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nodig voor gepersonaliseerd leren met ict? 

• In hoeverre beschikken leerlingen over deze 
vaardigheden?
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Drie domeinen van ict-gebruik voor gepersonaliseerd 
leren met ict

Effectief 
gebruik van ict

Collaboratief
gebruik van ict

Creatief
gebruik van ict



- werken met digitale 
leermaterialen

- informatie vinden op 
internet

- real-time samenwerken
- non-real-time samenwerken

- bestaande digitale tools 
en technologieën creatief 

gebruiken (welke tool 
wanneer)

- gebruiken om kennis te 
creëren
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Collaboratief
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Creatief
gebruik van ict



Leerdoelen per domein

Tekst
Inhoudslijnen ict-geletterdheid SLO (2018)



De leerling …
• kan een instructievideo pauzeren, 

terugspoelen of opnieuw bekijken
• kan een internetbrowser gebruiken 

voor het bekijken van websites en het 
werken met online educatieve 
programma’s

• kan zelf navigeren tot online 
informatiebronnen

• kan bepalen welke bronnen 
informatie kunnen verschaffen voor 
het beantwoorden van de vraag 

• is bekend met verschillende 
bestandstypen en kan omgaan met 
bestanden (opslaan/terugvinden, …)

De leerling …
• kan een communicatieprogramma 

gebruiken om berichten te delen met 
anderen

• kan een tekstverwerkingsprogramma 
gebruiken voor het schrijven van 
teksten 

• kan communiceren met anderen via 
e-mail of andere 
communicatieprogramma/app

De leerling …
• herkent de functionaliteiten van 

apparaten en kan keuzes maken in 
het gebruik van media en apparaten

• kan een geschikt digitaal apparaat of 
platform kiezen voor een bepaald 
doel

• kan een geschikt programma kiezen 
dat bij het gebruiksdoel past

• kent mogelijkheden om problemen 
op te lossen met een computer



• Welke ict-vaardigheden hebben leerlingen 
nodig voor gepersonaliseerd leren met ict? 

• In hoeverre beschikken leerlingen over deze 
vaardigheden?

Toets ict-vaardigheden



Ontwikkeling van de toets
• Digitale toets  eenvoudige afname en dataverzameling
• Toetsvragen voor alle leerdoelen
• Eenvoudige bediening voor leerling
• Meerkeuzevragen en ‘klik’-vragen

• Toets uitgeprobeerd met leerlingen groep 4 t/m 8:
 Begrijpen ze de vragen?
 Hoe moeilijk zijn de vragen?
 Kiezen ze om de ‘juiste’ reden voor een bepaald antwoord?
 Begrijpen ze hoe ze de digitale toets moeten bedienen?

Totaal 25 
leerlingen





















Toetsafname

• 8 basisscholen van de Onderzoekswerkplaats 
Gepersonaliseerd leren met ict

• Groep 4 t/m 8
• Totaal 575 leerlingen



Betrouwbaarheid van de toets

80% 64%82%



Resultaten: Effectief gebruik van ict
- online producten vergelijken

- inzicht in mappenstructuur

- snel zoeken op een webwinkel

- iets opslaan op usb-stick

- navigeren op een routeplan-website

- relevant zoekresultaat herkennen

- op een website navigeren naar de gewenste informatie
- betrouwbaar zoekresultaat herkennen
- snel doorspoelen in een online video

- beste zoekwoord kiezen
- zoekstrategie aanpassen

- zoeken met zoekwoorden
- een audiobestand herkennen aan het bestandstype

- naar vorige pagina navigeren in webbrowser

- weten waar je het webadres moet intypen in webbrowser
- weten wat voor soort informatie op internet te vinden is

groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8



Resultaten Collaboratief gebruik van ict
- tekst onderstrepen in tekstverwerker

- reactie op een forum plaatsen

- bijlage bij een e-mail voegen

- bestand doorsturen vanuit de cloud

- inzicht in lijst ontvangen mails 

- weten waar mailadres ontvanger moet worden ingevoerd
- kennen van mogelijke oorzaken van geluidsprobleem 

videobellen

- tekst vergroten in tekstverwerker

- camera uitzetten bij videobellen
- een online video delen

groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8



Creatief gebruik van ict
- programma selecteren voor online samenwerken
- weten met welke apparaten je een rekensom kunt maken

- weten met welke apparaten je kunt bellen

- weten welke taken een computer kan uitvoeren
- programma selecteren voor videobellen
- programma selecteren voor spreekbeurt
- herkennen icoon webbrowser

groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8



Met elkaar in gesprek

• Kunnen de leerlingen meer of minder dan je had verwacht?
• Wat heeft dit voor consequenties voor je onderwijs?

• Hebben de leerlingen de vaardigheden die ze nodig hebben voor 
gepersonaliseerd leren met ict op jouw school?

• Zo niet: wat kun je daarmee doen? Aanpassingen in 
leeromgeving/leertaken? Ict-vaardigheden aanleren?

• Als leerlingen meer kunnen, kun je daar dan gebruik van maken 
voor het gepersonaliseerd leren met ict?
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