het medium als leermiddel. Deze eigenschappen spelen een rol bij bijvoorbeeld het zoeken van een 

definitie op internet: 

• Internet is een rijke bron van informatie, vooral voor zelfstandig lerenden. Webquests, 

vragen die erop gericht zijn lerenden informatie op het internet te zoeken, te 

verzamelen en te evalueren, kunnen een startpunt vormen voor een zelfstandig 

leerproces op het internet. 
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• Internet biedt informatie voor gebruikers die zich ergens een algemeen beeld van willen 

vormen, maar ook voor diegenen die op zoek zijn naar specifieke, gedetailleerde 

informatie. 

• Een goed georganiseerde verzameling hyperlinks kan even waardevol zijn als inhoud. 

• De motieven waarmee een website is opgezet, verschillen. Bezoekers van een website 

moeten de motieven van de maker(s) van die site betrekken bij het evalueren van de 

(informatie op de) site. 

• Er is een grote verscheidenheid aan meningen en uitgangspunten op het internet. Dit 

laat zich moeilijk rijmen met het idee dat iedere vraag maar één correct antwoord heeft. 

• Gebruikers moeten informatie zelf beoordelen op juistheid, hierbij gebruik makend van 

hun eigen kennis en vaardigheden. 

• De mogelijkheid om naar eigen inzicht hyperlinks al dan niet te volgen, geeft de lerende 

op internet meer invloed op het leerproces dan bij het volgen van een lezing of het lezen 

van een boek. 

Constructie van betekenis vindt plaats op ieder moment waarop de gebruiker besluit wat de 

volgende stap in het leerproces zal zijn. Op internet bepaalt de lerende voortdurend wat de volgende stap 

zal zijn. Internet als leermiddel is vergelijkbaar met andere vraaggestuurde leerprocessen, waarbij lerenden 

zelfstandig op zoek gaan naar een mogelijk antwoord, zoals een zoektocht in de bibliotheek. [Wilson, 

2000] 
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H o o f d s t u k  4   
 

 

 

Opzet van het onderzoek 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderzoek naar educatieve websites dient om de kwaliteit hiervan te verbeteren. Er is op dit 

moment een aanzienlijk aantal educatieve websites. Te verwachten valt dat het internetgebruik op scholen 

verder zal toenemen [Pelgrum & Ten Brummelhuis, 2001] en dat het aantal educatieve websites die trend 

zal volgen. Voor makers van educatieve websites is het belangrijk dat zij de eisen en verwachtingen van de 

doelgroep kennen en hun website(s) daar op afstemmen. Onderzocht is wat die eisen en verwachtingen 

zijn, in het bijzonder van docenten en leerlingen ANW, en wat educatieve websites kunnen doen om 

daaraan tegemoet te komen. 

Om te voorkomen dat conclusies en aanbevelingen abstract blijven, heeft de website E21 in het 

onderzoek een voorbeeldfunctie. Algemene conclusies uit het onderzoek kunnen direct worden toegepast 

op deze educatieve website, en conclusies en aanbevelingen voor E21 kunnen worden herleid tot meer 

algemene richtlijnen.  

 

 

4.1  Doelstelling en onderzoeksvragen    

 

De doelstelling van het onderzoek is het in kaart brengen van het gebruik van internet als 

leermiddel. Ook wordt bepaald wat realistische verwachtingen zijn, als het gaat om gebruik van educatieve 

websites door hun doelgroep. Hiervoor moeten de volgende vragen worden behandeld: 

• Wanneer, waarom en hoe wordt internet ingezet als leermiddel? 

• Wanneer kunnen docenten ervoor kiezen gebruik te maken van educatieve sites? 

• Welke eisen stellen docenten aan educatieve sites? 

• Welke eisen stellen leerlingen aan educatieve sites? 

 

In het verlengde van bovenstaande vragen, wordt onderzocht in hoeverre E21 voldoet aan de eisen 

die docenten en leerlingen stellen aan educatieve sites en wat er gedaan kan worden om de site 

verbeteren. Daarbij zijn de volgende vragen belangrijk: 

• In welke opzichten voldoet E21 aan de eisen die docenten stellen aan educatieve sites? 

• In welke opzichten voldoet E21 aan de eisen die leerlingen stellen aan educatieve sites? 

• Welke aspecten van E21 zouden docenten en leerlingen graag anders zien en waarom? 
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Naar aanleiding van het onderzoek naar E21 wordt een aantal voorstellen ter verandering van de site 

gedaan. 

 

 

4.2 Onderzoeksmethoden 

 

Om de vragen te beantwoorden, zijn vier verschillende methodes gebruikt. Ten eerste hebben 

docenten ANW op 210 willekeurig geselecteerde Nederlandse middelbare scholen met de leergangen VWO 

en HAVO een vragenlijst ontvangen. Ten tweede zijn met negen docenten ANW telefonische 

vraaggesprekken gevoerd.  Zowel de vragenlijsten als de vraaggesprekken gingen deels over (gebruik van) 

educatieve websites in het algemeen en deels over E21 in het bijzonder. De laatste methode bestaat uit 

drie proeflessen, waarbij leerlingen opdrachten die op de site staan hebben gemaakt, gevolgd door het 

verdelen van die leerlingen over groepen van zes tot tien personen (focusgroepen) en vraaggesprekken 

met die groepen te houden. 

 

4.2.1  Vragenlijsten 

210 scholen met de leerrichtingen HAVO en/of VWO werden willekeurig geselecteerd uit de Trouw  

Scholendatabase, een database met vrijwel alle middelbare scholen in Nederland. Deze scholen kregen 

alleen een vragenlijst toegestuurd, gericht aan de afdeling ANW (Bijlage II). Docenten ANW werd verzocht 

de vragenlijsten in te vullen en te retourneren. 

De vragenlijsten bestonden uit 28 vragen, waarbij een deel van de vragen al dan niet overgeslagen 

diende te worden, afhankelijk van eerdere antwoorden. Een ingevulde vragenlijst bevatte minimaal 

dertien en maximaal 26 beantwoorde vragen. Negentien van de vragen waren multiple choice, zes vragen 

bestonden uit stellingen die beoordeeld konden worden op een schaal van 1 (“helemaal mee oneens”) tot 

5 (“helemaal mee eens”). Drie vragen waren open vragen.  

Het doel van de vragenlijsten was het vormen van een beeld omtrent de houding van docenten ten 

opzichte van internet, educatieve sites in het algemeen en E21 in het bijzonder, ter ondersteuning van de 

kwalitatieve metingen (telefonische vraaggesprekken en focusgroepen).  Omdat het onderzoek in zijn 

geheel voornamelijk kwalitatief van aard is, is geen gedetailleerde statistische analyse gemaakt van de 

antwoorden. 

 

4.2.2  Telefonische vraaggesprekken 

Met negen docenten ANW van willekeurig geselecteerde scholen uit de Trouw Scholendatabase 

met de leerrichtingen HAVO en/of VWO zijn telefonische vraaggesprekken gevoerd (Bijlage III). Hierbij 

werd hen gevraagd naar de mate waarin en de manier waarop zij internet gebruikten voor lesdoeleinden, 

naar het gebruik van educatieve sites voor lesdoeleinden, en naar hun mening over het nut, de kwaliteit en 

de betrouwbaarheid van internet in het algemeen als hulpmiddel bij de les en educatieve sites in het 

bijzonder. Verder werd gevraagd of zij E21 kenden en hoeveel ervaring zij met de site hadden. Tot slot 

werd gevraagd wat hun mening was over het nut, de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de site, en over 

verschillende aspecten van E21 die andere educatieve sites wel of niet zouden kunnen hebben 

(bijvoorbeeld clips met beeld en geluid). 
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4.2.3  Proeflessen 

Tijdens het onderzoek werd een alternatieve versie gemaakt van E21. Inhoudelijk is de alternatieve 

versie gelijk aan het origineel. De zogenaamde “look and feel” (het uiterlijk van de site en de manieren 

waarop er door de site genavigeerd kan worden) van de alternatieve versie verschilt echter sterk van de 

originele E21. Ook is de zoekfunctie anders ingericht. De alternatieve versie had tot doel de voorpagina van 

de site aantrekkelijker te maken voor de doelgroep,  het navigeren door de site intuïtiever te maken en de 

zoekfunctie te verbeteren. 

De derde onderzoeksmethode betrof drie proeflessen op twee middelbare scholen. Tijdens die 

lessen moesten leerlingen die het vak ANW volgden een opdracht maken op en met behulp van de site E21, 

waarna ze de alternatieve versie van E21 bekeken en beoordeelden (Bijlage IV). Omdat het de bedoeling 

was dat leerlingen E21 beoordeelden, mochten ze de site niet verlaten door in de adresbalk een andere 

URL in te typen. Alle antwoorden op de opdracht waren te vinden op E21 of één van de pagina’s waarnaar 

in de opdracht gelinkt werd. 

 

4.2.4  Focusgroepen  

Na de proefles werden vraaggesprekken met de leerlingen gevoerd in groepen van zeven tot tien 

leerlingen. Bij deze proeflessen en focusgroepen lag de nadruk van de vragen op diverse aspecten van de 

website E21. Doelstelling van de proeflessen en focusgroepen was aanwijzingen verzamelen voor het 

verbeteren van de website (Bijlage IV). Er werd echter ook gesproken over educatieve sites en internet in 

het algemeen.  

 

 

4.3  Verantwoording onderzoeksmethoden 

 

In deze onderzoeksopzet is gekozen voor de breedte in plaats van de diepte: het gebruik van vier 

verschillende methodes leidt per definitie tot een kwantitatief minder gedetailleerde set resultaten dan 

wanneer voor minder methodes was gekozen. Echter, er is in dit onderzoek in feite sprake van twee 

doelgroepen: leerlingen en docenten. Het doel van het onderzoek zou geen recht worden gedaan als één 

van deze twee doelgroepen buiten beschouwing was gelaten. Daarnaast was er sprake van twee 

onderzoeksobjecten: educatieve websites in het algemeen, en E21 in het bijzonder. 

 

4.3.1  Vragenlijsten en vraaggesprekken 

Papieren vragenlijsten zijn nauwelijks geschikt voor een diepgaande kwalitatieve analyse, maar ze 

bieden de mogelijkheid trends te signaleren. De combinatie van vragenlijsten met telefonische 

vraaggesprekken, waarbij de laatste vooral dienen voor een kwalitatieve analyse, geeft een minder 

concreet beeld dan een uitgebreidere toepassing van één van beide methodes afzonderlijk, maar het is 

zinvoller als gezocht wordt naar trends. 

Er is bijzonder weinig onderzoek gedaan naar educatieve websites; telefonische vraaggesprekken 

afzonderlijk zouden, zonder de ondersteuning van kwantitatieve gegevens, nauwelijks meer zijn dan de 

mening van enkelen. Vragenlijsten zouden zonder ondersteuning van kwalitatief onderzoek enkel een 

verzameling cijfers hebben opgeleverd. 
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4.3.2  Proeflessen en focusgroepen 

De combinatie van proeflessen en focusgroepen was erop gericht te bepalen op welke punten E21 

wel en niet verbetering behoefde. Door leerlingen middels focusgroepen feedback te laten geven op de 

website, kon een diepgravender analyse van de site worden gemaakt dan met simpelweg observeren 

tijdens de proeflessen. Door de focusgroepen vooraf te laten gaan door proeflessen, werden de leerlingen 

in staat gesteld feedback te geven naar aanleiding van het gebruiken van E21 waarvoor de site bedoeld is. 
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H o o f d s t u k  5  
 
 
 

Resultaten 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Vragenlijst 

 

In totaal hebben 24 docenten de vragenlijst ingevuld. Alle docenten hebben thuis internet; de tijd 

die ze thuis besteden aan internet varieert van 15 minuten per week tot ruim twee en een half uur per dag 

(1000 minuten per week). Alle docenten werken op een school met internetaansluiting; op de school met 

de meeste computers per leerling staat er één op het internet aangesloten computer per circa 5 leerlingen, 

op de school met de minste computers is dat één computer met internetaansluiting per circa 65 leerlingen. 

Gemiddeld staat er ongeveer één op internet aangesloten computer per 14 leerlingen op de scholen waar 

de respondenten werkzaam zijn. De scholen vertegenwoordigen  een totaal van ongeveer 25.000 

leerlingen. 

 

5.1.1  Docenten over internet 

Alle geënquêteerde docenten (24) zeggen dat ze leerlingen wel eens informatie laten zoeken op 

internet. 22 docenten gebruiken het medium bovendien om zelf informatie te zoeken bij het voorbereiden 

van een les. Zeven docenten hebben leerlingen wel eens opdrachten laten maken op een educatieve 

website, en acht docenten hebben wel eens een website klassikaal behandeld. Eén docent heeft leerlingen 

een website laten maken en op een andere school moeten leerlingen gegevens invoeren voor een 

internationaal meetproject. 

Over internet in het algemeen zijn docenten niet echt te spreken. De stelling “de gemiddelde 

internetsite heeft diepgang” krijgt van de docenten een 1,9 op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) tot 

5 (helemaal mee eens). De betrouwbaarheid van de gemiddelde website krijgt een 2, de stelling dat de 

gemiddelde internetsite interessant is een 2,3. De overzichtelijkheid van de gemiddelde website krijgt een 

2,4. Eén docent merkt in de kantlijn op dat “de gemiddelde website” niet bestaat. Dat is een terechte 

opmerking, desalniettemin hebben de meeste mensen toch een op ervaring gebaseerde mening over 

“internet in het algemeen”. 

 

5.1.2  Docenten over educatieve sites 

Dertien docenten geven één of meer URL’s van educatieve websites die ze wel eens hebben 

gebruikt. Vier maal wordt de op biologieleerlingen gerichte site Bioplek (www.bioplek.org) genoemd. 

Andere sites die genoemd worden zijn: 

• De Solar-methodesite van Wolters (www.solar.wolters.nl). 

• De op leerlingen gerichte populair wetenschappelijke site Kennislink (www.kennislink.nl). 

http://www.bioplek.org/
http://www.solar.wolters.nl/
http://www.kennislink.nl/
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• De informatieve website over het zonnestelsel de Negen Planeten 

(www.infoster.be/negepl/negepl.html). 

• De site voor natuurwetenschappen NVON (www.nvon.nl). 

• De niet meer bestaande leerlingensite van het NRC Handelsblad. 

• De hulpsite voor leerlingen die een profielwerkstuk moeten maken Werkstuknetwerk 

(www.werkstuknetwerk.com). 

• De site van Museum Boerhaave (www.museumboerhaave.nl). 

• De site over biotechnologie van Universiteit Wageningen (www.biotechnologie.net). 

• De algemene informatieve site Howstuffworks (www.howstuffworks.com). 

• De scholierensite Scholieren.com (www.scholieren.com). 

• De website van wetenschappelijk magazine Scientific American (www.sciam.com). 

• De website van wetenschappelijk magazine Natuur & Techniek (www.natutech.nl). 

• De algemene educatieve site Stepnet (www.stepnet.nl). 

• De site voor leerlingen die met technische ontwerpen bezig zijn, van de Universiteit Twente 

(www.utwente.nl/techniek15+/). 

• E21 (www.e21.nl). 

 

Vijftien docenten vertellen  dat er bovendien sites zijn waar ze van hebben gehoord, maar die ze 

wegens tijdgebrek nog niet bekeken hebben. De sites die in dit verband genoemd worden, zijn E21 en 

methodesites van uitgevers. Twaalf docenten zeggen de sites waarvan ze hebben gehoord waarschijnlijk of 

zeker te gaan bekijken in de toekomst, twee docenten hebben geen idee of ze dat gaan doen. 

Veertien van de 24 docenten zijn het eens met de stelling dat educatieve sites actueler zouden 

moeten zijn dan nu het geval is, drie docenten zijn het daar niet mee eens. Zestien docenten vinden dat 

educatieve sites meer diepgang zouden moeten hebben, tegen één docent die het daar niet mee eens is. 

Acht docenten zijn van mening dat educatieve websites overzichtelijker zouden moeten zijn, twee collega’s 

vinden van niet. Op een schaal van 1 (“helemaal mee oneens”) tot 5 (“helemaal mee eens”) krijgen de 

stellingen dat educatieve sites actueler zouden moeten zijn, meer diepgang zouden moeten hebben en 

overzichtelijker zouden moeten zijn respectievelijk een 3,5, een 3,9 en een 3,3. De stelling dat educatieve 

sites voldoende informatie bevatten bij de opdrachten op de site krijgt een 2,7. 

 

5.1.3  Docenten over leerlingen en internet 

Leerlingen kunnen zelfstandig voldoende informatie van het internet halen om een opdracht te 

maken, vindt de helft van de docenten; de stelling krijgt een 3,3. De opdrachten op educatieve sites 

worden niet echt te moeilijk (2,3) of te makkelijk (2,4) gevonden. Zes docenten (33 %) vinden dat 

educatieve sites niet goed gebruik maken van verschillende media (tekst, beeld, geluid, et cetera) en vijf (28 

%) vinden van wel. De stelling dat educatieve websites beter gebruik zouden moeten maken van die 

verschillende media dan ze nu doen, krijgt een 3,5.  

 

5.1.4  Docenten over E21 

8 docenten kennen de naam E21; 3 docenten via een andere site, één docent heeft de naam van 

iemand anders gehoord. Vier docenten zeggen de naam E21 te kennen van de folder, waarvan één docent 

opmerkt dat het daarbij gaat om de folder die met de vragenlijst mee was gestuurd. Twee docenten 

hebben E21 al eens gebruikt voor lesdoeleinden. 

http://www.infoster.be/negepl/negepl.html
http://www.nvon.nl/
http://www.werkstuknetwerk.com/
http://www.museumboerhaave.nl/
http://www.biotechnologie.net/
http://www.howstuffworks.com/
http://www.scholieren.com/
http://www.sciam.com/
http://www.natutech.nl/
http://www.stepnet.nl/
http://www.utwente.nl/techniek15+/
http://www.e21.nl/
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Zes docenten zeggen E21 in de toekomst zeker te gaan gebruiken, Dertien andere docenten 

zeggen dat waarschijnlijk te gaan doen. Vijf docenten zeggen niet te weten of ze in de toekomst gebruik 

zullen maken van de site. Niemand geeft aan waarschijnlijk niet of zeker niet gebruik te gaan maken van 

de site. 

Het thema “Energie in de 21e eeuw” spreekt achttien van de 24 docenten erg aan, vijf docenten 

zeggen dat het thema ze “een beetje” aanspreekt. Eén docent staat neutraal tegenover het thema. Zestien 

docenten vinden de indeling van items in vijf dossiers goed gekozen. Eén docent zou graag meer dossiers 

zien, een andere docent zou er graag minder willen. Eén docent vindt het niet nodig een opdeling te 

maken in dossiers en drie docenten zeggen dat het hen niet uitmaakt. Als docenten de dossiers op 

volgorde zouden moeten zetten, van meest aansprekend naar minst aansprekend, dan wordt dat: 

“Klimaatverandering”, “Duurzame Energie”,  “Nieuwe ontwikkelingen”, “Energietekort” en 

“Energiemarkt”. 

De docenten zijn het eens met de stelling dat het gebruik van verschillende media (tekst, beeld, 

geluid et cetera), de site minder saai maakt: op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) tot 5 (helemaal 

mee eens) krijgt de stelling een 4,0. De stelling dat verschillende vormen van documentatie (achtergrond, 

nieuws, quizvragen, et cetera) de site minder saai maken krijgt een 3,7 en de stelling dat het goed is dat er 

volledige opdrachten op de site staan een 4,0. De stelling dat het feit dat er (themagerelateerde) 

nieuwsberichten op de site staan het onderwerp energie interessanter maakt voor leerlingen, krijgt een 

3,8. 

 

 

5.2 Vraaggesprekken 

 

5.2.1  Docenten over internet 

Docenten gebruiken internet zowel voor lesdoeleinden als privé. Ze beschouwen de enorme 

hoeveelheid informatie in combinatie met de wisselende betrouwbaarheid als het grootste probleem voor 

leerlingen.  

De geïnterviewde docenten staan niet negatief tegenover het gebruik van internet voor 

lesdoeleinden. Alle docenten hebben ervaring met lessen of opdrachten waarbij leerlingen informatie op 

het internet moeten zoeken.  Ze vinden dat leerlingen redelijk tot goed hun weg kunnen vinden op 

internet, al zijn ze nogal eens wat makkelijk: “Als ik internet voor lessen gebruik, dan is het om leerlingen 

informatie te laten zoeken. In de bovenbouw geef ik leerlingen in principe geen tips, want ze kunnen zelf 

wel zoeken. Leerlingen zijn wel gemakzuchtig: als ik ze een term opgeef dan zoeken ze met Google en 

kijken ze op pagina’s die ze vinden. Als daar niks te vinden is, geven ze het op.” 

 

Sommige docenten maken wel eens mee dat leerlingen een stuk van een website kopiëren, in een 

tekstbestand plakken en dat inleveren als antwoord. Leerlingen nemen wel eens foutieve informatie over 

van het internet, soms inclusief spelfouten. 

Internet is niet bijzonder voor leerlingen, en ze vinden lessen waarbij internet gebruikt wordt niet 

leuker dan andere lessen. Ze vinden het vervelend als na een opdracht blijkt dat hun informatie, afkomstig 

van internet, niet klopt. “Toch kiezen leerlingen er steeds voor om op internet te zoeken: bij een opdracht 

over het weer lag er een boek in de klas en heb ik ze bovendien aangeraden eerst dat boek eens te lezen. 

En toch gingen ze allemaal meteen naar www.knmi.nl in plaats van in dat boek te kijken. Het zal wel suf 

http://www.knmi.nl/
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staan of zo om een boek te pakken.” aldus een docent. Een andere docent zegt dat leerlingen internet 

over het algemeen wel leuk vinden: “Boeken houden ze liever niet in hun handen.” 

Deze uitspraak van een ANW docent is vrij typerend. De ondervraagde docenten geven allemaal 

aan dat het zoeken naar en beoordelen van informatie een probleem is voor veel leerlingen. Sommigen 

wijten dat aan laksheid van de leerlingen, anderen leggen meer nadruk op het internet zelf: “Het grote 

manco van internet is dat er te veel op staat. Het is heel erg moeilijk om goede en slechte informatie van 

elkaar te scheiden. Er zijn leerlingen die dat onder de knie krijgen, maar er zijn er ook die het aan het eind 

van het jaar nog steeds niet door hebben,” aldus een docent. 

 

5.2.2  Docenten over educatieve sites 

De meeste docenten nemen geen genoegen met opdrachten waarbij leerlingen enkel kennis 

hoeven te reproduceren. “Ik wil vooral dat leerlingen wat doen”, aldus één docent. Of het nu gaat om het 

bouwen van een maquette, het houden van een presentatie of het opzetten van een website, de docenten 

zien het liefst dat leerlingen meer doen dan alleen simpele, gesloten vragen beantwoorden. 

Het onderwerp van E21 spreekt de docenten aan. Bij het thema “Energie in de 21e eeuw” denkt 

men vooral aan het broeikaseffect en aan duurzame energie. “De olie gaat op en dat zal mijn tijd nog wel 

duren, maar de leerlingen van nu zijn de mensen die ermee te maken gaan krijgen. Daarom moet je ze er 

nu al van op de hoogte stellen.” aldus een docent. Mogelijke manieren om in de toekomst (duurzame) 

energie te winnen lenen zich volgens de docenten ook wel voor een les. Een deel van de docenten is al van 

plan het onderwerp energie te gaan behandelen in de lessen, de andere docenten hebben geen concrete 

plannen, maar zouden zich goed kunnen voorstellen dat ze het onderwerp in de klas zouden behandelen. 

Er zijn nogal wat educatieve sites die niet erg goed zijn, aldus de geïnterviewde docenten. Er is niet 

één specifiek punt waarop ze falen, al vinden docenten het belangrijk dat educatieve sites doorlinken naar 

andere websites. Een website kan slecht of niet bruikbaar zijn vanwege de opmaak, de manier waarop over 

de site genavigeerd moet worden of vanwege informatie die niet op een bruikbare manier wordt 

gepresenteerd. 

 

5.2.3  Docenten over E21 

Vier docenten kennen de site E21 in meer of mindere mate. 3 docenten hebben wel eens op de site 

gekeken, één docent was betrokken bij het begin van E21. Hij vindt dat de site is verbeterd ten opzichte 

van de eerste versie. “Je kunt nu veel meer kanten op (dan op de eerste versie van de site). Zoals hij nu is, 

zou je hem goed als beginpunt kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld als je leerlingen wat wil laten opzoeken 

over het broeikaseffect.” 

“Mijn eerste indruk was: een stelletje hobbyisten, in de positieve zin van het woord,” aldus een 

andere docent die even op de site heeft rondgekeken. “Ik zou graag zien dat de mensen van E21 een 

project starten met een klas of een school, en daar bijvoorbeeld een video van maken. Of misschien zelfs de 

leerlingen een videofilm laten maken. Er zijn heel wat leraren die wat internet betreft over de streep 

getrokken moeten worden, en met zo’n project zou E21 laten zien: Kijk, dit doen we.” 

Van de vier docenten die de naam E21 kennen, hebben er drie al eens gebruik gemaakt van andere 

educatieve sites. De docenten die de naam niet kennen, hebben totnogtoe nog geen gebruik gemaakt van 

educatieve sites.  Eén docent voert als reden aan dat kant-en-klare opdrachten vaak de neiging hebben niet 

echt de diepte in te gaan. Dat geldt voor vragen in lesboeken, aldus de docent: “Ik vermoed dat dat voor 

educatieve sites niet echt anders is.”  

De meeste docenten vinden gebruik van verschillende media op de website een goede manier om 

informatie aan te bieden, mits de clips, polls en quizzen niet te veel afleiden. “Je moet geen dingen op de 
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site zetten die de boel opleuken,” vindt één docent. “Dat zit in de weg en leidt af. Leerlingen willen 

gewoon efficiënt werken.” 

 

 

5.3  Proeflessen 

 

Tijdens de proeflessen dienden de leerlingen een opdracht te maken op de (huidige) site E21. In 

twee klassen werkten de leerlingen in groepen van twee, in de derde klas individueel. Om te beginnen 

moest antwoord worden gegeven op de vraag “Wat is duurzame energie?”, moesten er vier voorbeelden 

van duurzame energie genoemd worden (zonne-energie, windenergie, waterkracht en verbranding van 

biomassa), diende een voorbeeld van energieopwekking uit een duurzame energiebron worden gegeven 

en werd gevraagd of er nadelen kleven aan duurzame energie, zo ja welke nadelen. 

Het tweede deel van de opdracht werd door twee van de drie klassen gemaakt, vanwege 

tijdgebrek in de derde groep (tevens de groep waarin individueel werd gewerkt). Voor het tweede deel 

van de opdracht moesten leerlingen de websites van Nuon, Essent en Eneco bekijken, en vervolgens een 

definitie van groene elektriciteit geven, aangeven of er verschillen zijn tussen de energiebedrijven en hoe 

de verschillende stroomsoorten worden opgewekt. Bij dit tweede deel van de opdracht stond vermeld dat 

leerlingen een bronvermelding moesten geven bij hun antwoord. 

Enkele leerlingen hadden problemen met het vinden van de opdracht op de site. Sommige 

leerlingen sloegen de begeleidende tekst bij de opdracht over en begonnen meteen aan de vragen, wat bij 

het tweede deel van de opdracht, waar de vragen zonder de begeleidende tekst niet erg duidelijk zijn, tot 

problemen leidde. Het tweede deel van de opdracht riep nogal wat vragen op, omdat in eerste instantie de 

tweede vraag van dat deel van de opdracht niet juist was geformuleerd. De meeste leerlingen maakten 

gebruik van de zoekfunctie op de site, anderen kozen de dossiers als ingang. Leerlingen hadden over het 

algemeen de neiging eerst met elkaar te overleggen alvorens een vraag te stellen aan de docent, en de 

vragen waren over het algemeen inhoudelijk van aard (oftewel, ze gingen niet over het gebruik van de 

website zelf). 

 

 

5.4  Focusgroepen 

 

De leerlingen werden na de proefles ingedeeld in focusgroepen van zeven tot tien leerlingen. De 

proeflessen vormden de insteek van de gesprekken die zo’n vijftien tot twintig minuten duurden. Het 

begin van het gesprek bestond uit algemene feedback van de leerlingen, op de punten die werden 

genoemd werd vervolgens dieper ingegaan. Ook leerlingen die niet uit zichzelf met punten van kritiek 

kwamen, werden bij het gesprek betrokken. 

 

5.4.1  Leerlingen over E21 

De meeste leerlingen vinden de zwarte achtergrond van E21 niet fijn. Eén leerling zegt dat de 

achtergrond "de aandacht blijft trekken." Anderen vinden dat de kleur te zwaar of te onprettig is. "Bij 

duurzame energie denk ik aan groen," aldus één leerling. Een andere merkt op dat hij bij energie aan 

blauw denkt. Er zijn wel een paar leerlingen die het zwart juist mooi vinden. 
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De voorpagina wordt over het algemeen onoverzichtelijk gevonden. De welkomsttekst die 

rechtsboven staat trekt niet genoeg aandacht, waardoor wellicht niet meteen duidelijk is wat voor site E21 

is, of wat de bedoeling van de site is. 

De belangrijkste kritiek op de huidige versie van E21 betreft het kunnen vinden van informatie. 

Vrijwel iedereen gebruikt voor het beantwoorden van de opdrachten allereerst de zoekfunctie die op de 

site staat en vrijwel iedereen is in meer of mindere mate ontevreden over de resultaten daarvan. Leerlingen 

verwachten dat de zoekopdracht "duurzame energie" een definitie van die term oplevert, in plaats van 

een verzameling artikelen waarin het woord "duurzame" en/of het woord "energie" voorkomt. 

Sommige leerlingen hebben behoefte aan een zoekfunctie die de mogelijkheid biedt de zoekterm 

te specificeren. Zo zou de mogelijkheid moeten bestaan om alleen in bepaalde delen van de site 

(bijvoorbeeld achtergrondartikelen of clips) een term te zoeken. Op de huidige site bestaat die 

mogelijkheid niet; een zoekopdracht levert zowel nieuws- en achtergrondartikelen op als clips, quizzen en 

peilingen (polls). 

 Ook een zoekfunctie die niet alleen zoekt op één of meer van de zoektermen (OR), maar ook de 

mogelijkheid biedt enkel de artikelen waarin alle termen voorkomen te vinden (AND) en bepaalde termen 

uit te sluiten (NOT) wordt door meerdere leerlingen geopperd. 

Bij het publiceren op de huidige website worden alle woorden in het gepubliceerde artikel 

geïndexeerd: ze worden vergeleken met woorden die in andere artikelen voorkomen. Vervolgens worden 

ze bij publicatie omgezet in een hyperlink. Wie op die link klikt, krijgt de resultaten te zien van een 

zoekopdracht naar het betreffende woord. Naar de relevantie van het betreffende woord wordt niet 

gekeken, zodat niet alleen het woord “duurzaam” een link is, maar ook woorden als “hebben” en “deur”. 

Veel leerlingen vinden de alternatieve versie, waarin hyperlinks blauw gekleurd en onderstreept zijn en 

waarin de redacteur woorden selecteert op relevantie, overzichtelijker. 

Over het gebruik van verschillende genres zijn de leerlingen positief. Polls en quizzen geven een 

leuke afleiding en clips worden over het algemeen leuker gevonden dan een stuk tekst.  
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H o o f d s t u k  6  
 

 

 

Educatieve sites:  
waar, wanneer en waarom? 
 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen in de bovenbouw van HAVO en VWO zijn over het algemeen redelijk vertrouwd met 

surfen op internet. Ze maken er over het algemeen zowel privé als voor opdrachten van school gebruik 

van. Informatie is echter een moeilijk punt: het is verleidelijk om een stuk tekst van één of een paar 

websites te kopiëren en dat in een tekstbestand te plakken. Jammer genoeg zijn websites niet altijd even 

betrouwbaar en moeten internetters er maar achter zien te komen of bepaalde informatie wel of niet juist 

en volledig is. Educatieve websites kunnen een rol spelen bij het ontwikkelen van de vaardigheid om 

informatie te beoordelen, door leerlingen voor bijvoorbeeld opdrachten te laten zoeken naar specifieke 

informatie. 

 

 

6.1  Conclusies over internet en educatieve websites 

 

Internet wordt in de bovenbouw van HAVO en VWO veelvuldig gebruikt als informatiebron. Voor 

de meeste leerlingen is internet de eerste keus als ze zelfstandig op zoek moeten naar informatie, mede 

omdat het een makkelijke manier is om informatie te vergaren. Docenten zijn van mening dat leerlingen 

hun weg kunnen vinden op internet, maar dat ze niet altijd kritisch genoeg zijn als het gaat om het 

evalueren van informatie. Aangezien  het evalueren van informatie een leerproces op zich is, hoeft dit 

echter niet nadelig te zijn. 

 

ANW-docenten verwachten dat opdrachten voor leerlingen in de bovenbouw HAVO en VWO 

diepgang hebben en dat ze leerlingen stimuleren iets te doen. Dit geldt ook voor educatieve sites: 

docenten zullen niet tevreden zijn met een site waar enkel simpel te beantwoorden vragen op staan. 

Educatieve sites zullen leerlingen in meer of mindere mate in staat moeten stellen op hun eigen manier 

kennis te verwerven en deze kennis betekenis te geven. 

 

Het is moeilijk te bepalen wanneer ANW-docenten zouden kunnen kiezen voor het gebruik van 

educatieve sites. Een site zal moeten voldoen aan de eisen die docenten stellen. Docenten zullen kiezen 

voor een site die een onderwerp behandelt dat ze nuttig of interessant vinden en dat niet behandeld 

wordt in de lesstof die al voor het vak wordt gebruikt. Wellicht zullen ANW-docenten een educatieve site 
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sneller gebruiken als op de site een onderwerp wordt behandeld dat op dat moment in de belangstelling 

staat. 

 

Leerlingen stellen eisen aan het uiterlijk en het gebruiksgemak van educatieve sites. Antwoorden 

moeten bij voorkeur te vinden zijn met een goede zoekfunctie of een bruikbare navigatie. Hoewel pasklare 

antwoorden op de site niet wenselijk zijn, aangezien docenten de site dan niet meer zullen gebruiken, 

zullen educatieve sites gebruiksvriendelijk moeten zijn. Leerlingen hebben een voorkeur voor sites die 

informatie presenteren door gebruik te maken van verschillende media. 

 

 

6.2  Aanbevelingen voor educatieve websites 

 

Lange stukken tekst op een website dienen vermeden te worden [Usability.gov, 2003]. Beter is het 

om onderwerpen te verdelen over meerdere pagina’s of artikelen, aangezien scrollen significant meer tijd 

kost dan bladeren. In het tweede geval moet er voor gezorgd worden dat de artikelen onafhankelijk van 

elkaar kunnen worden gelezen, liefst zonder dat daar al te veel voorkennis voor nodig is. Het is wenselijker 

dat bepaalde informatie in meerdere artikelen gegeven wordt, dan dat een artikel expliciet verwijst naar 

informatie uit een ander artikel, zodat het lezen onderbroken moet worden om eerst dat andere artikel te 

lezen. 

 

6.2.1  Overzicht: baken onderwerpen af 

Een punt van aandacht is de afbakening van onderwerpen. Hoewel het verstandig is een 

onderwerp te behandelen door middel van meerdere artikelen, is het net zo verstandig de artikelen een 

afgerond geheel te laten zijn. De doelgroep van educatieve websites bestaat voornamelijk uit mensen die 

informatie zoeken over een specifiek onderwerp. Dat maakt het noodzakelijk om informatie te 

presenteren op een overzichtelijke, op onderwerp gesorteerde manier. Webdossiers, verzamelingen van 

artikelen over een bepaald onderwerp, zijn een goede manier om informatie op onderwerp te sorteren. 

[Usability.gov, 2003] 

Dat bezoekers van educatieve sites vaak op zoek zijn naar specifieke informatie, betekent niet dat 

een nieuwskatern op de site nutteloos zou zijn. Een pagina met nieuws laat bezoekers zien dat een site 

onderhouden wordt en actueel is. Ook hoeven niet alle artikelen te behoren bij een webdossier. 

Onderwerpen die te complex zijn om helemaal uit te diepen, maar die desondanks relevant zijn, kunnen 

summier behandeld worden in een artikel. In dat geval is het sterk aan te raden links te plaatsen naar 

goede sites met meer informatie. Onderwerpen die wel relevant zijn voor het onderwerp van de site, maar 

waarschijnlijk behandeld zullen worden in een ander vak dan ANW, kunnen ook summier behandeld 

worden op een educatieve site voor ANW. 

 

6.2.2  Actualiteit: houd de site actueel 

Educatieve sites kunnen hun voordeel doen met het feit dat ze niet statisch zijn: een boek kan niet 

inspelen op actuele gebeurtenissen, websites kunnen dat wel. Een website die niet of nauwelijks bekend is 

bij een docent, kan niet concurreren met een boek dat diezelfde docent als betrouwbaar beschouwt. Maar 

waar boeken meestal eens per jaar (of minder) vernieuwd worden, kan op een website op ieder moment 

van de dag nieuwe informatie worden geplaatst. Als een docent een actueel onderwerp wil behandelen, 



34 

kan hij tijd besparen door leerlingen opdrachten op een website te laten maken in plaats van zelf 

opdrachten te verzinnen. 

Nieuwsartikelen hebben, zoals hierboven beschreven, hun eigen nut. Maar nieuwsartikelen alleen 

zijn niet afdoende. Het gaat er vooral om nieuwe webdossiers met verdiepende artikelen aan te maken en 

bestaande webdossiers aan te vullen als er nieuwe, relevante informatie is. Als een educatieve website bij 

docenten en leerlingen bekend staat als een plaats waar vrij regelmatig nieuwe, relevante artikelen en 

opdrachten worden geplaatst, zal er wellicht vaker gebruik van worden gemaakt in de les. 

 

6.2.3  Opdrachten 

Wat een educatieve site meer maakt dan simpelweg een website met informatie over een bepaald 

onderwerp, is dat de onderwerpen dusdanig worden gepresenteerd dat ze als lesmateriaal gebruikt 

kunnen worden. Dit betekent dat educatieve sites opdrachten moeten bevatten. Dit kunnen opdrachten 

zijn waarbij leerlingen vragen moeten beantwoorden, maar liever opdrachten om een practicum uit te 

voeren, een werkstuk te maken, een presentatie te houden et cetera. Dit omdat antwoorden op gesloten 

vragen eenvoudig op internet te vinden zijn en dergelijke vragen dus nauwelijks een uitdaging vormen. 

Het aanleren van vaardigheden is een belangrijk leerconcept waar internet zich juist erg goed voor leent 

[Simons, 2003].  

Bij voorkeur bestaat iedere opdracht uit verschillende opties waartussen dan wel de docent, dan 

wel de leerling kan kiezen. Een opdracht waarbij gekozen kan worden uit verschillende mogelijkheden 

biedt de docent de mogelijkheid het gebruik van de site te laten aansluiten bij vaardigheden die de 

leerlingen op dat moment nog moeten oefenen. 

Het is aan te raden een lijst van opdrachten op de site te plaatsen en/of in een aparte 

docentenhandleiding te zetten, waarin kort staat uitgelegd wat het onderwerp van de opdracht is, op 

welke kennis een beroep wordt gedaan en hoeveel lesuren de opdracht waarschijnlijk in beslag neemt. Als 

leerlingen veel informatie op de site moeten bekijken vòòr ze met de opdracht kunnen beginnen, zou dit 

apart vermeld kunnen worden. Een docent zou dan kunnen overwegen leerlingen de opdracht te geven 

die informatie te bekijken voordat de les, tijdens welke de opdracht dan gemaakt wordt, plaatsvindt. 

Het is aan te raden opdrachten op de site te zetten als onderdeel van een webdossier met 

verschillende artikelen over een onderwerp. Het is niet nodig om alle voor de opdracht benodigde 

informatie op de site te zetten, uit de vraaggesprekken en proeflessen blijkt dat docenten en leerlingen 

juist graag links naar externe websites zien, maar een webdossier dat bestaat uit artikelen en één of meer 

opdrachten die met elkaar samenhangen geeft leerlingen een houvast als ze aan een opdracht beginnen. 

Als leerlingen eenmaal beschikken over basisinformatie kan verwezen worden naar andere sites voor nog 

meer informatie, of zelfs naar andere internet in het algemeen. 

Of alle informatie op de site staat en of er expliciet naar verwezen wordt, ligt aan het doel van de 

opdracht. Informatie op internet zoeken en selecteren is een vaardigheid op zich [Simons, 1998]. Hoe meer 

leerlingen op zichzelf zijn aangewezen als het gaat om het zoeken van informatie, hoe minder nadruk 

gelegd kan worden op de inhoud van de opdracht zelf of op andere vaardigheden. Aangezien docenten 

geen educatieve websites nodig hebben om leerlingen een opdracht te geven waarbij ze informatie van 

internet moeten halen, is het niet aan te raden in opdrachten op educatieve websites al te veel nadruk te 

leggen op de zoekvaardigheid van leerlingen. Juist op het gebied van aanvullend lesmateriaal dat 

inhoudelijk op zaken in gaat, kunnen educatieve websites docenten tijd en moeite besparen. Docenten 

geven zelf in de vragenlijsten ook aan dat tijd een factor van belang is. 
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6.2.4  Docentenhandleiding 

Een docentenhandleiding, waarin duidelijk staat wat de bedoeling is van de site, hoe de site 

gebruikt kan worden en welke onderwerpen behandeld worden, zou wellicht drempelverlagend kunnen 

werken. Als docenten zich een duidelijk beeld kunnen vormen van de situatie waarin de site van pas zou 

kunnen komen, is de kans groter dat de site ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Antwoorden bij 

opdrachten waar dat van toepassing is met daarbij een bronvermelding kunnen docenten bovendien 

opnieuw tijd besparen. 

Een docentenhandleiding zou op de site geplaatst kunnen worden, maar dat heeft twee nadelen. 

Ten eerste is het lezen van een papieren handleiding en tegelijkertijd de site doorbladeren (wat een goed 

beeld kan geven van de site) gemakkelijker dan voortdurend wisselen tussen een venster met de 

handleiding en een venster met de website. Een printvriendelijke versie is natuurlijk een eenvoudige 

oplossing [Usability.gov, 2003]. Als de site on line staat, moet er echter ook rekening mee worden 

gehouden dat leerlingen de handleiding kunnen bekijken; dus in een on line handleiding zouden geen 

antwoorden kunnen staan. Een mogelijkheid is de handleiding niet on line te zetten, maar docenten de 

mogelijkheid geven (gratis) een handleiding (bij voorkeur een papieren versie) aan te vragen. 

 

6.2.5  Aansluiting: ken de doelgroep 

Voor makers van educatieve sites is het belangrijk te weten voor welke doelgroep de site is 

bedoeld. Het is aan te raden een educatieve site toe te spitsen op een vak en informatie te verstrekken die 

zinvol is in het kader van dat vak. Educatieve websites voor het vak ANW kunnen kiezen uit tal van 

onderwerpen die zowel op natuurwetenschappelijk als op maatschappelijk gebied als relevant worden 

beschouwd. 

Binnen het voortgezet onderwijs is het verschil tussen het laagste en het hoogste niveau groot. Een 

website die te veel leerlingen tegelijk wil benaderen, loopt het risico dat gebruikers een deel van de 

informatie op de site te moeilijk of te makkelijk vinden. Een duidelijke scheiding tussen informatie voor 

verschillende klassen en/of leergangen zou een oplossing kunnen zijn voor sites die een brede doelgroep 

proberen te bereiken. Bij voorkeur zouden leerlingen van verschillend niveau al bij de voorpagina van de 

site  verschillende kanten op gestuurd worden.  

Het is voor educatieve sites zaak aansluiting te houden bij de doelgroep. Een link naar het e-

mailadres van de redacteur(en) is niet genoeg: als bezoekers een slordigheid of fout op een site ontdekken, 

zijn ze eerder geneigd hun heil elders te zoeken dan een e-mail te sturen [Pirolli and Card, 1999]. Het is 

makers van educatieve sites aan te raden actief contact te zoeken met de doelgroep (zowel docenten als 

leerlingen) en ze in de gelegenheid te stellen op- en aanmerkingen te maken op de site. Ook een 

periodieke elektronische nieuwsbrief kan helpen de doelgroep betrokken te houden. 

Veel docenten zijn geïnteresseerd in educatieve websites. Maar voor een educatieve site in de les 

gebruikt kan worden, zal een docent eerst moeten kunnen bepalen of de site in kwestie daar goed en 

betrouwbaar genoeg voor is. Veel docenten hebben maar weinig tijd voor dit soort dingen. Om geen tijd te 

verspillen aan een site die uiteindelijk toch niet goed genoeg blijkt te zijn, zal een docent bij voorkeur gaan 

kijken op een site die door één, of liever meer collega’s is aangeraden of die onder de 

verantwoordelijkheid valt van een instituut dat bekend staat als betrouwbaar. Wie een educatieve site 

maakt zal niet alleen een goede site moeten maken, maar deze ook onder de aandacht van docenten zien 

te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door in samenwerking met een docent een proefles te houden waarbij de 

site wordt gebruikt. 
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6.2.6  Gebruiksvriendelijkheid: uiterlijk en navigatie 

Hoe meer relevante en nuttige informatie er op een educatieve site staat, hoe beter. Maar het 

uiterlijk van de site en de gebruiksvriendelijkheid als het gaat om navigatie zijn minstens even belangrijk 

[Fogget al., 2002]. Het is niet nodig om een educatieve site te behangen met tientallen toeters en bellen 

(ook leerlingen verwachten van een educatieve site dat die er serieuzer uitziet dan een op jongeren 

gerichte “fun-site”) maar het is vooral belangrijk dat de site geen al te amateuristisch uiterlijk heeft. Een 

site die er professioneel uitziet, zowel qua uiterlijk als wat betreft de navigatie, wekt vertrouwen bij zowel 

leerlingen als docenten. 

De waarde van multimedia moet niet overschat worden: clips met beeld en geluid vormen een 

aangename afwisseling naast tekst, maar ze moeten in de eerste plaats informatief zijn. Animaties die 

enkel “voor de leuk” zijn, hebben op een educatieve site geen toegevoegde waarde [Usability.gov, 2003]. 

Echter, sommige concepten kunnen met multimediale presentaties veel duidelijker verbeeld worden dan 

met plaatjes. Docenten en leerlingen kunnen hun voordeel doen met educatieve sites die lastige concepten 

op die manier presenteren. Het valt aan te bevelen gebruik te maken van multimedia als daarmee een 

duidelijker beeld kan worden geschetst dan met tekst en/of afbeeldingen. 

Ten tweede wordt het op afwisselende wijze aanbieden van informatie over het algemeen als 

aangenaam beschouwd. Het verdelen van de informatie over geschreven nieuws- en achtergrondartikelen, 

clips met beeld en geluid, quizzen en trivia maakt het verwerken van de informatie wellicht afwisselender 

en minder vermoeiend. Gebruikers zullen sneller en eenvoudiger informatie opnemen als deze op een 

afwisselende manier wordt gepresenteerd. 

 

 

6.3  E21 

 

De website E21 geniet enige bekendheid bij docenten. Het onderwerp, “Energie in de 21e eeuw”, 

leent zich goed voor het vak ANW en het niveau van de site sluit redelijk tot goed aan bij de doelgroep. 

Informatie wordt op verschillende manieren aangeboden (achtergrond- en nieuwsartikelen, clips, quizzen, 

polls) wat het aangenamer maakt om op de site informatie over een onderwerp te verzamelen. 

 

6.3.1  Aansluiting bij de doelgroep 

De doelgroep van E21 bestaat uit ANW leerlingen uit de klassen 4 en 5 VWO en 4 HAVO. In 2001 

werd een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van E21 en eventuele in te voeren verbeteringen, dat 

bestond uit interviews met docenten en leerlingen [Van Horssen, 2001]. Ook voor het huidige onderzoek 

werden vraaggesprekken gevoerd met docenten en leerlingen. Met twee onderzoeken in twee jaar tijd 

mag gezegd worden dat de doelgroep van E21 actief benaderd wordt en dat er naar de docenten en 

leerlingen geluisterd wordt als het gaat om eventuele punten van verbetering. 

De items op de site sluiten redelijk aan bij het niveau van de doelgroep, volgens zowel docenten als 

leerlingen. De verschillende items op de site worden niet te moeilijk of te makkelijk gevonden en de 

opdrachten doen een beroep op vaardigheden die leerlingen worden geacht te ontwikkelen. Het thema 

van de site is geschikt voor het vak ANW en de inhoud van de site leent zich goed voor gebruik als 

aanvullend lesmateriaal voor ANW. 
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6.3.2  E21: Uiterlijk en navigatie 

Het uiterlijk van E21 oogt wat zwaar, merken vooral leerlingen op. In de eerste plaats vanwege de 

zwarte achtergrond, in de tweede plaats vanwege het feit dat de sitemap aan de linkerzijde van de 

voorpagina relatief veel tekst bevat. Bovendien zijn de gekozen woorden niet allemaal even 

vanzelfsprekend. Het woord “start”, bijvoorbeeld, lijkt aan te geven dat er “iets gaat gebeuren” zodra de 

gebruiker op de link klikt, terwijl het een link betreft naar de voorpagina van de site. “Home” is volgens 

leerlingen veel vanzelfsprekender. 

De site wordt op de voorpagina geïntroduceerd, maar de lay-out is zodanig dat de introductie niet 

opvalt. Bezoekers die de introductie niet lezen, zullen even door de site moeten bladeren voor ze zich een 

idee kunnen vormen over de inhoud, de opzet en de bedoeling van de site. Bezoekers die de introductie 

wel lezen weten meer over de site, maar de introductie is summier en maakt niet voldoende duidelijk hoe 

de site bij voorkeur gebruikt zou moeten worden. Docenten krijgen het advies te starten bij het onderdeel 

“Tips voor docenten”. Dat wekt echter de verwachting dat daar een heldere docentenhandleiding staat. In 

plaats daarvan staan er links naar een pagina met alle opdrachten op een rijtje, twee links naar artikelen 

over nuttige rondleidingen en een artikel waarin wordt aangegeven op welke manieren het debat, 

behorend bij de opdracht “Windmolens in de Waddenzee” gevoerd kan worden. 

De zoekfunctie op de site sorteert woorden niet op relevantie, wat ertoe leidt dat de 

zoekresultaten niet altijd zinvol zijn. Bovendien is nagenoeg ieder woord op de site automatisch een link 

naar de zoekresultaten voor dat woord, zonder dat dat ergens op de site duidelijk wordt gemaakt. Ook 

hier wordt nauwelijks gesorteerd op relevantie: afgezien van enkele lid- en bijwoorden, is ieder woord een 

link. De kans is aanwezig dat een bezoeker per ongeluk op een woord klikt en vervolgens een lijst met 

zoekresultaten te zien krijgt. Leerlingen verwachten van een zoekmachine een functionaliteit vergelijkbaar 

met die van Google, zo blijkt uit de focusgroepen. 

 

6.3.3  Aanbevelingen voor E21 

Het is aan te raden de lay-out van de site minder zwaar en toegankelijker te maken. Een lichtere 

achtergrond maakt dat de site aangenamer oogt. Een introductie op de voorpagina van de site of op een 

makkelijk te vinden plaats maakt dat bezoekers sneller inzicht hebben in de opzet en het doel van de site. 

De lay-out van de alternatieve versie van E21 komt gebruikers op een aantal punten tegemoet, als 

het gaat om gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de site. Het gebruik van nieuwskoppen wekt 

de interesse van de bezoeker en vergroot de kans dat die de site beter gaat bekijken. Een minder grote en 

daarmee overzichtelijker sitemap maakt navigatie eenvoudiger. 

Een belangrijk punt als het gaat om navigatie is de zoekfunctie. Het is aan te bevelen een slimmere 

zoekfunctie te maken, id est een zoekfunctie die woorden kan onderscheiden op grond van relevantie. 

Duidelijker aangeven wat voor soort items in de zoekresultaten worden gevonden zou het de bezoeker 

ook gemakkelijker maken. 

Het valt te overwegen gebruikers de mogelijkheid te bieden hun eigen webdossiers samen te 

stellen. Op deze manier kunnen leerlingen niet alleen informatie op de site zoeken, maar deze ook 

verzamelen, bijhouden en aanvullen. In combinatie met een onderdeel “news alerts” waar leerlingen hun 

eigen interesses op het gebied van energie kunnen aangeven en bij ieder volgend bezoek aan de site direct 

hun eigen nieuws op maat kunnen bekijken, zouden deze op maat gemaakte webdossiers gebruikt kunnen 

worden bij projecten over langere tijd. 

Een docentenhandleiding zou docenten tijd kunnen besparen. Het valt te overwegen een 

docentenhandleiding ter beschikking te stellen, bij voorkeur een handleiding waarbij duidelijk wordt 

uitgelegd wat de bedoeling is van opdrachten en waarin antwoorden worden gegeven waar dat van 
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toepassing is. In samenwerking met de docenten waar E21 al contact mee heeft, zou deze handleiding 

gemaakt kunnen worden.  

 

 

6.4  Verwachtingen voor educatieve websites 

 

Hoewel er onder docenten nog wel lichte scepsis bestaat ten aanzien van de kwaliteit van 

educatieve sites, staan de meeste er niet negatief tegenover. Waar de één het medium internet omarmt, 

beschouwt een ander het als niet meer dan een hulpmiddel dat in sommige gevallen nut kan hebben. De 

verwachting is niet dat alle docenten even enthousiast op zoek zullen gaan naar educatieve sites waar ze 

gebruik van kunnen maken, wel dat het gebruik van educatieve sites toeneemt naarmate meer docenten er 

goede ervaringen mee opdoen. 

Toename van het gebruik van educatieve sites zal waarschijnlijk leiden tot een toename van het 

aantal educatieve sites. Leerlingen in het voortgezet onderwijs vormen voor veel bedrijven en instellingen 

een aantrekkelijke doelgroep. Hoe meer leerlingen gebruik maken van educatieve sites, hoe zinvoller het is 

een educatieve site op te zetten om de doelgroep te bereiken. Meer educatieve sites betekent 

waarschijnlijk ook een groter verschil in kwaliteit tussen de verschillende sites. Meer sites van wisselende 

kwaliteit over één onderwerp betekent dat docenten meer tijd kwijt zijn aan het zoeken naar educatieve 

sites met voldoende kwaliteit. 

Als het zoeken naar goede educatieve sites veel tijd gaat kosten, een kostbaar goed voor docenten, 

zullen docenten eerder geneigd zijn ofwel ander aanvullend lesmateriaal te gebruiken, ofwel zich te 

beperken tot educatieve sites waarvan ze al weten of vermoeden dat de kwaliteit hoog genoeg is. Voor 

makers van educatieve sites betekent dit dat naamsbekendheid en imago belangrijker worden. Het actief 

benaderen van de doelgroep is een effectieve manier om een site onder de aandacht te brengen, maar als 

te veel makers van educatieve sites de doelgroep actief gaan benaderen, zal dit een averechts effect 

hebben. 

 

 

6.5  Verder onderzoek 

 

Gezien de hoge snelheid waarmee internet verandert, hebben onderzoeksresultaten betreffende 

het medium een beperkte houdbaarheid, die vaak al deels verstreken is tegen de tijd dat de resultaten 

gepubliceerd worden. Voor educatieve websites geldt dat nog sterker, aangezien de internetervaring van 

de doelgroep nog ieder jaar toeneemt. Het valt aan te raden met regelmaat onderzoek te doen naar de 

bruikbaarheid van educatieve sites, naar de manier waarop de doelgroep van educatieve sites met internet 

omgaat en wat de verwachtingen van docenten en leerlingen zijn waar het gaat om educatieve sites. 

 

ANW is een vak dat zich goed leent voor aanvullend lesmateriaal; wellicht dat educatieve sites voor 

vakken die minder vrijheid bieden om af te wijken van het lesmateriaal aan andere criteria zouden moeten 

voldoen. Onderzoek naar educatieve sites op andere vakgebieden zou daarom zinvol zijn. 

 

Het bepalen van de kwaliteit van een educatieve website is niet eenvoudig, en criteria die vandaag 

gelden, doen dat morgen misschien niet meer. Het verdient aanbeveling periodiek een inventarisatie te 

maken van veelgebruikte educatieve websites, van het oordeel dat de gebruikers vellen over verschillende 
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aspecten van die sites en van de mate waarin deze gebruikt worden. Wellicht dat dergelijk onderzoek een 

grotere gemene deler op kan leveren wat betreft de eisen die aan educatieve sites gesteld mogen worden. 
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B i j l a g e  I  
 

 

Uiterlijk en opzet van E21 
 

 
Afbeelding I.1: De voorpagina van www.e21.nl. Links de navigatiebalk die overal op de site te zien is. Het 

witte vlak bevat een welkomstboodschap en “links” naar de verschillende dossiers, rechts staat een 

uitnodiging voor gebruikers om feedback te geven, alsmede het daarvoor benodigde e-mail adres. 

 

            

          a    b 

Abeelding I.2: zoekresultaten voor “energie” (a) in de standaard weergave en (b) als lijst weergegeven. 

http://www.e21.nl/
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Afbeelding I.3: De opdracht “Duurzame energie”. In het witte vlak staat de opdracht, rechts staan 

gerelateerde items. De pijltjes linksboven bieden de gebruiker de mogelijkheid te bladeren, in dit geval 

door de opdrachten. Zou deze opdracht gevonden zijn met behulp van de zoekfunctie, dan zouden de 

pijltjes de mogelijkheid bieden door de zoekresultaten te bladeren. 

 

 

Afbeelding I.4: Een artikel over de politieke argumenten voor het overstappen op een waterstofeconomie. 

Dit is één van de in totaal vijf artikelen die op de site achtergrondinformatie verschaffen bij een opdracht 

op de site over de waterstofeconomie. 
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B i j l a g e  I I  
 

 

 

Vragenlijst 
 

 

 

 

 

 

 

 

De verstuurde vragenlijsten gingen vergezeld van een inleidende brief en een folder ter introductie 

van E21. In vraag 28 stond helaas een fout. Daar werd 1 gelijkgesteld aan “helemaal mee eens” en 5 aan 

“helemaal mee oneens”. Dit in tegenstelling tot alle andere vragen op de lijst, waar respondenten 

stellingen konden beoordelen met de cijfers 1 (“helemaal mee oneens”) tot en met 5 (“helemaal mee 

eens”). Vanwege deze inconsistentie zijn de antwoorden op vraag 28 niet meegenomen in het onderzoek. 

 

 

Hulp bij het invullenHulp bij het invullenHulp bij het invullenHulp bij het invullen    

 

De enquête bestaat uit 28 vragen, waarvan u er 13 tot 26 zult beantwoorden (afhankelijk van uw 

antwoorden). 25 vragen zijn multiple choice, gelieve bij die vragen uw antwoord aan te kruisen. Bij de 3 

open vragen kunt u uw antwoord invullen in het witte gedeelte onder de vraag. Een deel van de vragen 

gaat over internet en educatieve sites in het algemeen, een ander deel over de website E21. 

 

De bijgeleverde folder geeft u een indruk van de website E21. E21 is een educatieve site met als 

thema “Energie in de 21e eeuw”, bedoeld voor leerlingen in 4 en 5 VWO en 4 HAVO. De site is tot stand 

gekomen op initiatief van de Van Staveren Stichting, en heeft geen commerciële doeleinden. Het adres van 

de site is www.e21.nl.    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

http://www.e21.nl/
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Vraag 1: Heeft u thuis een internetaansluiting? 

O Ja 

O Nee (Verder naar vraag 3) 

 

Vraag 2: Hoeveel tijd besteedt u thuis gemiddeld aan internetgebruik?  

O ………. minuten per week 

 

Vraag 3: Heeft uw school een internetaansluiting? 

O Ja 

O Nee (Verder naar vraag 6)  

 

Vraag 4: Wat voor type internetaansluiting heeft uw school? 

O modem  O ADSL 

O ISDN  O glasvezel 

O kabel  O anders, namelijk ………………………………. 

O DSL  O weet ik niet 

 

Vraag 5: Hoeveel computers zijn er op uw school aangesloten op internet (direct of via een lokaal 

netwerk (LAN))? 

O (ongeveer) …………… computers (Verder naar vraag 8) 

O ik weet het niet (Verder naar vraag 8) 

 

Vraag 6: Vindt u dat uw school een internetaansluiting zou moeten hebben? 

O Ja 

O Maakt niet uit, ik vind het niet nodig maar heb ook niets tegen 

O Nee, ik vind dat de school beslist geen aansluiting moet nemen (Verder naar vraag 12) 

 

Vraag 7: Als uw school een internetaansluiting zou hebben, voor welke van de volgende 

 doeleinden zou u dan gebruik maken van internet (meerdere antwoorden mogelijk)?  

(Hierna verder naar vraag 12) 

O Informatie zoeken bij het voorbereiden van een les 

O Leerlingen aan de hand van een opdracht naar informatie laten zoeken 

O Websites klassikaal behandelen (bijvoorbeeld m.b.v. een beamer) 

O Leerlingen opdrachten laten maken op een educatieve website 

O Anders, namelijk: 

 

Vraag 8: Voor welke van de volgende doeleinden heeft u internet wel eens gebruikt? 

O Informatie zoeken bij het voorbereiden van een les 

O Leerlingen aan de hand van een opdracht naar informatie laten zoeken 

O Websites klassikaal behandelen (bijvoorbeeld m.b.v. een beamer) 

O Leerlingen opdrachten laten maken op een educatieve website 

O Anders, namelijk: 
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Vraag 9: Als u wel eens gebruik heeft gemaakt van één of meer educatieve sites, kunt u hieronder 

aangeven welke site wat u betreft de beste was? Als u slechts één educatieve site heeft bekeken, 

kunt u het internet adres van die site invullen. 

 

Vraag 10: Als u wel eens gebruik heeft gemaakt van één of meer educatieve sites, kunt u aangeven 

in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken over educatieve sites in het algemeen, op 

een schaal van 1 tot 5 (1 = helemaal mee oneens, 5 = helemaal mee eens)? Het gaat hierbij om uw 

eigen ervaringen met educatieve sites. 

         1  2  3  4  5 

Educatieve sites zouden actueler moeten zijn dan nu het geval is O O O O O 

Educatieve sites zouden meer diepgang moeten hebben O O O O O 

Educatieve sites zouden overzichtelijker moeten zijn O O O O O 

Educatieve sites bevatten meestal voldoende informatie bij de opdrachten O O O O O 

Leerlingen kunnen zelfstandig voldoende informatie van het internet halen 

om een opdracht te maken 

O O O O O 

Opdrachten op educatieve sites zijn te moeilijk O O O O O 

Opdrachten op educatieve sites zijn te makkelijk O O O O O 

Educatieve sites maken op een goede manier gebruik van verschillende 

media (tekst, beeld, geluid, etc.) 

O O O O O 

Educatieve sites zouden de mogelijkheden die internet biedt beter moeten 

benutten 

O O O O O 

Met behulp van een educatieve site kan goed een profielwerkstuk worden 

gemaakt 

O O O O O 

 

Vraag 11: Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken over 

educatieve sites in het algemeen, op een schaal van 1 tot 5 (1 = helemaal mee oneens, 5 = helemaal 

mee eens)?          

         1  2  3  4  5 

Clips (beeld en geluid) maken de site aantrekkelijker voor leerlingen O O O O O

Achtergrondartikelen maken de site aantrekkelijker voor leerlingen O O O O O

Nieuwsartikelen maken de site aantrekkelijker voor leerlingen O O O O O

Quizvragen maken de site aantrekkelijker voor leerlingen O O O O O

 

Vraag 12: Zijn er educatieve sites waarvan u heeft gehoord, maar die u (nog) niet heeft bekeken? 

O Ja 

O Nee (Verder naar vraag 17) 

 

Vraag 13: Om welke site(s) gaat het? 

 

Vraag 14: Wat is de reden dat u de site (nog) niet bekeken heeft? 

O Ik heb nog geen tijd gehad 

O Ik heb geen toegang tot internet 

O Ik heb er geen behoefte aan 

O Anders, namelijk: 
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Vraag 15: Gaat u de site(s) in kwestie nog bekijken? 

O Ja, zeker (Verder naar vraag 17) 

O Ik denk het wel (Verder naar vraag 17) 

O Geen idee (Verder naar vraag 17) 

O Ik denk het niet 

O Nee, zeker niet 

 

Vraag 16: Waarom gaat u de site(s) in kwestie (waarschijnlijk) niet bekijken? 

O Ik heb er geen tijd voor 

O Ik heb geen toegang tot internet 

O Ik heb er geen behoefte aan 

O Anders, namelijk: 

 

Vraag 17: Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken over internet 

in het algemeen, op een schaal van 1 tot 5 (1 = helemaal mee oneens, 5 = helemaal mee eens)? Het 

gaat hierbij om uw eigen ervaringen met internet. 

         1  2  3  4  5 

De gemiddelde internetsite heeft diepgang O O O O O 

De gemiddelde internetsite is betrouwbaar O O O O O 

De gemiddelde internetsite is interessant O O O O O 

De gemiddelde internetsite is overzichtelijk O O O O O 

 

 

 

 

 

E21 (E21 (E21 (E21 (www.e21.nlwww.e21.nlwww.e21.nlwww.e21.nl) is een educatieve website met als onderwerp “Energie in de 21) is een educatieve website met als onderwerp “Energie in de 21) is een educatieve website met als onderwerp “Energie in de 21) is een educatieve website met als onderwerp “Energie in de 21eeee eeuw”, gericht  eeuw”, gericht  eeuw”, gericht  eeuw”, gericht 

op leerlingen Algemene Natuurwetenschappen in 4 HAVO en 4 en 5 VWO.op leerlingen Algemene Natuurwetenschappen in 4 HAVO en 4 en 5 VWO.op leerlingen Algemene Natuurwetenschappen in 4 HAVO en 4 en 5 VWO.op leerlingen Algemene Natuurwetenschappen in 4 HAVO en 4 en 5 VWO.    

De documeDe documeDe documeDe documentatie op de site is verdeeld over  vijf dossiers: “Duurzame energie”, “Energiemarkt”, ntatie op de site is verdeeld over  vijf dossiers: “Duurzame energie”, “Energiemarkt”, ntatie op de site is verdeeld over  vijf dossiers: “Duurzame energie”, “Energiemarkt”, ntatie op de site is verdeeld over  vijf dossiers: “Duurzame energie”, “Energiemarkt”, 

“Energietekort”, “Klimaatverandering” en “Nieuwe ontwikkelingen”. Een artikel kan behoren tot “Energietekort”, “Klimaatverandering” en “Nieuwe ontwikkelingen”. Een artikel kan behoren tot “Energietekort”, “Klimaatverandering” en “Nieuwe ontwikkelingen”. Een artikel kan behoren tot “Energietekort”, “Klimaatverandering” en “Nieuwe ontwikkelingen”. Een artikel kan behoren tot 

meerdere dossiers. De bijgaande folder geeft een indruk van de site.meerdere dossiers. De bijgaande folder geeft een indruk van de site.meerdere dossiers. De bijgaande folder geeft een indruk van de site.meerdere dossiers. De bijgaande folder geeft een indruk van de site.    

 

Vraag 18: Had u vóór het invullen van deze vragenlijst al eens gehoord van E21? 

O Ja 

O Nee (Verder naar vraag 23) 

 

Vraag 19: Hoe heeft u van E21 gehoord? 

O Via een andere site, namelijk: 

O Van een collega gehoord 

O Van een leerling gehoord 

O Van iemand anders gehoord 

O Ik heb de folder al eens eerder gezien 

O Anders, namelijk: 

 

http://www.e21.nl/
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Vraag 20: Heeft u E21 al eens gebruikt in de les? 

O Ja 

O Nee (Verder naar vraag 23) 

 

Vraag 21: Op welke manier heeft u E21 al eens in de les gebruikt? 

O Ik heb bij een opdracht (niet van de site zelf) de tip gegeven E21 eens te bekijken 

O Ik heb de leerlingen één van de opdrachten op de site laten maken 

O Anders, namelijk: 

 

Vraag 22: Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken over de site 

E21, op een schaal van 1 tot 5 (1 = helemaal mee oneens, 5 = helemaal mee eens)? Als u het 

onderdeel waar de uitspraak over gaat niet bekeken hebt, kunt u de uitspraak overslaan. 

            1  2  3  4  5 

De site is overzichtelijk O O O O O

De opmaak van de teksten (lettertype, indeling, etc.) is goed O O O O O

De leesbaarheid van de teksten (zinsopbouw, woordgebruik, stijl, etc.) is 

goed 

O O O O O

De site sluit goed aan bij de eindtermen van het vak ANW O O O O O

De site sluit goed aan bij de lesmethode(s) die ik gebruik voor ANW O O O O O

De opdrachten zijn te makkelijk O O O O O

De opdrachten zijn te moeilijk O O O O O

De site zou meer inhoudelijke informatie moeten bevatten O O O O O

De site zou meer links naar andere sites met informatie moeten bevatten O O O O O

De site maakt goed gebruik van verschillende media (tekst, beeld, geluid, 

etc.) 

O O O O O

    

Vraag 23: Bent u van plan de site (vaker) te gaan gebruiken? 

O Ja, zeker  

O Ik denk het wel 

O Geen idee  

O Ik denk het niet  

O Nee, zeker niet 

 

Vraag 24: Wat vindt u van het onderwerp “Energie in de 21e eeuw”? 

O Het spreekt me erg aan 

O Het spreekt me een beetje aan 

O Het spreekt me niet aan, maar staat me ook niet tegen 

O Het staat me tegen 

O Het staat me erg tegen 

 

Vraag 25: Wat vindt u van de gekozen indeling in vijf dossiers? (NB: het aantal artikelen verandert 

niet met het aantal dossiers) 

O Ik vind de indeling goed gekozen 

O Ik zou graag meer dossiers zien 

O Ik zou graag minder dossiers zien 
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O Ik vind dossiers niet nodig 

O Het maakt me niet uit 

 

Vraag 26: Kunt u aangeven in hoeverre de dossiers u aanspreken, door ze een rangorde te geven (1 

spreekt het meest aan, 5 spreekt het minst aan)? 

• Duurzame energie……………. 

• Energiemarkt…………….    

• Energietekort……………. 

• Klimaatverandering……………. 

• Nieuwe ontwikkelingen…………….   

 

Vraag 27: Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken over de site 

E21, op een schaal van 1 tot 5 (1 = helemaal mee oneens, 5 = helemaal mee eens)? 

         1  2  3  4  5 

Het gebruik van verschillende media (tekst, beeld, geluid etc.) maakt de site 

minder saai 

O O O O O

Het gebruik van verschillende vormen van documentatie (achtergrond, 

nieuws, quizvragen etc.) maakt de site minder saai 

O O O O O

Het feit dat er (thema-gerelateerde) nieuwsberichten op de site staan, maakt 

het onderwerp energie interessanter voor leerlingen 

O O O O O

Het is goed dat er al volledige opdrachten voor leerlingen op de site staan O O O O O

 

Vraag 28: Kunt u aangeven in hoeverre u het belangrijk vindt dat de volgende onderwerpen 

worden behandeld op een site als E21 (1 = helemaal mee eens, 5 = helemaal mee oneens)? 

         1  2  3  4  5 

Verantwoord energiegebruik O O O O O 

De technische kanten van energiewinning en –gebruik O O O O O 

Politiek-economisch beleid ten aanzien van energiegebruik O O O O O 

Klimaatverandering en het broeikaseffect O O O O O 

De toekomst van energiegebruik O O O O O 

 

 

 

 

 

Tot slot enkele persoonlijke gegevens. Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

 

Naam: 

Geslacht: m / v (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Geboortedatum: 

Naam school: 

Plaats school: 

Werkzaam als docent sinds: 
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Indien u daar prijs op stelt, kunt u een samenvatting van de onderzoeksresultaten toegestuurd 

krijgen per post of e-mail. Vult u in dat geval hieronder het adres in waar de resultaten naar 

toegestuurd moeten worden. 

 

e-mail: 

of 

postadres: 

 

Naast een vragenlijst bestaat het onderzoek ook uit telefonische vraaggesprekken, waarin Naast een vragenlijst bestaat het onderzoek ook uit telefonische vraaggesprekken, waarin Naast een vragenlijst bestaat het onderzoek ook uit telefonische vraaggesprekken, waarin Naast een vragenlijst bestaat het onderzoek ook uit telefonische vraaggesprekken, waarin 

docenten gelegenheid hebben kritiek te uiten op E21 en andere educatieve websites, en suggesties docenten gelegenheid hebben kritiek te uiten op E21 en andere educatieve websites, en suggesties docenten gelegenheid hebben kritiek te uiten op E21 en andere educatieve websites, en suggesties docenten gelegenheid hebben kritiek te uiten op E21 en andere educatieve websites, en suggesties 

voor verandering aan te drvoor verandering aan te drvoor verandering aan te drvoor verandering aan te dragen. Ik zou uw medewerking zeer op prijs stellen. Mocht u bereid zijn agen. Ik zou uw medewerking zeer op prijs stellen. Mocht u bereid zijn agen. Ik zou uw medewerking zeer op prijs stellen. Mocht u bereid zijn agen. Ik zou uw medewerking zeer op prijs stellen. Mocht u bereid zijn 

deel te nemen aan een telefonisch vraaggesprek (ca. 30 minuten), dan kunt u hieronder uw edeel te nemen aan een telefonisch vraaggesprek (ca. 30 minuten), dan kunt u hieronder uw edeel te nemen aan een telefonisch vraaggesprek (ca. 30 minuten), dan kunt u hieronder uw edeel te nemen aan een telefonisch vraaggesprek (ca. 30 minuten), dan kunt u hieronder uw e----mail mail mail mail 

adres en/of telefoonnummer invullen. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U adres en/of telefoonnummer invullen. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U adres en/of telefoonnummer invullen. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U adres en/of telefoonnummer invullen. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt kunt kunt kunt 

natuurlijk ook telefonisch dan wel per enatuurlijk ook telefonisch dan wel per enatuurlijk ook telefonisch dan wel per enatuurlijk ook telefonisch dan wel per e----mail  contact met mij opnemen.mail  contact met mij opnemen.mail  contact met mij opnemen.mail  contact met mij opnemen.    

 

e-mail: 

of  

telefoonnummer: 

 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking aan het onderzoek. 
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B i j l a g e  I I I  
 

 

 

Opzet telefonische vraaggesprekken 
 

 

 

 

 

 

 

 

De telefonisch vraaggesprekken waren opgezet volgens onderstaand stramien: 

 

1. Waar gebruikt u internet voor? 

a. Leerlingen informatie laten zoeken? 

i. Zijn ze daar goed in? Wat gaat er goed, wat gaat er fout? 

ii. Als ze zelf een informatiebron mogen kiezen, kiezen ze dan voor internet? 

iii. Is het nodig leerlingen tips te geven als ze bepaalde informatie moeten 

zoeken? 

b. Klassikale behandeling van bepaalde websites? 

i. Hoe gaat dat in z’n werk? 

ii. Welke voordelen heeft een klassikale behandeling? Welke nadelen? 

iii. Wat voor soort websites heeft u wel eens klassikaal behandeld? Welke 

websites? Waarom die websites? 

c. Educatieve sites? 

i. Welke educatieve sites zijn goed? Waarom? 

ii. Welke educatieve sites zijn slecht? Waarom? 

iii. Wat voor zwakke punten hebben sommige, veel of de meeste educatieve 

sites? Kunt u voorbeelden geven van sites? 

iv. Wat zijn de sterke punten van sommige, veel of de meeste educatieve sites? 

Kunt u voorbeelden geven van sites? 

v. Vindt u dat educatieve sites goed gebruik maken van de mogelijkheden die 

internet biedt? Zijn er mogelijkheden waar ze meer gebruik van zouden 

moeten maken? Waarom? 

vi. Welke eigenschappen zou een educatieve site moeten hebben? 

2. Heeft u E21 al eens gebruikt? 

a. Nee: 

i. Wat vindt u van het thema “Energie in de 21e eeuw”? 

1. Wat stelt u zich voor bij het onderwerp? 

2. Welke onderwerpen behorend bij het thema “Energie in de 21e 

eeuw” zouden gebruikt kunnen worden om één of meer ANW-lessen 

aan te wijden? 
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3. Op welk onderwerp zou een site als E21 de nadruk moeten leggen? 

ii. Zouden één of meer ANW lessen gewijd kunnen worden aan het thema 

“Energie in de 21e eeuw”? Waarom (niet)? 

iii. Zou u ervoor kunnen kiezen E21 te gebruiken om het thema “Energie in de 

21e eeuw” te behandelen tijdens ANW lessen? Waarom (niet)? 

b. Ja: 

i. Wat vindt u van het thema “Energie in de 21e eeuw”? 

ii. Op wat voor manier heeft u E21 gebruikt? Waarom? 

iii. Wat zijn de sterke punten van E21?  

iv. Wat zijn de zwakke punten van E21? Hoe zouden die veranderd moeten 

worden? 

v. Welke onderwerpen zouden meer aan bod kunnen komen op E21? Waarom? 

3. Wat vindt u van: 

a. Nieuwsberichten op een educatieve site? Waarom? 

b. Quizzen op een educatieve site? Waarom? 

c. Clips op een educatieve site? Waarom? 
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B i j l a g e  I V  
 

 

 

Opzet van proeflessen en 
focusgroepen 
 

 

 

 

 

 

 

Hieronder volgt de inleidende tekst die de leerlingen kregen aan het begin van de proefles. Er 

werd ook een mondelinge inleiding gegeven. Oorspronkelijk was de bedoeling dat leerlingen na de 

proefles eerst een vragenlijst zouden invullen en daarna in focusgroepen feedback zouden geven. Als 

gevolg van tijdsdruk hebben de klassen, op één na, de vragenlijst niet ingevuld. De ingevulde vragenlijsten 

zijn daarom niet gebruikt voor het onderzoek. 

In verband met de beperkte tijd die beschikbaar was, is gekozen voor een opdracht die relatief snel 

te maken is. De antwoorden op de eerste vier vragen zijn te vinden op E21, met dien verstande dat er wel 

goed gezocht moet worden. Voor de volgende drie vragen moeten de sites van respectievelijk Nuon, Essent 

en Eneco geraadpleegd worden. 

 

 

Opdracht 

 

 Inleidende tekst 

Hieronder volgt de inleidende tekst die de leerlingen uitgedeeld kregen. 

 

We willen graag weten wat je vindt van onze site. Is hij gebruiksvriendelijk, staat er genoeg 

informatie op, zijn de opdrachten leuk en leerzaam, kun je vinden wat je zoekt, enzovoorts. Als we op al 

die vragen (en meer) antwoord hebben, kunnen we zorgen dat de website beter wordt. 

 

De bedoeling is dat jullie de opdracht “Duurzame energie” gaan maken. De opdracht staat op 

http://www.e21.nl. Bij het maken van de opdracht maak je gebruik van E21, en van de links die op de site 

staan. Je mag je informatie niet ergens anders vandaan halen dan van E21 en van de pagina’s waar E21 

naar linkt. Geef bij de beantwoording van de opdracht altijd een bronvermelding. 

 

Let goed op tijdens het surfen over de site. Wat valt je op? Zie je dingen die je bevallen, en dingen 

die je maar niks vindt? Schrijf het op, dan kun je de vragenlijst aan het eind snel invullen. 

 

Als je klaar bent met de opdracht, lever hem dan in bij de leraar. Vul daarna de vragenlijst 

hieronder in. 

http://www.e21.nl/


54 

 

 De opdracht 

Hieronder staat de opdracht die de leerlingen moesten maken. Eén 5 HAVO klas, bestaande uit 

acht personen, heeft in verband met tijdsdruk slechts de eerste vier vragen beantwoord. 

 

Duurzame energieDuurzame energieDuurzame energieDuurzame energie    

Uit milieuoverwegingen gaan consumenten en bedrijven langzamerhand over op schone, 

duurzame energie. Het opwekken van elektriciteit, kracht en warmte uit de fossiele brandstoffen brengt 

blijvende schade toe aan het milieu. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen schadelijke gassen 

vrij, zoals CO2. Het winnen van fossiele brandstoffen brengt risico’s met zich mee. Tenslotte is de voorraad 

fossiele brandstof beperkt. Op den duur raken de bronnen uitgeput. Het broeikaseffect wordt mede 

veroorzaakt door het CO2 gas. 

 

Zoek informatie over duurzame energie en energiegebruik. Bezoek een aantal sites die informatie 

geven over duurzame energie. Kijk voor tips en links op de website E21. vermeld de bronnen. 

 

• Wat is duurzame energie? 

• Noem tenminste vier duurzame energiesoorten. 

• Geef een voorbeeld van energieopwekking uit een duurzame energiebron. 

• Zijn er nadelen bij het opwekken van duurzame energie? Zo ja, welke nadelen? 

 

Vanaf 1 juli 2001 mogen de energiebedrijven met elkaar concurreren op de consumenten markt 

voor schone, duurzame stroom. Er wordt gesproken over ecostroom, groene stroom en natuurstroom. Deze 

stroomsoorten vallen onder de noemer groene elektriciteit. 

 

Zoek op de websites van Nuon, Essent en Eneco wat zij verstaan onder duurzame energie. Voor de 

links kijk op www.e21.nl. Beantwoord vervolgens de volgende vragen en vermeld daarbij de bronnen. 

 

• Leg uit wat groene elektriciteit inhoudt. 

• Zijn er verschillen tussen de verschillende energie bedrijven? 

• Hoe gaat dat in zijn werk voor elke stroomsoort? 

 

 

Richtlijnen 

 

 Richtlijnen voor observatie tijdens de proeflessen: 

• Waar gaan leerlingen het eerst heen? 

• Hoe goed kijken ze naar het item dat ze het eerst bekijken? 

• Hoe goed worden items in het algemeen bekeken? 

• Waarover wordt overlegd? Gaat het over inhoud of over mogelijke manieren om informatie te 

vergaren? 

• Wat zijn knelpunten voor leerlingen bij het zoeken naar informatie? Welke route kiezen 

leerlingen om informatie te zoeken? 
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 Richtlijnen voor gesprekken met focusgroepen: 

• Wat merken leerlingen het eerst op als het gaat over 

o E21 

o Het verschil tussen E21 en de alternatieve versie van de site? 

• Op welke punten vinden leerlingen de huidige site beter dan de alternatieve versie? Waarom? 

• Op welke punten vinden leerlingen de alternatieve site beter dan de huidige versie? Waarom? 

• Wat vinden leerlingen van de opdracht? Leuk/niet leuk, moeilijk/makkelijk? Waarom? 

• Wat vinden leerlingen van de navigatie? Duidelijk/niet duidelijk? Waarom? 

• Vinden de leerlingen het onderwerp van de site interessant? Waarom (niet)? 

• Wat vinden de leerlingen van het feit dat er nieuwsartikelen op de site staan? Waarom? 

• Wat vinden de leerlingen van het feit dat er polls en quizzen op de site staan? Waarom? 

• Wat vinden de leerlingen van het feit dat er clips op de site staan? Waarom? 

• Welke dingen ontbreken naar de mening van leerlingen op zowel de huidige site als op de 

alternatieve versie? 
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