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De leermiddelengidsen po en vo/mbo bieden een overzicht van beschikbare leermiddelen voor informatievaardigheden. De 

leermiddelengidsen krijgen jaarlijks een update. Het kernteam de Bibliotheek op school heeft ervaringen met het gebruik 

van de leermiddelengids opgehaald bij educatiespecialisten en lees(media)consulenten door middel van een vragenlijst. 

Deze ervaringen hebben we vertaald in een aantal aanbevelingen en een advies aan de Koninklijke Bibliotheek wat betreft de 

verdere (door)ontwikkeling van de leermiddelengidsen. 

De respons op de vragenlijst heeft informatie opgeleverd over hoe (vaak) de leermiddelengidsen po en vo/mbo gebruikt 

worden, wat men ervan vindt en wat mogelijk aanvullende wensen zijn. 94 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Dit leverde 

bruikbare informatie op; hieronder samengebracht in een vijftal aanbevelingen.

  Aanbeveling I – Wijs potentiële gebruikers op het bestaan van de leermiddelengids
Van de 94 respondenten kent iets meer dan de helft (N=53, 56%) de leermiddelengids. Van deze 53 personen geeft ongeveer 

een derde aan de gids nooit te gebruiken, de rest gebruikt de gids soms (N=35). Slechts één respondent geeft aan de gids 

‘regelmatig’ te gebruiken. Tegelijkertijd geeft van de mensen die de gids vooraf niet kenden, 90% aan dat de gids in de 

toekomst van pas kan komen bij het werk. Zij zijn van mening dat de gids een fijne, handige en bruikbare tool kan zijn, zeker om 

de scholen te informeren over de mogelijkheden. 

Deze informatie duidt erop dat het zinvol is de leermiddelengids meer te promoten, een groot percentage van de mensen voor 

wie hij bedoeld is, heeft hem namelijk nog niet opgemerkt en/of gebruikt. In het opmerkingenvelden geven respondenten 

ook aan dat de gids meer gepromoot mag worden ‘omdat hij tot dan toe aan de aandacht is ontsnapt’. Van de mensen die de 

leermiddelengids al kenden, kennen de meesten (N=18) hem door dBos (de website, de toolkit en het landelijke team). 

  Aanbeveling II – Investeer bij voorkeur in de website en de po-versie
Tussen 80 en 89% van de gebruikers1 (N=35) geeft aan de leermiddelengids voor po te gebruiken. Tussen 6% en 15% van de 

gebruikers gebruikt de vo/mbo-variant. Ten minste 60% van de gebruikers geeft de voorkeur aan de website boven de pdf.

Tussen 80% en 85% van de niet-gebruikers (N=41) geeft aan de leermiddelengids voor po te gebruiken. Tussen 15% en 20% van 

de gebruikers gebruikt de vo/mbo-variant. 59% van de niet-gebruikers geeft de voorkeur aan de website boven de pdf.

Veelzeggende cijfers als het gaat om de doorontwikkeling van de leermiddelengidsen. Mocht er geïnvesteerd gaan worden in 

een update/wijziging van de leermiddelengids, dan is het advies om in de website van de po-versie te investeren. Deze wordt 

het meeste gebruikt en het aantrekkelijkst bevonden.

De resterende aanbevelingen zijn gebaseerd op de respons van de ‘gebruikers’.

 

  Aanbeveling III – betrek stakeholders bij de doorontwikkeling van de leermiddelengidsen
74-82% van de respondenten is positief over de inhoudelijke items die zijn voorgelegd. Het minst positief is men over de 

aansluiting van de gids bij de doelen in het werk. Om hier verandering in te brengen de volgende suggestie: betrek stakeholders 

bij een eventuele update van de leermiddelengidsen. Zij moeten de gidsen gebruiken en weten dus ook hoe deze beter aan 

zouden kunnen sluiten bij hun werkdoelen. Stakeholders kunnen zijn: mensen uit de bibliotheek met een vergelijkbare 

functie als de respondenten2, mensen uit het onderwijs die de leermiddelengids kunnen inzetten en experts van bijvoorbeeld 

SLO en Kennisnet. Deze aanbeveling sluit aan bij een suggestie die meermaals in het opmerkingenveld is gedaan: richt je 

met de gidsen niet alleen op de bibliotheek maar ook op de ‘eindgebruiker’; het onderwijs. Goed nieuws in dit opzicht: vijf 

respondenten hebben aangegeven ‘live’ door te willen praten over de vorm en inhoud van de leermiddelengids. Daarnaast is 

opvallend hoeveel suggesties er gedaan zijn in de opmerkingenvelden in de vragenlijst.

1 - Mensen die in de vragenlijst aan hebben gegeven de leermiddelengids te kennen en te gebruiken.
2 - Respondentengroep in het onderzoek is vrij homogeen: het overgrote deel van de respondenten is werkzaam als lees-mediaconsulent of als 
educatiemedewerker.
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  Aanbeveling IV – leermiddelengidsen voor andere digitale vaardigheden
In dit rapport gaat het over de leermiddelengids informatievaardigheden. Op de vraag of leermiddelengidsen voor de andere 

drie digitale vaardigheden gebruikt zouden worden (als ze zouden bestaan), geldt dat in hogere mate voor leermiddelengidsen 

mediawijsheid en computational thinking (76-82%) dan voor ICT-vaardigheden (54%). 

Mocht het de ambitie zijn om ook voor de andere vaardigheden leermiddelengidsen te ontwikkelen, dan is het advies om 

rekening te houden met twee zaken: A) bovenstaande en onderstaande aanbevelingen en B) de suggestie die een paar keer in 

het opmerkingenveld wordt gedaan: integreer de verschillende vaardigheden in één leermiddelengids.

  Aanbeveling V – Gebruik
In het tweede deel van de vragenlijst wordt de mening van de ‘gebruikers’ gevraagd over de actualiteit van, de hoeveelheid en 

de zoekmogelijkheden binnen het aanbod in de leermiddelengidsen. De belangrijkste respons: 

Actualiteit

Het aanzienlijke percentage van 37% van de respondenten vindt dat het getoonde aanbod in de gids niet up to date is. In 

de opmerkingenvelden wordt dit geïllustreerd met termen als ‘ouwe meuk’ en ‘gedateerd’. In het opmerkingenveld wordt 

geschreven: “Er staan nieuwe lesmaterialen in, maar de oude staan er ook nog in. Die zou ik eruit halen, vooral omdat er zoveel 

verandert op het gebied van media in een korte tijd.”

Hoeveelheid

Over de grootte van het aanbod in de leermiddelengids geeft men aan dat men ‘door de bomen het bos niet meer ziet’, dat het 

een ‘vergaarbak’ is en dat het ‘keuzestress voor docenten oplevert’. Een simpele oplossing hiervoor zou zijn ten eerste zijn om 

het niet-actuele aanbod te verwijderen. 

Daarnaast geven de respondenten aan dat ze de leermiddelengids gebruiken náást andere bronnen zoals mediawijzer.net, 

kennisnet, FutureNL en biebtobieb. Verder worden o.a. netwerken ingezet en wordt via Google gezocht. Dat betekent dat er 

overlap is tussen wat ze in de leermiddelengids zien en wat ze via andere kanalen vinden. Dit pleit ervoor kritisch te kijken in 

hoeverre de leermiddelengids nieuw aanbod toevoegt en niet een herhaling is van zetten.

Zoekmogelijkheden

Qua gebruiksvriendelijkheid scoort het ‘vinden wat gezocht wordt’ het minst hoog (maar toch nog 81%). Dit hangt mogelijk 

samenhang met het vorige punt ‘de hoeveelheid aanbod’. In de opmerkingenvelden wordt de suggestie gedaan dat het 

om op ‘gratis’ te kunnen filteren. Ook zou men graag een reviewmogelijkheid hebben om een beeld van de kwaliteit en de 

tevredenheid van andere gebruikers te krijgen.
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