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1. INLEIDING 
 

 

 

ETV.NL-SERIES EN -ONLINE OEFENPROGRAMMA’S VOOR BASISVAARDIGHEDEN 

Stichting Expertisecentrum ETV.nl (ETV.nl) realiseert educatieve televisieseries en multimediale 

oefen- en instructieprogramma's voor laagopgeleide en laaggeletterde volwassenen die aan hun 

basisvaardigheden willen werken. Met de series en oefenprogramma's kan de doelgroep 

zelfstandig of begeleid oefenen met vaardigheden als taal, rekenen, digitale vaardigheden en 

omgaan met geld. Tegelijkertijd leren de deelnemers over thema's als bijvoorbeeld werk, 

gezondheid en opvoeding.  

 

De materialen stimuleren en activeren de gebruikers om vaardigheden te verbeteren waardoor 

leerambities en zelfvertrouwen vergroten. ETV.nl richt zich met de materialen op roc’s en andere 

onderwijsinstellingen, publieke organisaties, werkgevers en brancheorganisaties. Daarnaast 

worden de materialen aan het algemeen publiek aangeboden om zelfstandig thuis mee te 

oefenen. 

 

De online oefenmaterialen van Stichting Expertisecentrum ETV.nl worden sinds maart 2011 

aangeboden via de oefenportal Oefenen.nl. Mensen die zelfstandig met deze materialen willen 

oefenen kunnen zich gratis aanmelden door een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. 

Voor instellingen en organisaties die met hun cliënten, leerlingen of werknemers van de 

materialen gebruik willen maken is er sinds maart 2012 een speciaal Professioneel (Plus) Account 

waarvoor een licentie afgesloten dient te worden. Met het Professioneel Plus Account kunnen 

begeleiders de vorderingen van de leerders volgen en op maat materialen klaarzetten. 

 

ONDERZOEK NAAR GEBRUIK EN ACHTERGRONDEN VAN GEBRUIKERS VAN OEFENEN.NL 

In het onderzoek dat we in deze rapportage bespreken brengen we het gebruik en de 

achtergronden van verschillende soorten accounthouders van Oefenen.nl in beeld. We 

analyseren hiervoor een aantal gebruikersstatistieken van Oefenen.nl en verzamelen en 

analyseren aanvullende gegevens over actieve en niet-actieve gebruikers. De aanvullende 

gegevens zijn verzameld met een telefonische enquête onder actieve gebruikers van de Lees en 

Schrijf!-programma’s en een online enquête onder bezoekers die zich in de periode oktober 2011 

tot en met september 2012 hebben geregistreerd maar eind december 2012 nog niet meer dan 

twee oefeningen hebben gemaakt. 

 

Het onderzoek is tot stand gekomen op initiatief van Stichting Expertisecentrum ETV.nl. Zij heeft 

voor dit onderzoek de gebruikers- en bezoekersstatistieken van Oefenen.nl ter beschikking 

gesteld. Onderzoeksdoelstellingen en onderzoeksvragen zijn opgesteld in samenspraak met 

Steunpunt Taal en Rekenen VE. Steunpunt Taal en Rekenen VE droeg tevens zorg voor de 

financiering van het onderzoek. 
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LEESWIJZER 

 In hoofdstuk 2 bespreken we de achtergronden, doelstellingen en onderzoeksvragen bij het 

onderzoek en geven we inzicht in de aanpak die we hebben gekozen voor het beantwoorden 

van de onderzoeksvragen. 

 In hoofdstuk 3 gaan we in op het algemene bereik en gebruik van Oefenen.nl in 2012. Aan de 

hand van bezoekers- en gebruikersstatistieken geven we een beeld van het aantal bezoekers 

en geregistreerde gebruikers van Oefenen.nl en van het gebruik van de accounts. Daarnaast 

verzamelen we enkele achtergrondkenmerken van de bezoekers en de gebruikers en geven 

we een beeld van het gebruik en de populariteit van de afzonderlijke programma’s. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies. 

 In hoofdstuk 4 beschrijven we de achtergrondkenmerken van actieve accounthouders die 

oefenen met de serie Lees en Schrijf!. We bespreken onder andere de aanleiding voor het 

oefenen, de plaats en de frequentie van het gebruik van de oefenmaterialen en de 

ervaringen daarbij. We richten ons hiervoor op accounthouders die in 2012 minimaal één 

Lees en Schrijf!-certificaat hebben gehaald. Het hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies. 

 In hoofdstuk 5 zoomen we in op de niet-actieve accounthouders van Oefenen.nl. Met een 

enquête die is gehouden onder ruim 1800 niet-actieve accounthouders hebben we inzicht 

gekregen in de achtergronden van deze groep en in de belangrijkste redenen voor het 

beperkte gebruik van de account. Ook dit hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies. 

 De hoofdstukken 3, 4 en 5 worden ieder afgesloten met de conclusies bij de onderwerpen die 

in de betreffende hoofdstukken zijn behandeld. In hoofdstuk 6 geven we een 

slotbeschouwing op basis van het totaal van de bevindingen en geven we een aantal 

aanbevelingen. 

 In de bijlagen vindt u een overzichten van moedertalen van NT2-leerders (B1), van andere 

door leerders genoemde (oefen)websites (B2) en de in het onderzoek gebruikte 

enquêteformulieren (B3, B4 en B5). Daarnaast gaan we kort in op de mogelijkheden die 

gebruikersstatistieken van online oefenprogramma’s kunnen bieden voor wat betreft het 

verkrijgen van inzicht in het rendement van de online leeromgeving en het leergedrag van de 

bezoekers (B6). Deze bijlage biedt tevens een handreiking voor vervolgonderzoek. In bijlage 

B7 tot slot geeft Ben Vaske, directeur van Stichting Expertisecentrum ETV.nl, een overzicht 

van de laatste ontwikkelingen en verbetering van Oefenen.nl en een reflectie op het 

analyseren van leergedrag met behulp van gebruikersstatistiek. 

 De rapportage bevat veel verschillende onderwerpen waarover gegevens zijn verzameld en 

welke in tabellen en grafieken zijn gepresenteerd. In de index achterin de rapportage vindt u 

een overzicht van alle in de tabellen en grafieken gepresenteerde onderwerpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. ACHTERGRONDEN, DOELSTELLINGEN EN 

ONDERZOEKSVRAGEN 
 

 

2.1 Achtergronden bij het onderzoek 

 

VOLWASSENEDUCATIE VOOR BASISVAARDIGHEDEN EN LEVEN LANG LEREN 

 

FORMELE EN NON-FORMELE VOORZIENINGEN 

Wanneer volwassenen in hun dagelijkse leven, in hun werksituatie of tijdens het volgen van een 

(beroeps)opleiding moeite ondervinden met basisvaardigheden op het vlak van taal, rekenen, 

digitale vaardigheden, internet of maatschappelijke vorming, kan het aanbod van educatie voor 

basisvaardigheden hen nieuwe kansen bieden. Volwassenen die aan hun basisvaardigheden 

willen werken kunnen dit vervolgens in het reguliere (formele) onderwijs doen maar kunnen ook 

gebruik maken van non-formele voorzieningen. 

 

Bij non-formele voorzieningen is sprake van intentioneel en systematisch leren dat zich in een 

ander verband dan de school afspeelt en zonder dat dit tot een erkend diploma of certificaat 

leidt. Voorbeelden hiervan zijn zowel te vinden in werk gerelateerde activiteiten, als in op 

maatschappelijke participatie gerichte activiteiten en in activiteiten die primair zijn gericht op 

persoonlijke ontplooiing (Doets et al. 2008).  

 

MEER NADRUK OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID 

De ontwikkeling in Nederland is dat de reguliere (gesubsidieerde) basiseducatie voor 

volwassenen afneemt door bezuinigingen (grafiek 2.1). Van laaggeletterden, laagopgeleiden en 

anderstaligen wordt verwacht dat zij steeds meer zelf verantwoordelijkheid voor hun leerproces 

nemen en wordt een steeds groter beroep gedaan op het vermogen tot zelfstandig leren. 

 

 
Grafiek 2.1: Ontwikkeling budget voor volwasseneneducatie in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs 

periode 2003 -2012. (Bron: CINOP, 2013). 
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Tegelijkertijd moeten substantieel meer laaggeletterden, laagopgeleiden en anderstaligen bereikt 

worden dan tot nu toe het geval is. Ter illustratie: Het Europees Memorandum over een Leven 

Lang Leren dat eind 2000 is opgesteld (SEC(2000) 1832:4) zegt onder andere dat “iedereen 

universele en permanente toegang moet hebben tot leeractiviteiten om basisvaardigheden te 

verwerven en op te frissen die nodig zijn voor een duurzame participatie in de 

kennismaatschappij”, en dat daarbij ook moet worden gestreefd “de mogelijkheden voor 

levenslang leren zo dicht mogelijk bij de cursisten in hun eigen gemeenschappen en zo nodig 

ondersteund door ICT-faciliteiten aan te bieden.”  

En zoals voormalig minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap in het Actieplan 

laaggeletterdheid 2011-2015 het uitdrukt: “Om laaggeletterdheid in Nederland aan te pakken, 

zullen we substantieel meer mensen moeten bereiken [...] gebaseerd op ervaringen in het 

buitenland en op basis van wetenschappelijke inzichten.” 

 

BELANG VAN DIGITALE LEERMIDDELEN 

 

BREED BEREIK EN GEBRUIK 

Stichting Expertisecentrum ETV.nl bestrijkt met het aanbieden van multimediaal oefenmateriaal 

voor basisvaardigheden voor laagopgeleide volwassenen een groot terrein op het gebied van 

‘Leven Lang Leren’. Eerder onderzoek heeft al laten zien dat de materialen in veel verschillende 

contexten van laagopgeleide volwassenen worden gebruikt en ingezet; door individuele 

gebruikers thuis maar ook in formele en non-formele educatieve omgevingen zoals sociale 

werkvoorzieningsorganisaties, ROC’s, Speciaal Onderwijs, inburgerings- en re-

integratiecursussen, bibliotheken, penitentiaire inrichtingen, zorg en welzijnswerk, en diverse 

vrijwilligerswerk. ETV.nl-materiaal wordt daarbij op verschillende wijzen en voor verschillende 

doeleinden gebruikt. Sommige individuele leerders gebruiken het materiaal als alternatief voor 

een cursus, andere gebruiken het als voorbereiding op een cursus of in combinatie daarmee. 

(Smit & Bersee, 2011; Smit & Bersee, 2009) 

 

In de rapportage van vijf jaar Aanvalsplan Laaggeletterdheid wordt dan ook terecht 

geconstateerd dat in Nederland de afgelopen jaren een belangrijke impuls is gegeven aan de 

ontwikkeling van een digitale leeromgeving voor laaggeletterde volwassenen met de door 

Stichting Expertisecentrum ETV.nl gerealiseerde multimediale programma’s. Aangegeven wordt 

dat verdere ontwikkeling van digitaal leren en digitale leeromgevingen kansrijk is voor het 

benaderen van laagopgeleide en laaggeletterde volwassenen (CINOP, 2011). 

 

De belangrijkste toegang tot de digitale ETV.nl-oefenmaterialen wordt gevormd door de online 

oefenportal Oefenen.nl. Hier zijn sinds maart 2011 alle online beschikbare oefenmaterialen terug 

te vinden. De materialen op Oefenen.nl zijn interactief. Gebruikers krijgen direct te zien of hun 

antwoord goed is en worden gestimuleerd om verder te oefenen. Bij een aantal 

oefenprogramma’s ontvangen gebruikers een certificaat wanneer zij alle oefeningen gemaakt 

hebben. Bij een aantal series kunnen ook werkboeken en ondersteunende materialen voor 

begeleiders worden geleverd.  
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BLENDED-LEARNING 

Een belangrijk aspect van digitale leermiddelen (waaronder online oefenmaterialen) is dat deze 

blended-learning faciliteren. Hierbij worden leerplekken (thuis, op school, op de werkplek), 

individuele zelfwerkzaamheid en groepsonderwijs, fysieke face-to-face en online ontmoetingen, 

leermaterialen, werkvormen en didactiek afgewisseld.  

Ervaringsgegevens wijzen uit dat blended-learning vanwege afwisseling en variëteit het leren 

aantrekkelijk maakt en daarom mogelijk ook het meest effectief is (o.a. Tusting, 2006; Beetham, 

2010, NIACE 2011). Smit en Bersee (2011) constateren dat digitale leermiddelen en in het 

bijzonder de online oefenmaterialen van ETV.nl, ondertussen al een belangrijke aanvulling 

vormen op en veelvuldig gebruikt worden in non-formele educatie voor laaggeletterde, 

laagopgeleide en anderstalige volwassenen. 

 

INZICHT IN LEERGEDRAG MET DIGITALE LEERMIDDELEN VRAAGT OM SPECIFIEKE KENNIS 

Hoewel de materialen van ETV.nl een belangrijke aanvulling vormen op en veelvuldig gebruikt 

worden in non-formele educatie voor laaggeletterde, laagopgeleide en anderstalige 

volwassenen, wordt het leergedrag van deze groepen met deze leermiddelen nog maar beperkt 

begrepen. 

Kennis hierover is echter wel nodig. De inzet van deze en andere digitale leermiddelen voor deze 

groepen kan niet zomaar gebaseerd worden op de algemene kennis van leerprocessen van 

laagopgeleide volwassenen. Enerzijds omdat het hier voor een deel om laaggeletterden gaat, 

anderzijds omdat het gebruik van digitale leermiddelen een eigen dynamiek kent. In tegenstelling 

tot het traditionele klaslokaal wordt gedrag in een digitale leeromgeving veelal bepaald door de 

individuele beslissingen van de leerder bij het organiseren van zijn leerproces. Bovendien is 

sprake van verschillende educatieve componenten op hetzelfde moment, waardoor de leerder 

zijn eigen benadering kan kiezen en verschillende componenten naar eigen inzicht kan gebruiken 

(Northrup, 2001). Welke keuzes laagopgeleide volwassenen maken bij het gebruik van de ETV.nl-

materialen, hoe zij hun leerproces daarbij organiseren en hoe dit verschilt tussen bijvoorbeeld 

NT1-leerders en NT2-leerders, jongere en oudere leerders, of werkende en niet-werkende 

leerders is onbekend. 

 

GEBRUIKERSDATA VAN DIGITAAL LEREN VERZAMELEN EN ANALYSEREN 

 

DATAMINING 

Met de opkomst en ontwikkeling van digitaal leren is een enorme hoeveelheid informatie op het 

continuüm van leermiddel-leerderinteracties beschikbaar. De beschikbaarheid van deze 

informatie kan als een voordeel worden beschouwd als het gaat om het bestuderen van het 

leergedrag van laagopgeleide volwassenen bij de inzet van digitale leermiddelen. 

 

Een algemeen probleem bij het verzamelen en analyseren van de gegevens is echter dat 

naarmate een digitale leeromgeving complexer en groter is ook het bijhouden van de gegevens 

moeilijker wordt (Castro et al., 2007; Minke, 2012). In het geval van Oefenen.nl, waar meerdere 

programma’s voor verschillende vaardigheden staan, kunnen deze statistieken bijvoorbeeld per 

gebruiker, gebruikersgroep of alle gebruikers, voor het geheel van de oefenprogramma’s (‘de 

website’), per programma of per vaardigheid worden bijgehouden. 
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Het ontdekken, extraheren en analyseren van gegevens uit dergelijke grote databestanden met 

als doel het expliciteren van de impliciet aanwezige informatie wordt ‘datamining’ genoemd. 

Datamining van de data van digitale leermiddelen richt zich dan op het gestructureerd 

verzamelen en analyseren van de ‘gebruikersinteracties’ binnen de digitale leeromgeving (Mind, 

2012; Castro, 2007). Het hoofddoel hiervan is patronen in het gebruik van de leeromgeving  

vinden, met name in het rendement van het gebruik. Anderzijds kunnen met dataminging 

inzichten worden gecreëerd ter verbetering van de kwaliteit van de aangeboden digitale educatie 

of oefenmaterialen (Minke, 2012). Tot slot kan datamining worden ingezet voor het creëren van 

inzichten in het leergedrag van de leerders (Castro, 2007). 

 

BETREKKELIJK NIEUW ONDERWERP EN NIET ÉÉN BESTE METHODE 

Datamining bij digitaal leren is een betrekkelijk nieuw onderwerp dat gelijke tred houdt met de 

ontwikkeling op het gebied van digitaal leren zelf. Wanneer we de beschikbare literatuur 

beschouwen concluderen we bovendien dat er niet ‘één beste methode’ is om data van digitale 

leeromgevingen bij te houden en te analyseren (Castro, 2007). Veel literatuur behandelt casussen 

van specifieke digitale leeromgevingen en de wijze van bijhouden en analyseren van data is 

afhankelijk van de opzet en doelstellingen van de specifieke omgeving en de daarbij horende 

informatiebehoeften. Langer bestaande verzamel- en analysetechnieken uit bijvoorbeeld online 

marketing kunnen ook niet zondermeer worden toegepast bij digitale leeromgevingen ( Pahl, 

2006).  

 

Een andere moeilijkheid is dat niet alle interacties ook altijd zondermeer in logs kunnen worden 

bijgehouden. Webbrowsers gebruiken bijvoorbeeld caching om onnodig dataverkeer als gevolg 

van het herhaaldelijk laden van pagina’s te voorkomen. Hierdoor zal het beeld dat wordt 

geregistreerd van het gebruik van de pagina verstoord worden. Dergelijke problemen kunnen 

echter wel worden voorkomen; in dit geval door gebruik te maken van dynamische webpagina’s 

(Pahl, 2006). 

Voor een deel moet daarom ook al bij de ontwikkeling en opzet van de omgeving rekening 

worden gehouden met de informatiebehoefte die er met betrekking tot de gebruikers is. Een 

advies uit de literatuur daarbij is de gebruikers een profiel aan te laten leggen. Hoe meer 

relevante gegevens bekend zijn des te beter kan onderscheid worden gemaakt naar verschillende 

soorten gebruikers. 

 

Ondanks dat er niet één beste methode is zijn wel een aantal gemeenschappelijke variabelen en 

methoden bij specifieke doelen te benoemen. We geven hier in bijlage B6 bij wijze van 

handreiking voor de toekomstige opzet van een database een kort overzicht van. 

 

ENKELE ALGEMENE CONCLUSIES UIT DE LITERATUUR  

We kunnen op basis van de literatuur in ieder geval al een aantal algemene conclusies trekken 

over het verzamelen en analyseren van data uit digitale leeromgevingen: 

 Gebruikersdata van digitale leermiddelen bieden in principe een betrouwbare en accurate 

manier om leergedrag in digitale leeromgevingen te bestuderen. 

 Op de juiste wijze verzamelde data faciliteren ook kwaliteitsmanagement van de digitale 

leeromgeving. 



Achtergronden, doelstellingen en onderzoeksvragen     8 
 

 Er is niet één beste methode voor het verzamelen en analyseren van gebruikersdata van 

digitale leermiddelen. Welke variabelen wel en niet in een database met gebruikersdata 

moeten worden opgenomen zal bepaald moeten worden aan de hand van de doelstellingen 

van het leermiddel en de specifieke analysedoeleinden. 

 De technische structuur van de digitale leeromgeving dient de gewenste dataverzameling 

mogelijk te maken. 

 Gebruikersstatistieken van digitale leermiddelen kunnen, indien goed bijgehouden, voor 

verschillende doeleinden worden geanalyseerd; van eenvoudige resultaten en rendement tot 

leergedragprofielen ten behoeve van gepersonaliseerde vormgeving en afstemming van de 

leeromgeving, al dan niet automatisch. 

 Voor een goede analyse van data van digitale leermiddelen zijn bij voorkeur ook gegevens 

van gebruikers beschikbaar. 

 Datamining in digitaal leren is een betrekkelijk jong gebied. Gegeven de ontwikkelingen op 

het gebied van media en educatie is de kennis omtrent het verzamelen en analyseren van 

data van het gebruik van digitale leermiddelen en -omgevingen ook voortdurend in 

ontwikkeling.  

 

Stichting Expertisecentrum ETV.nl geeft in bijlage B7 een reflectie op het verzamelen van data 

van Oefenen.nl. 

 

2.2 Doelstellingen en onderzoeksvragen 

DOELSTELLINGEN 

Geregistreerde bezoekers van Oefenen.nl maken in verschillende mate gebruik van de online 

oefenmaterialen. Stichting Expertisecentrum ETV.nl en Steunpunt Taal en Rekenen VE willen 

meer inzicht in de achtergronden van deze bezoekers; in de wijze(n) waarop verschillende actieve 

bezoekers de website en oefenmaterialen gebruiken en mogelijke knelpunten daarbij.  

Daarnaast zijn er ook vanuit het beleidsveld voor volwasseneneducatie een aantal vragen over 

het gebruik van de materialen op Oefenen.nl. In hoeverre gaan geregistreerde bezoekers 

bijvoorbeeld daadwerkelijk aan de slag met de materialen? En gaat het bij de actieve gebruikers 

daadwerkelijk om mensen uit de doelgroep laaggeletterden en laagopgeleiden? Oefent men 

alleen of in educatief verband? Heeft men wel of geen werk? En waarom wordt door een deel 

van de geregistreerde gebruikers geen of weinig gebruik gemaakt van de oefenmaterialen? 

 

Voor het beantwoorden van deze vragen dient zo mogelijk gebruik te worden gemaakt van de 

aanwezig bezoekers- en gebruikersdata van Oefenen.nl. Met de ontstane inzichten wil Stichting 

Expertisecentrum ETV.nl het gebruik, het bereik en de toegankelijkheid van Oefenen.nl en de 

online oefenmaterialen verder verbeteren. We komen daarmee tot de volgende 

onderzoeksdoelstellingen: 

 Inzicht creëren in het bereik en de mate van het gebruik van Oefenen.nl, zo mogelijk met 

behulp van de aanwezig bezoekers- en gebruikersdata.  

 Inzicht creëren in achtergronden van actieve gebruikers van Oefenen.nl, zo mogelijk met 

behulp van de aanwezig bezoekers- en gebruikersdata.  
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 Inzicht creëren in achtergronden van niet-actieve geregistreerde bezoekers en redenen dat 

zij Oefenen.nl niet of weinig gebruiken, zo mogelijk met behulp van de aanwezig bezoekers- 

en gebruikersdata.  

ONDERZOEKSVRAGEN 

In overleg met Stichting Expertisecentrum ETV.nl en Steunpunt Taal en Rekenen VE zijn de 

doelstellingen vertaald naar de volgende onderzoeksvragen en onderzoeksdeelvragen:  

 

M.b.t. inzicht in het bereik en de mate van het gebruik van Oefenen.nl: 

 Hoeveel mensen worden bereikt door Oefenen.nl? 

 Welk deel van de bezoekers is actief / minder actief / niet actief? 

 Welke materialen worden meer / minder gebruikt? 

 Welk deel wordt professioneel/niet-professioneel gebruikt? 

M.b.t. inzicht in actieve gebruikers van Oefenen.nl: 

 Wat zijn kenmerken van actieve gebruikers van Oefenen.nl? 

o leeftijd; 

o geslacht; 

o geografische spreiding; 

o opleidingsniveau; 

o werkstatus; 

o nt1 / nt2. 

 In welke contexten maken actieve gebruikers gebruik van Oefenen.nl? 

o thuis / in educatieve context / beide; 

o zelfstandig / begeleid. 

 Op welke wijze(n) maken actieve gebruikers gebruik van Oefenen.nl? 

o willekeurig / onderwerp gericht / vaardigheid gericht / op volgorde; 

o hele programma’s / losse hoofdstukken / losse oefeningen maken; 

o korte momenten / langere perioden; 

o verspreid /aaneengesloten. 

 

M.b.t. redenen dat geregistreerde bezoekers Oefenen.nl niet of weinig gebruiken: 

 Wat zijn kenmerken van niet-actieve geregistreerde bezoekers van Oefenen.nl? 

 Welke redenen hebben geregistreerde bezoekers om weinig of geen gebruik te maken van de 

materialen op Oefenen.nl?  

 

De onderzoeksvragen zijn in overleg met Stichting Expertisecentrum ETV.nl en Steunpunt Taal en 

Rekenen VE uitgewerkt in uitgebreide enquêtes (zie bijlagen B3, B4 en B5). 

 

2.3 Aanpak van het onderzoek 

 

Het onderzoek dient, zoals in de vorige paragraaf omschreven, inzicht te geven in de omvang van 

het gebruik van Oefenen.nl. en de achtergrondkenmerken en gebruikswijze(n) van de actieve 

gebruikers van deze portal. Daarnaast dient het onderzoek inzicht te geven in de redenen dat 

geregistreerde bezoekers Oefenen.nl niet of weinig gebruiken. Voor het verkrijgen van deze 
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inzichten dient bovendien en zo mogelijk gebruik te worden gemaakt van de beschikbare 

bezoekers- en gebruikersdata van Oefenen.nl. Uit een vooronderzoek bleek dat dit laatste 

beperkt mogelijk is. We hebben voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen daarom 

uiteindelijk drie dataverzamelingmethoden gecombineerd: 

 een analyse van de bruikbare bezoekers- en gebruikersdata van Oefenen.nl; 

 een telefonische enquête onder actieve bezoekers van Oefenen.nl; 

 een internetenquête onder niet-actieve bezoekers van Oefenen.nl. 

 

We gaan in de volgende paragrafen nader in op de keuze voor deze methoden. 

 

ANALYSE GEBRUIKERS- EN BEZOEKERSSTATISTIEKEN OEFENEN.NL 

Van het gebruik van de online oefenmaterialen en van de geregistreerde bezoekers op 

Oefenen.nl worden verschillende statistieken bijgehouden. Deze statistieken kunnen een bron 

van informatie zijn over het gebruik en de achtergronden van de gebruikers van de materialen op 

Oefenen.nl. 

 

VOORONDERZOEK GEBRUIKERS- EN BEZOEKERSSTATISTIEKEN 

Om te bepalen in hoeverre de beschikbare statistieken van Oefenen.nl bruikbaar zijn voor het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen is een vooronderzoek gehouden. Uit dit vooronderzoek 

is gebleken dat, hoewel er veel statistieken in databases zijn verzameld, deze zodanig zijn 

ingericht dat de statistieken nog niet goed in onderlinge samenhang kunnen worden 

geanalyseerd. De statistieken zijn alleen ‘gelaagd’ toegankelijk, bijvoorbeeld per afzonderlijke 

gebruiker of programma. De statistieken zijn daardoor nog niet geschikt om statistisch op door te 

analyseren, bijvoorbeeld voor wat betreft de wijze(n) van gebruik van de website en mogelijke 

knelpunten. De statistieken geven ook geen informatie over redenen dat geregistreerde 

bezoekers Oefenen.nl niet of minder gebruiken.  

 

De statistieken zijn gedeeltelijk gebruikt voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen: 

 Een aantal statistieken van Google Analytics geeft een beeld van het totaal aantal bezoekers 

en enkele van hun achtergronden. 

 De statistieken van Oefenen.nl geven een beeld van de omvang van het gebruik van 

Oefenen.nl en de verschillende programma’s. 

 De statistieken geven een indicatie van enkele achtergronden van gebruikers van Oefenen.nl. 

 

Om een actueel beeld te krijgen hebben we ons bij de analyse van de gebruikersdata gericht op 

de gegevens over 2012. Omdat niet alle onderzoeksvragen met behulp van de gebruikersdata 

beantwoord kunnen worden zijn aanvullend een telefonische en internetenquête gehouden 

onder actieve en niet-actieve geregistreerde bezoekers van Oefenen.nl. In Bijlage B6 leest u meer 

over de voor de toekomst gewenste structuur van een database met gebruikersstatistieken en de 

wijzen waarop deze geanalyseerd kan worden. Dit onderdeel biedt tevens een handreiking voor 

vervolgonderzoek. Stichting Expertisecentrum ETV.nl geeft hier in bijlage B7 aansluitend een 

reflectie op. 
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TELEFONISCHE ENQUÊTE ONDER ACTIEVE GEBRUIKERS VAN DE LEES EN SCHRIJF!-SERIE 

Voor het verkrijgen van nader inzicht in de achtergronden van actieve accounthouders en de 

wijze(n) van gebruik van Oefenen.nl door deze groep is een telefonische enquête gehouden.  

 

GEBRUIKERS VAN LEES EN SCHRIJF!-PROGRAMMA’S 

Omdat we van de groep actieve accounthouders ook willen weten op welke wijze(n) zij de 

oefenmaterialen op Oefenen.nl gebruiken (willekeurig / onderwerp gericht / vaardigheid gericht 

/ op volgorde; hele programma’s / losse hoofdstukken / losse oefeningen maken; korte 

momenten / langere perioden / verspreid /aaneengesloten) hebben wij er voor gekozen deze 

groep mondeling te bevragen. In een mondelinge bevraging kan meer toelichting worden 

gegeven op de verschillende vragen en kan beter worden doorgevraagd en uitgelegd dan met 

een schriftelijke enquête het geval zou zijn. Omdat we tegelijkertijd kwantitatieve uitspraken 

willen doen blijft het wel wenselijk de mondelinge bevraging te beperken tot een enquête. 

 

Van accounthouders die een certificaat van één van de Lees en Schrijf!-programma’s behaald 

hebben zijn telefoonnummers beschikbaar. Van hen is bovendien al duidelijk dat zij ook 

daadwerkelijk actieve gebruikers zijn. Daarom is besloten om voor het verkrijgen van nader 

inzicht in de achtergronden van actieve gebruikers en de wijze(n) van gebruik van Oefenen.nl een 

telefonische enquête te houden onder gebruikers die één of meerdere Lees en Schrijf!-

certificaten hebben gehaald. Daarbij is ook gevraagd naar knelpunten op de website en 

eventueel waarom de website nu niet of minder gebruikt wordt. 

 

De enquêtevragen zijn opgesteld in overleg met Stichting Expertisecentrum ETV.nl en Steunpunt 

Volwassenen VE (zie Bijlage B3). 

 

STEEKPROEF EN RESPONS 

De telefonische enquête is uitgevoerd in de periode januari – februari 2013. Hiervoor is eind 

december 2012 een gebruikersbestand aangelegd met gebruikers die een Lees en Schrijf!-

certificaat hebben behaald en een geldig telefoonnummer hebben opgegeven. Omdat 

accounthouders van Oefenen.nl over het algemeen pas na verloop van tijd een certificaat halen 

hebben we gekeken naar gebruikers die zich in de periode augustus 2011 tot en met september 

2012 hebben geregistreerd. In totaal hadden op het op het moment van het aanleggen van het 

bestand 372 van deze gebruikers minimaal één certificaat gehaald. Om betrouwbare uitspraken 

te doen over deze populatie deelnemers is een steekproef van ongeveer 180 respondenten 

nodig.  

 

Respondenten zijn random geselecteerd uit het bestand van de 372 deelnemers met een 

certificaat. Uiteindelijk hebben 185 respondenten meegedaan aan de telefonische enquête. 

INTERNETENQUÊTE ONDER NIET-ACTIEVE BEZOEKERS 

Van accounthouders die niet of zeer weinig met de oefenmaterialen oefenen zijn alleen e-

mailadressen beschikbaar. Een selectie van deze niet-actieve bezoekers is daarom met een e-mail 

met een link naar een internetenquête benaderd (zie bijlage B4).  
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Om de respons zo hoog mogelijk te maken is een aantal maatregelen genomen. Het aantal 

vragen is beperkt gehouden (zie bijlage B5) en deelnemers maakten kans op één van 40 ter 

beschikking gestelde VVV-cadeaubonnen ter waarde van 20 euro. Daarnaast is de uitnodigingse-

mail zo simpel mogelijk gehouden met het oog op een lage spamscore.  

 

Ontvangers die niet benaderd wilden worden met een e-mail voor onderzoek konden zich via een 

link in de e-mail afmelden. De enquêtevragen voor de enquête zijn opgesteld in overleg met 

Stichting Expertisecentrum ETV.nl en Steunpunt Volwassenen VE.  

 

STEEKPROEF EN BETROUWBAARHEID 

We hebben ons met de internetenquête gericht op accounts die in 2012 zijn aangemaakt en 

waarmee begin februari 2013 nog geen module of hoofdstuk is afgerond. Dit betreft een 

populatie van in totaal 92.576 accounts.  

 

Niet alle accounthouders geven echter een (geldig) e-mail adres op. Ook komt het voor dat op 

eenzelfde e-mailadres meerdere (vaak bijna dezelfde) gebruikersnamen geregistreerd staan. Na 

verwijdering van dubbelingen bleven 56.058 accounts over. Tijdens het verzenden van de 

uitnodigingsemail bleek vervolgens dat nog eens zo’n 15% van de e-mails niet afgeleverd konden 

worden (bounces), voornamelijk omdat adressen niet meer in gebruik waren. Uiteindelijk hebben 

ongeveer 47.000 mensen een e-mailuitnodiging in hun mailbox ontvangen. De uitnodigingen en 

een eenmalige herinnering voor de zowel de Nederlandstalige als Poolse enquête zijn verstuurd 

in de periode half februari – half maart 2013.  

 

INDICATIE EN RELATIEVE VERSCHILLEN TUSSEN SUBGROEPEN 

Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de populatie van 47.000 ontvangers van de e-

mail met uitnodigingen zijn ‘slechts’ 383 respondenten nodig.1 Uiteindelijk hebben 1.863 houders 

van niet-actieve accounts de enquête ingevuld. Een probleem de internetenquête is echter dat 

deze niet gebaseerd is op een kanssteekproef. Niet de onderzoekers bepalen via toevalskansen of 

iemand uitgenodigd wordt om deel te nemen (zoals in de telefonische enquête in dit onderzoek 

wel het geval is), maar het wordt aan de personen zelf overgelaten of zij meedoen. Dit wordt 

zelfselectie genoemd.  

 

Bij zelfselectie is er grip op de aselectiviteit van de respons. En omdat we niet weten hoe de 

populatie niet-actieve accounthouders eruitziet kunnen we ook geen correctie uitvoeren op de 

resultaten (weging) om statistische zekerdere uitspraken te doen. We moeten de uitkomsten van 

deze enquête daarom als indicatief beschouwen. Anderzijds kunnen we wel goed de relatieve 

verschillen tussen verschillende subgroepen in beeld brengen. Bovendien kunnen we de 

uitkomsten samen met de uitkomsten van andere delen van het onderzoek interpreteren. 

 

POOLSE CONTROLEGROEP 

Uit een analyse van de taalachtergronden van e-mailadressen van niet-actieve accounts blijkt dat 

ongeveer 18% van deze e-mailadressen is geregistreerd op een ander domein dan .nl, of .com (zie 

ook Hoofdstuk 5, paragraaf 1). Na .nl- en .com-domeinnamen komen Poolse, Franse, Russische, 

                                                             
1 Met een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een maximale foutenmarge van 5% bij een spreiding van 50%. 
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Hongaarse, Bulgaarse en Chinese domeinnamen het meest voor in de e-mailadressen van niet-

actieve gebruikers van Oefenen.nl.2 

Landdomein % 

Pools 6% 

Frans 2% 

Russisch 1% 

Hongaars 1% 

Bulgaars 1% 

Chinees 1% 

Tabel 2.1: Aandeel landdomeinen in e-mailadressen van niet-actieve gebruikers. 

 

Om inzicht te krijgen in het effect van een niet-Nederlandse taalachtergrond op de respons op de 

enquête is besloten om de accounthouders met Poolse e-mailadressen te benaderen met een 

enquête in het Pools. De Nederlandstalige uitnodigingsemail en de enquête zijn hiertoe door een 

vertaalbureau vertaald in het Pools. De vertaler is daarbij geïnstrueerd bij het vertalen in het 

Pools rekening te houden met de specifieke bewoordingen en de eenvoudige zinsopbouw van de 

oorspronkelijke tekst. Uiteindelijk bleek de vertaling geen effect te hebben op de respons en is 

deze vergelijkbaar met de respons op de in het Nederlands verspreide enquête. 

  

                                                             
2 .com domeinen zijn buiten beschouwing gelaten omdat ook veel Nederlandstaligen hier gebruik van maken.  



 

 

3. BEREIK EN GEBRUIK VAN OEFENEN.NL IN 2012 
 

 

 

Het bereik en het gebruik van Oefenen.nl in 2012 hebben betrekking op zowel de niet-actieve 

(eenmalige) bezoekers als (frequente) gebruikers van de portal in 2012. Om hier inzicht in te 

krijgen zijn, voor zover mogelijk, reeds bestaande gebruikersdata verzameld en geanalyseerd. Het 

gaat hierbij om door ETV.nl verzamelde gebruikersdata en de statistieken die worden 

gegenereerd door Google Analytics. De door het Expertisecentrum verzamelde gebruikersdata 

zijn niet verzameld met het oog op dit onderzoek (zie ook paragraaf 2.3 en bijlage B6). Toch 

hebben we een aantal van deze gegevens wel kunnen gebruiken om iets over het bereik en 

gebruik van Oefenen.nl te zeggen. 

 

3.1 Gebruikersaccounts 

 

AANTAL ACCOUNTS OP 31-12-2012 

We bespreken allereerst het totaal aantal accounts. Het gaat hierbij niet om een specifieke 

periode maar het totaal van alle accounts, inclusief de accounts die al zijn aangemaakt voor de 

lancering van de oefenportal Oefenen.nl in maart 2011. Het gaat dan om accounts die zijn 

aangemaakt via onder andere leesenschrijf.nl en Taalklas.nl. Deze accounts zijn destijds 

meegenomen naar de nieuwe oefenportal. 

Het totaal aantal accounts bedraagt dan ruim 1,4 miljoen. Sinds begin 2012 wordt professionele 

gebruikers (zoals educatieve instellingen en sociale werkvoorzieningensorganisaties) ook de 

mogelijkheid geboden een professioneel account af te sluiten door middel van een licentie. Eind 

2012 maken deze accounts ongeveer 1% van het totaal aantal accounts uit (tabel 3.1). 

 

 Vrij Professioneel Totaal 

Totaal aantal 

accounts 

Aantal 1.361.461 7.298
3
 1.368.759 

% 99% 1% 100% 

Tabel 3.1: Aantal accounts Oefenen.nl op 31-12-2012 (bron: Stichting Expertisecentrum ETV.nl). 

 

NIEUWE ACCOUNTS IN 2012 

In 2012 (periode januari 2012 tot en met december 2012) zijn ruim 127 duizend nieuwe accounts 

geregistreerd (tabel 3.2). Voor het merendeel gaat het hierbij nog steeds om accounts die door 

vrije gebruikers zijn geregistreerd, 95%. In 2012 een duidelijke terugloop in het aantal nieuwe 

registraties waarneembaar. In 2011 was nog sprake van ruim 216 duizend nieuwe accounts. 

 

  Vrij Professioneel Totaal 

Nieuwe accounts 

2012 

Aantal 122.109 5761 127.870 

% 95% 5% 100% 

Tabel 3.2: Aantal nieuwe accounts Oefenen.nl in 2012 (bron: Stichting Expertisecentrum ETV.nl). 

                                                             
3
 Exclusief 110.000 gereserveerde accounts voor de Persoonlijke Ontwikkelingsimpuls (POI) van 

medewerkers in de sociale werkvoorziening.  
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MATE VAN GEBRUIK VAN IN 2012 AANGEMAAKTE ACCOUNTS 

Vervolgens willen we weten in hoeverre deze accounts gebruikt worden. Om een beeld te 

schetsen van de mate waarin de geregistreerde accounts gebruikt worden is in overleg met 

Stichting Expertisecentrum ETV.nl en Steunpunt Taal en Rekenen VE een onderverdeling 

aangebracht naar accounts waarvan minimaal twee oefeningen zijn gemaakt, minimaal één 

module of hoofdstuk is gemaakt en accounts waarmee minimaal één heel programma is 

gemaakt.  

 

De peildatum was medio april 2013. Kijken we naar de accounts die in 2012 zijn aangemaakt dan 

zien we dat met ruim de helft van de accounts na ruim drie maanden minimaal twee oefeningen 

zijn gemaakt. Met ongeveer een kwart van de accounts is minimaal een module of hoofdstuk 

gemaakt. Met ongeveer 5% van de in 2012 nieuw aangemaakte accounts is medio april 2013 een 

heel programma gemaakt. Van professionele accounts wordt duidelijk actiever gebruik gemaakt. 

De percentages voor ‘minimaal 2 oefeningen’ en ‘minimaal één module/hoofdstuk’ liggen bij de 

accounts die in 2012 aangemaakt zijn wat lager dan bij accounts die in 2011 aangemaakt zijn 

(resp. 77% en 31%). Mogelijk lopen de gebruikspercentages dus ook voor de accounts die in 2012 

aangemaakt zijn na verloop van tijd nog wat op. 

 

Accounts aangemaakt in 2012 Vrij Professioneel Totaal 

minimaal twee oefeningen 

gemaakt 

52% 71% 53% 

minimaal één module/hoofdstuk 

gemaakt 

25% 28% 25% 

minimaal één programma 

gemaakt 

4% 14% 5% 

Tabel 3.3: Mate waarin de in 2012 nieuw aangemaakte accounts zijn gebruikt, gepeild in april 2013 (bron: Stichting 

Expertisecentrum ETV.nl). 

 

3.2 Bezoeken 

 

BEZOEKEN AAN OEFENEN.NL 2012 

Met behulp van Google Analytics zijn gegevens over de bezoeken aan Oefenen.nl in 2012 in kaart 

gebracht. Ook dit getal geeft een beeld van het bereik van Oefenen.nl In totaal werden in 2012 

ruim 1,2 miljoen bezoeken aan de portal gebracht (tabel 3.4, volgende pagina).  

 

Het gaat hierbij niet per se om bezoekers die inloggen. Niet al deze bezoekers bleven dan ook op 

de website nadat zij hierheen gesurfd waren. Bijna een derde van de bezoekers verliet de 

website zonder hier verder te klikken. Dat is een betrekkelijk klein aantal van de bezoekers. Over 

het algemeen is een bouncepercentage tussen de 40 en 60% normaal. 

 

Met Google Analytics krijgen we ook een beeld van het aantal unieke bezoekers. De eerder 

genoemde ruim 1,2 miljoen bezoeken werden gebracht door ruim 460 duizend unieke bezoekers. 

Het ging daarbij om ruim 160 duizend bezoekers die de website in 2012 voor het eerst bezochten 

(35%). Als we uitgaan van de eerder genoemde 127.870 nieuwe accounts in 2012 maakte 79% 

van deze nieuwe bezoekers ook daadwerkelijk een account aan. 



Bereik en gebruik van Oefenen.nl in 2012     16 
 

 Totaal 

Bezoeken aan Oefenen.nl4 1.257.312 

Unieke bezoekers 462.138 

Nieuwe bezoekers 35% 

Bouncepercentage5 30% 

Tabel 3.4: Bezoeken en bezoekers Oefenen.nl in 2012 (bron: Google Analytics). 

 

BEZOEKEN AAN DE OEFENPROGRAMMA’S 2012  

In tabel 3.5 staat het aantal unieke bezoekers van en het totaal aantal bezoeken aan de 

programma’s van Oefenen.nl in 2012. Het gaat hier dus om bezoekers die daadwerkelijk hebben 

ingelogd. Dit aantal ligt met ruim 94 duizend lager dan het aantal nieuwe accounts dat is 

aangemaakt in 2012 (ruim 127 duizend). Dit betekent dat ruim 25% van de nieuwe aangemaakte 

accounts in 2012 niet gebruikt is. 

 

In 2012 bezoekt een vrije gebruiker gemiddeld 11 maal de programma’s van Oefenen.nl en een 

professionele gebruiker gemiddeld 27 maal. Vergelijken we het aantal unieke bezoekers van de 

programma’s met het aantal unieke bezoekers dat de portal bezoekt dan zien we dat 20% van 

alle mensen die op Oefenen.nl terecht komt ook daadwerkelijk de programma’s bezoekt. 

 

  Vrij Professioneel Totaal 

Unieke bezoekers van 

programma’s van 

Oefenen.nl 

Aantal 89.945 4.609 94.554 

% 95% 5% 100% 

Bezoeken aan 

programma’s van 

Oefenen.nl 

Aantal 1.022.810 126.314 1.149.124 

% 89% 11% 100% 

Gem. aantal bezoeken 

aan programma’s per 

bezoeker 

Aantal 

 

11 27 

 

12 

 

Tabel 3.5: Aantal bezoeken, unieke bezoekers en gemiddeld aantal bezoeken aan de programma’s van Oefenen.nl in 

2012 (bron: Stichting Expertisecentrum ETV.nl). 

 
DUUR VAN BEZOEKEN OEFENEN.NL 2012 

De gemiddelde duur van een bezoek aan de website is ruim 14 minuten (tabel 3.6, volgende 

pagina). Bezoekers met een professioneel account bezoeken de website iets langer.6 

 

 Vrij Professioneel Totaal 

Gemiddelde tijd op site 0:14:16 0:15:47 0:14:16 
Tabel 3.6: Gemiddelde tijd op Oefenen.nl per bezoeker in 2012 (bron: Stichting Expertisecentrum ETV.nl). 

                                                             
4
 Bezoeken staan voor het aantal afzonderlijke sessies dat door alle bezoekers op de site is gestart. Als een gebruiker 

gedurende 30 minuten of langer inactief is op de site, wordt nieuwe activiteit gerekend als een nieuwe sessie. Als 
gebruikers de site verlaten en binnen 30 minuten terugkeren, wordt dit tot de oorspronkelijke sessie gerekend (bron: 
Google Analytics).  
5
 Het bouncepercentage is het aantal bezoekers in procenten dat de website bezoekt, maar niet verder klikt op de 

website en weer terug gaat naar de vorige website bijv. Google of de website afsluit. Het gaat dus om de bezoekers die 
maar één pagina op de website hebben bekeken (bron: Google Analytics). 
6
 Bezoeken korter dan 5 seconden en bezoeken met langer dan een halfuur inactiviteit zijn buiten 

beschouwing gelaten. Alleen bezoeken waarbij het scherm goed is afgesloten zijn meegenomen. 
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3.3 Achtergronden van bezoekers 

 

INLEIDING 

Met Google Analytics en de database van Oefenen.nl zijn achtergronden van bezoekers in kaart 

gebracht. De statistieken van Google Analytics betreffen alle bezoekers, gebruikersdata van 

Oefenen.nl gaan over alle geregistreerde bezoekers. 

 

LEEFTIJD 

De verdeling naar leeftijd is gebaseerd op in totaal 32.794 vermeldingen (tabel 3.7). Dit is slechts 

2,4% van het totaal aantal geregistreerde accounts maar voldoende voor een indicatie. Er is geen 

reden aan te nemen dat de ene leeftijdsgroep vaker bereid is deze informatie te verschaffen dan 

de andere.  

 

De spreiding van de leeftijden lijkt evenwichtig al is categorisering van de leeftijdsgroepen erg 

grof. Bijna de helft van de geregistreerde bezoekers is van middelbare leeftijd (30 t/m 54 jaar). 

Deze informatie wordt later vergeleken met de gegevens verkregen uit de enquêtes. 

 

Leeftijd % 

 t/m 29 jaar 42% 

30 t/m 54 jaar 43% 

55 jaar of ouder  15% 

Tabel 3.7: Leeftijdsverdeling van totaal geregistreerde bezoekers (bron: Stichting Expertisecentrum ETV.nl). Indeling 

volgens database ETV.nl. 

 

GESLACHT 

De verdeling naar geslacht is gebaseerd op 33.074 vermeldingen (tabel 3.8). Dit is slechts 2,4% 

van het totaal aantal geregistreerde accounts maar voldoende voor indicatie. Er is geen reden 

aan te nemen dat de ene sexe vaker bereid is deze informatie te verschaffen dan de andere. Er 

lijken wat meer vrouwen dan mannen op Oefenen.nl geregistreerd. Wederom wordt de 

informatie later vergeleken met de gegevens uit de enquêtes. 

 

Geslacht % 

Man  39% 

Vrouw  61% 

Tabel 3.8: Verdeling naar geslacht van totaal geregistreerde bezoekers (bron: Stichting Expertisecentrum ETV.nl). 
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TAALINSTELINGEN VAN DE BROWSER 

Google Analytics geeft informatie over de taalinstellingen van de browser die wordt gebruikt voor 

het bezoeken van Oefenen.nl (grafiek 3.1). Belangrijk om op te merken is dat het hier ook gaat 

om alle bezoekers, dus ook bezoekers die niet inloggen op Oefenen.nl. Na het Nederlands (59%) 

zijn het Engels (17%) en het Pools (7%) de meest voorkomende talen wat betreft 

taalbrowserinstellingen.  

 

 
Grafiek 3.1: Verdeling naar taalinstellingen van de browser tijdens het bezoek in 2012 (bron: Google Analytics). 

 

LAND VAN DE BEZOEKER 

Google Analytics geeft ook informatie over de locatie tijdens het bezoeken van Oefenen.nl 

(grafiek 3.2). Belangrijk om op te merken is dat het hier ook weer gaat om alle bezoekers, dus ook 

bezoekers die niet inloggen op Oefenen.nl. Volgens Google Analytics komt 83% van de bezoeken 

uit Nederland. 

 

 
Grafiek 3.2: Verdeling naar land van waar het bezoek plaatsvindt in 2012 (bron: Google Analytics). 
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PLAATS VAN DE BEZOEKER 

Volgens de gegevens van Google Analytics vindt 29% van alle bezoeken plaats in de Randstad 

(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en omgeving (grafiek 3.3).7 

 

 
Grafiek 3.3: Verdeling naar plaats van waar het bezoek plaatsvindt in 2012 (bron: Google Analytics). 

 

3.4 Bereik en gebruik van de oefenprogramma’s 

 

INLEIDING 

Nadat we in de vorige paragrafen de totale aantallen bezoeken aan Oefenen.nl (zonder inloggen), 

en aan de programma’s (inloggen) hebben belicht kijken we in deze paragraaf naar de bezoeken 

aan en het gebruik van de afzonderlijke programma’s van Oefenen.nl in 2012. We bespreken: 

 Aan het werk; 

 de Bibliotheek; 

 Eten en Weten*; 

 Gespierde Taal (1) en (2); 

 IK.JIJ.WIJ.*; 

 Kijk op geld; 

 Klik & Tik. Het internet op en Samen op ’t web; 

 Lees en Schrijf! Algemeen, Extra oefeningen, Geld en rekenen, Gezondheid, Taal op je werk en 

Voetbal; 

 Op stage! Handel*, Techniek* en Zorg*; 

 Taalklas.nl (1-12) en (13-24); 

 Thuis op school; 

 

Een deel van de programma’s (*) die we bespreken is pas in de loop van 2012 gelanceerd: Eten 

en Weten in februari 2012, IK.JIJ.WIJ, Op Stage! Handel, Techniek en Zorg in juli 2012, Kijk op Geld 

                                                             
7 De betrouwbaarheid van de positiebepaling hangt nauw samen met de contracten die Google met de Internet Service 
Providers (ISP´s) heeft. De ISP´s leveren lijsten aan met IP-adressen en hun bijbehorende locatie. Des te meer 
samenwerkingsverbanden Google heeft en des te vaker de lijsten geüpdate worden, des te betrouwbaarder de lokatie 
bepaling. Op dit moment claimt Google een betrouwbaarheid van 80% te hebben. 
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in november 2012. Van een aantal andere programma’s op Oefenen.nl, ff Rekenen, Taalklas.nl 

Plus, Uit en Thuis en Lees en Schrijf! Het leesplankje, zijn geen gegevens beschikbaar voor 2012. 

Deze programma’s zijn januari 2013 gelanceerd. Station Nederlands is een oefenprogramma bij 

de radio- en televisielessen Leer Nederlands van Edusom. 

 

POPULARITEIT VAN DE PROGRAMMA’S OP BASIS VAN HET AANTAL UNIEKE BEZOEKERS 

Kijken we naar het aantal unieke bezoekers per programma dan zijn de programma’s van 

Taalklas.nl deel 1 en deel 2 het meest populair (grafiek 3.4). Zij trekken de meeste unieke 

bezoekers, respectievelijk 55.900 en 30.354. Deel 1 is ook het meest populair onder de 

gebruikers met een professioneel account. Opmerkelijk is het toch grote verschil tussen deze 

opeenvolgende Taalklas.nl-programma’s als het gaat om de bezoekersaantallen. 

 

 
Grafiek 3.4: Populariteit van de programma’s op basis van het aantal unieke bezoekers per programma in 2012 (bron: 

Stichting Expertisecentrum ETV.nl).8 

                                                             
8
 *) Een deel van de programma’s (*) is pas in de loop van 2012 gelanceerd: Eten en Weten in februari 2012, IK.JIJ.WIJ, 

Op Stage! Handel, Techniek en Zorg in juli 2012, Kijk op Geld in november 2012. 
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PERCENTAGE ACTIEVE BEZOEKERS PER PROGRAMMA 

Door verschillende cijfers te combineren krijgen we een beeld van het percentage van de unieke 

bezoekers aan de programma’s dat daadwerkelijk oefent met de oefeningen van de programma’s 

(grafiek 3.5). De gegevens zijn gebaseerd op het aantal unieke bezoekers dat minimaal twee 

oefeningen heeft gemaakt in 2012. 

 

Het programma dat de meeste unieke bezoekers kent, Taalklas.nl deel 1, heeft ook het hoogste 

percentage actieve bezoekers. Ruim negen op de tien van de bezoekers oefent ook 

daadwerkelijk. Op de tweede plaats staat ‘Gespierde Taal’. Dit programma heeft opmerkelijk 

genoeg nog maar een relatief beperkt aantal unieke bezoekers (grafiek 3.4). Bezoekers met een 

professioneel account oefenen vaker bij een bezoek aan een programma dan vrije gebruikers.  

 

 
Grafiek 3.5: Per programma deel van de bezoekers (%) in 2012 dat daadwerkelijk oefent (minimaal 2 oefeningen); naar 

vrij en professioneel gebruik. (bron: Stichting Expertisecentrum ETV.nl).9 

 

                                                             
9
 *) Een deel van de programma’s (*) is pas in de loop van 2012 gelanceerd: Eten en Weten in februari 2012, IK.JIJ.WIJ, 

Op Stage! Handel, Techniek en Zorg in juli 2012, Kijk op Geld in november 2012. 
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3.5 Conclusies 

  

We hebben met dit deel van het onderzoek inzicht verkregen in de mate van het bereik en 

gebruik van Oefenen.nl en in achtergrondkenmerken van bezoekers. We kunnen de volgende 

conclusies trekken: 

 

BEREIK VAN OEFENEN.NL IN 2012 

 Oefenen.nl bereikt veel mensen; het heeft in 2012, na aftrek van het bouncepercentage 

(30%), ruim 320.000 bezoekers die ook minimaal een keer op de website klikken. 

 Oefenen.nl kent in 2012 veel nieuwe bezoekers, ruim 110.000 na aftrek van het 

bouncepercentage. 

 Oefenen.nl kent in 2012 ook veel terugkerende bezoekers, ongeveer 210.000. 

 Oefenen.nl krijgt in 2012 veel nieuwe registraties, ruim 127.000; dit is maar iets meer dan de 

helft van het aantal nieuwe accounts in 2011. 

 Het overgrote deel van de nieuwe accounts betreft accounts van vrije gebruikers. 

 

ACTIVITEIT VAN DE MENSEN DIE BEREIKT WORDEN 

 Na drie maanden zijn op 53% van de in 2012 nieuwe aangemaakte accounts minimaal enkele 

oefeningen gemaakt, op 25% minimaal een heel hoofdstuk en op 5% minimaal een heel 

programma . 

 Binnen het aantal mensen dat de website bezoekt valt nog veel rendement te winnen: 

o Nog lang niet alle unieke bezoekers van Oefenen.nl bezoeken ook de 

oefenprogramma’s van Oefenen.nl; in 2012 doet ongeveer 30% dit. 

o Lang niet alle bezoekers die een nieuw account aanmaken doorlopen een heel 

programma. 

o Ook een deel van bezoekers die een nieuw account aanmaken bezoeken de 

oefenprogramma’s in het geheel niet. Ruim 94.000 (oude en nieuwe) unieke 

bezoekers bezoeken de oefenprogramma’s van Oefenen.nl in 2012, tegen ruim 

127.000 nieuwe accounts. 

 

GEBRUIK VAN DE MATERIALEN 

 Taalklas.nl is veruit het meest bezochte programma en ook het programma met het hoogste 

percentage actieve bezoekers. 

 

KENMERKEN VAN BEZOEKERS 

 De meeste bezoekers bezoeken de website vanuit Nederland en België, bij elkaar 89%. 

 Een aanzienlijk deel van de bezoekers (41%) heeft de browser in een andere taal dan het 

Nederlands ingesteld, 24% in een andere taal dan het Nederlands of het Engels. 

 Op basis van de browserinstellingen lijken Polen de grootste groep anderstalige bezoekers 

(Engelstalige browserinstellingen buiten beschouwing gelaten). 

 De meeste geregistreerde bezoekers van Oefenen.nl zijn 30 tot 55 jaar (43%) of jonger dan 

30 (42%) 

 61% van de bezoekers is vrouw.  
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4. ACTIEVE GEBRUIKERS VAN LEES EN SCHRIJF!-

MATERIALEN 
 

 

 

In dit hoofdstuk presenteren we de bevindingen van de telefonische enquête onder actieve 

gebruikers van Oefenen.nl. We maken daarbij steeds onderscheid naar NT1- en NT2-leerders. Het 

gaat om gebruikers die één of meerdere Lees en Schrijf!-certificaten hebben behaald. De helft 

van deze gebruikers heeft ook met andere dan Lees en Schrijf!-programma’s geoefend op 

Oefenen.nl (zie paragraaf 4.1, tabel 4.10). 

 

In paragraaf 4.1 bespreken we eerst de achtergrondkenmerken van deze actieve gebruikers, 

zoals leeftijd, opleiding en dagelijkse bezigheid. Ook het aantal behaalde Lees en Schrijf!-

certificaten, het gebruik van sociale media en gebruik van andere dan Lees en Schrijf!-

programma’s komen aan bod. In paragraaf 4.2 presenteren we de verschillende aanleidingen en 

redenen voor het gebruik van Oefenen.nl. Paragraaf 4.3 gaat in op de gebruikerscontexten en 

begeleiding bij het oefenen. In paragraaf 4.4 komt de wijze van oefenen aan bod, waaronder de 

regelmaat en duur van oefenen en de manier van oefeningen kiezen. In paragraaf 4.5 bespreken 

we de tevredenheid met de website en knel- en verbeterpunten. In paragraaf 4.6 worden de 

belangrijkste bevindingen samengevat. We bespreken in paragraaf 4.1 eerst kort het verloop van 

het onderzoek en de respons. 

 

4.1 Respons en achtergronden 

 

RESPONS 

Voor de telefonische enquête is een steekproef gehouden uit 372 gebruikers die in de periode 

augustus 2011 tot en met september 2012 één of meerdere certificaten Lees en Schrijf! hebben 

behaald en een geldig telefoonnummer hebben opgegeven.  

 

De respons bij de telefonische enquête is goed. Wanneer wij gebruikers eenmaal aan de telefoon 

hadden waren zij meestal bereid om mee te werken aan het onderzoek. Vaak moest er wel een 

aantal keren voor worden (terug)gebeld. Een aanzienlijk deel van de gebruikers was alleen ’s 

avonds bereikbaar vanwege werkzaamheden of andere activiteiten overdag. Enkele gebruikers 

die wij spraken, ongeveer 10%, wilden niet meedoen aan de enquête.  

 

De tijd die nodig was om de enquêtes af te nemen verschilt per gebruiker en varieert van zo’n 7 

minuten tot 20 á 25 minuten. De benodigde tijd was vaak afhankelijk van het taalniveau van de 

respondent. Met name de vragen over het kiezen van de oefeningen vroegen soms wat extra 

uitleg. Enkele keren is de enquête in het Engels afgenomen omdat een gesprek anders niet 

mogelijk was. 

Uiteindelijk is bij 185 respondenten een interview afgenomen. 
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NT1 EN NT2-LEERDERS 

Voor de meeste respondenten hebben we kunnen noteren of het Nederlands de moedertaal 

(NT1) of een tweede taal (NT2) is. Een derde (36%) van de mensen die één of meerdere Lees en 

Schrijf!-certificaten hebben behaald bestaat uit NT1-gebruikers en bijna twee derde (64%) uit 

NT2-leerders. Bij 18 respondenten konden we niet bepalen tot welke NT-groep zij behoren. 

 

  N % 

NT1 60 36% 

NT2 107 64% 

Totaal 167 100% 

Tabel 4.1: Verdeling actieve Lees en Schrijf!-gebruikers naar NT-groep. 

 

BEHAALDE CERTIFICATEN LEES EN SCHRIJF! 

Bijna alle actieve gebruikers van Lees en Schrijf! die voor dit programma een certificaat hebben 

behaald hebben dit voor Lees en Schrijf! Algemeen behaald. 16% van de actieve gebruikers heeft 

ook een certificaat behaald voor de delen Taal op je Werk en/of Geld en Rekenen.  

 

 
N % 

Certificaat Lees en Schrijf! Algemeen 174 94% 

Certificaat Lees en Schrijf! Taal op je Werk 30 16% 

Certificaat Lees en Schrijf! Geld en Rekenen 29 16% 

Certificaat Lees en Schrijf! Voetbal 9 5% 

Certificaat Lees en Schrijf! Eten en Weten 6 3% 

Certificaat Lees en Schrijf! Gezondheid 22 12% 

Tabel 4.2: Aandeel van de actieve Lees en Schrijf!-gebruikers dat specifiek certificaat behaalde. 

 
Ook binnen de groepen NT1 en NT2 hebben bijna alle gebruikers een certificaat behaald voor 

Lees en Schrijf! Algemeen (grafiek 4.1). Binnen de NT1-groep heeft ruim een kwart (27%) een 

certificaat behaald voor Lees en Schrijf! Geld en Rekenen, veel vaker dan de NT2-ers. 

 

  
Grafiek 4.1: Aandeel van de actieve Lees en Schrijf!-gebruikers dat specifiek certificaat behaalde naar NT-groep.  
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GESLACHT 

59% van de actieve gebruikers van Lees en Schrijf! is vrouw. Dit cijfer stemt overeen met de 

bevindingen voor het geslacht van alle geregistreerde gebruikers in paragraaf 3.3.  

 

  N % 

Man 75 41% 

Vrouw 110 59% 

Tabel 4.3: Geslacht actieve Lees en Schrijf!-gebruikers. 

 

Binnen de twee NT-groepen is ook te zien dat vrouwen iets meer vertegenwoordigd zijn dan de 

mannen. Het aantal vrouwen in de NT2-groep (62%) is wel hoger dan in de NT1-groep (53%). 

 

 
Grafiek 4.2: Geslacht actieve Lees en Schrijf!-gebruikers naar NT-groep. 

 

LEEFTIJD 

De jongste respondent is 9 jaar oud en de oudste is 69 jaar oud. De meeste actieve Lees en 

Schrijf!-gebruikers (86%) zijn tussen de 19 en de 55 jaar (tabel 4.4). 

 

  N % 

t/m 18 jaar 7 4% 

19 - 35 jaar 73 42% 

36 - 54 jaar 76 44% 

55+ jaar 17 10% 

Tabel 4.4: Leeftijd actieve Lees en Schrijf!-gebruikers. 

 

Binnen de groep NT2-gebruikers is 92% 19 tot 55 jaar. Onder de actieve NT1-gebruikers van Lees 

en Schrijf! zijn meer gebruikers van 8 tot en met 18 jaar (11%) dan onder de NT2-gebruikers (1%). 

Ook zijn onder NT1-ers meer 55-plussers (18%) dan onder NT2-ers (7%). 

 

 
Grafiek 4.3: Leeftijd actieve Lees en Schrijf!-gebruikers naar NT-groep. 
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OPLEIDING 

Ruim een kwart (26%) van de actieve Lees en Schrijf!-gebruikers heeft een MAVO/VMBO-

opleidingsniveau, gevolgd door bijna evenveel actieve gebruikers (24%) die een HBO/WO-

opleidingsniveau hebben.  

 

  N % 

Basisschool 31 17% 

MAVO / VMBO 48 26% 

MBO 35 19% 

HAVO / VWO 13 7% 

HBO / WO 44 24% 

Speciaal onderwijs 5 3% 

Onbekend 9 5% 

Tabel 4.5: Opleiding actieve Lees en Schrijf!-gebruikers. 

 

Hoger opgeleide actieve Lees en Schrijf!-gebruikers bevinden zich voornamelijk onder NT2-

gebruikers: 33% van hen heeft een HBO/WO opleidingsniveau tegenover 7% van de NT1-

gebruikers (grafiek 4.4, volgende pagina). Onder de NT1-gebruikers bevinden zich meer mensen 

met een basis, lagere en middelbare opleiding (grafiek 4.4). 

  

 
Grafiek 4.4: Opleiding actieve Lees en Schrijf!-gebruikers naar NT-groep. 
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ACTIVITEITEN 

44% van de actieve Lees en Schrijf!-gebruikers is in het dagelijks leven werkzaam in loondienst, 

18% is werkzoekend of zit in de bijstand. Daarnaast is 16% studerend of schoolgaand.  

 

  N  % 

Werkzaam in loondienst 82 44% 

Zelfstandig ondernemer / ZZP 6 3% 

Werkzoekend / bijstand 33 18% 

Gepensioneerd 5 3% 

Arbeidsongeschikt 8 4% 

Studerend / schoolgaand 28 16% 

Huisman / huisvrouw 20 11% 

Onbekend 3 2% 

Tabel 4.6: Dagelijkse bezigheid actieve Lees en Schrijf!-gebruikers. 
 

Onder de NT2-gebruikers van Lees en Schrijf! bevinden zich meer mensen die werkzaam zijn in 

loondienst (48%) dan onder de NT1-gebruikers (33%). Studenten en schoolgaande mensen zijn 

weer meer vertegenwoordigd onder de NT1-gebruikers (30%) dan onder de NT2-gebruikers (8%) 

(grafiek 4.5). 

 

 
Grafiek 4.5: Dagelijkse bezigheid actieve Lees en Schrijf!-gebruikers naar NT-groep. 
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GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA 

Facebook is het meest gebruikte sociaal medium en wordt gebruikt door 66% van de actieve Lees 

en Schrijf!-gebruikers. 32% van deze actieve gebruikers gebruikt helemaal geen sociale media.  

 

  N % 

Gebruikt Hyves. 8 6% 

Gebruikt Facebook. 85 66% 

Gebruikt Twitter. 13 10% 

Gebruikt geen sociale media. 41 32% 

Tabel 4.7: Gebruik sociale media actieve Lees en Schrijf!-gebruikers. 
 

Facebook wordt ook in beide NT-groepen het meest gebruikt. Binnen de NT1-groep zijn er wat 

meer mensen die Hyves en Twitter gebruiken dan binnen de NT2-groep. Een kwart (25%) van de 

NT2-gebruikers van Lees en Schrijf! gebruikt helemaal geen sociale media. Onder de NT1-

gebruikers is dit 14%.  

 

 
Grafiek 4.6: Gebruik sociale media actieve Lees en Schrijf!-gebruikers naar NT-groep. 

 

4.2 Aanleiding en gebruik oefenprogramma’s op Oefenen.nl  

 

INLEIDING 

In deze paragraaf bespreken we de resultaten die betrekking hebben op het gebruik en de 

redenen voor het gebruik van Oefenen.nl door de actieve Lees en Schrijf!-gebruikers. In de 

paragrafen komen achtereenvolgens de volgende thema’s aan bod: bekendheid met Oefenen.nl, 

de aanleiding om te gaan oefenen, de programma’s waarmee geoefend wordt en het actueel 

gebruik van Oefenen.nl. Alle resultaten worden wederom voor alle actieve Lees en Schrijf!-

gebruikers gezamenlijk en naar NT-groep gepresenteerd.  

 

BEKENDHEID MET OEFENEN.NL 

De meeste actieve Lees en Schrijf!-gebruikers (56%) kennen Oefenen.nl via een docent, school of 

cursus. 16% van de actieve gebruikers heeft de website zelf online gevonden en 13% kent het via 

een familielid of een bekende (tabel 4.8 volgende pagina). 
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  N % 

Via bekende/familie 24 13% 

Via docent/school/cursus 103 56% 

Via werkgever 8 4% 

Via televisie 4 2% 

Via flyer/folder/reclame 7 4% 

Zelf online gevonden 30 16% 

Via UWV 3 2% 

Via de gemeente 2 1% 

Via huisarts 1 1% 

Via de bibliotheek 1 1% 

Weet niet meer 2 1% 

Tabel 4.8: Bekendheid actieve Lees en Schrijf!-gebruikers met Oefenen.nl. 
 

NT1-gebruikers van Lees en Schrijf! kennen Oefenen.nl vooral via een docent, school of cursus 

(70%) (grafiek 7.4). NT2-gebruikers van Lees en Schrijf! hebben de website vaker zelf online 

gevonden (24%) dan NT1-gebruikers (2%). Ook kennen de NT2-gebruikers de website vaker via 

een familielid of bekende (16%) dan de NT1-gebruikers (7%).  

 

 
Grafiek 4.7: Bekendheid actieve Lees en Schrijf!-gebruikers met Oefenen.nl naar NT-groep. 
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AANLEIDING OM TE OEFENEN 

Ruim de helft (58%) van de actieve gebruikers van Lees en Schrijf! oefent vaardigheden voor het 

gebruik thuis of in de privésfeer. Bijna de helft (48%) oefent ook voor school of een cursus. Ruim 

één derde oefent ook voor vaardigheden op het werk (tabel 4.9).  

 

  N % 

Oefent voor vaardigheden op werk. 62 34% 

Oefent voor vaardigheden thuis/privé. 108 58% 

Oefent voor school / cursus. 89 48% 

Overige redenen. 4 2% 

Tabel 4.9: Aanleiding actieve Lees en Schrijf!-gebruikers om te oefenen op Oefenen.nl. 
 

NT1-gebruikers van Lees en Schrijf! oefenen iets vaker voor vaardigheden op het werk (42%) dan 

de NT2-gebruikers (28%). De NT2-gebruikers oefenen weer vaker voor school of een cursus (57%) 

dan de NT1-gebruikers (40%) (grafiek 4.8).  

 

 
Grafiek 4.8: Aanleiding actieve Lees en Schrijf!-gebruikers om te oefenen met Oefenen.nl naar NT-groep. 

 

GEBRUIK VAN ANDERE ETV.NL-OEFENPROGRAMMA’S DOOR LEES EN SCHRIJF!-GEBRUIKERS 

Aan de actieve gebruikers is ook gevraagd of ze naast Lees en Schrijf!-programma’s waarvoor zij 

de certificaten hebben ook met andere Lees en Schrijf! delen, andere series en/of programma’s 

hebben geoefend. Iets meer dan de helft (51%) van de actieve gebruikers zegt ook met andere 

programma’s te hebben geoefend (tabel 4.10).  

 

 
N % 

Ja, ook met andere programma’s geoefend. 94 51% 

Nee, niet met andere programma’s geoefend. 87 47% 

Weet niet. 3 2% 

Totaal 184 100% 

Tabel 4.10: Oefenen actieve Lees en Schrijf!-gebruikers met andere programma’s dan waarvoor een certificaat is 

behaald. 
 

WAAROM NIET MET ANDERE PROGRAMMA’S GEOEFEND? 

Aan de Lees en Schrijf!- gebruikers die niet met andere programma’s geoefend hebben is 

gevraagd waarom ze dit niet hebben gedaan (tabel 4.11, volgende pagina). Ruim de helft (54%) 

geeft aan dat ze met Lees en Schrijf! geoefend hebben in het kader van school of een cursus. Ze 
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oefenden daarbij alleen maar met de onderdelen en/of programma’s die door de docent werden 

opgegeven. Buiten de verplichte lesstof hebben ze verder niet geoefend op Oefenen.nl.  

 

8% van de actieve gebruikers zegt niet door te hebben gehad dat er ook andere oefeningen op de 

website zijn. Een aantal actieve gebruikers had geen behoefte meer aan oefenen en is daarom 

gestopt (8%). 7% van de actieve gebruikers is recentelijk begonnen met oefenen en is nog niet 

toe gekomen aan andere onderdelen en programma’s. 

 

  N % 

Alleen wat docent in cursus/op school aangeeft. 41 54% 

Alleen L&S was interessant / geschikt. 8 11% 

Oefeningen waren te makkelijk. 1 1% 

Met andere cursus/opleiding begonnen. 2 3% 

Niet doorgehad dat er andere oefeningen / programma’s 

zijn. 
6 8% 

Nog niet aan toe gekomen, wel van plan. 5 7% 

Geen behoefte aan meer oefenen. 6 8% 

Geen tijd. 3 4% 

Weet niet meer. 4 5% 

Totaal 76 100% 

Tabel 4.11: Redenen voor het niet oefenen met andere programma’s. 

 

Vooral NT1-gebruikers van Lees en Schrijf! hebben alleen geoefend met de programma’s die als 

lesstof door een docent zijn opgegeven (74%) (grafiek 4.9.). Binnen NT2-gebruikers is dit voor één 

derde het geval. NT2-gebruikers hebben vaker niet verder geoefend omdat ze alleen Lees en 

Schrijf! geschikt of interessant vonden. Ook is een gebrek aan tijd een reden die alleen door NT2-

gebruikers is gegeven voor het niet verder oefenen met andere programma’s.  

 

 
Grafiek 4.9: Redenen niet oefenen met andere programma’s door actieve Lees en Schrijf!-gebruikers naar NT-groep. 
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ACTUEEL GEBRUIK 

Ruim twee derde (64%) van de actieve Lees en Schrijf!-gebruikers maakt op het moment van het 

interview geen gebruik meer van Oefenen.nl.  

 

  N % 

Ja, ik maak nog steeds gebruik van 

Oefenen.nl. 
66 36% 

Nee, ik maak geen gebruik meer van 

Oefenen.nl 
118 64% 

Totaal 184 100% 

Tabel 4.12: Actueel gebruik Oefenen.nl door voorheen actieve Lees en Schrijf!-gebruikers. 

 

Bijna één derde (31%) van de leerders die is gestopt met oefenen op Oefenen.nl is gestopt omdat 

de cursus waarin het materiaal werd gebruikt afgelopen is. Ruim een kwart (26%) is gestopt met 

oefenen door gebrek aan tijd. 19% oefent niet meer omdat ze een andere opleiding of cursus 

volgen (tabel 4.13). 

 
  N % 

Vond de oefeningen te makkelijk. 4 4% 

Vond de oefeningen te moeilijk. 1 1% 

Is ondertussen op een hoger taalniveau gekomen. 7 7% 

Volgt nu een andere opleiding / cursus. 20 19% 

Cursus waarin het materiaal aan bod kwam is 

afgelopen. 
33 31% 

Heeft begeleiding nodig bij het oefenen. 1 1% 

Heeft alles wat hij/zij wilde al gemaakt. 7 7% 

Geen toegang tot internet thuis. 3 3% 

Geen tijd meer om te oefenen. 27 26% 

Overig. 2 2% 

Totaal 105 100% 

Tabel 4.13: Reden dat Oefenen.nl niet meer wordt gebruikt door voorheen actieve Lees en Schrijf!-gebruikers. 

 

NT1-gebruikers van Lees en Schrijf! stoppen vaker (45%) met oefenen omdat het oefenmateriaal 

van Oefenen.nl niet meer gebruikt wordt op school of omdat de cursus afgelopen is dan de NT2-

gebruikers (23%) (grafiek 4.10, volgende pagina).  

 

De NT2-gebruikers daarentegen stoppen veel vaker met oefenen op Oefenen.nl omdat ze een 

andere opleiding of cursus zijn gaan volgen (28%) dan NT1-gebruikers (5%). NT2-gebruikers 

stoppen ook vaker met oefenen vanwege een gebrek aan tijd (28%) dan NT1-gebruikers (18%).  
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Grafiek 4.10: Redenen dat Oefenen.nl niet meer wordt gebruikt door Lees en Schrijf!-gebruikers, naar NT-groep. 

 

 

4.3 Gebruikscontexten 

 

INLEIDING 

In deze paragraaf worden de verschillende gebruikerscontexten waarin actieve gebruikers van 

Lees en Schrijf! gebruik maken van Oefenen.nl besproken. Oefenen de gebruikers vaker thuis of 

in educatieve context en oefenen ze vaker zelfstandig of met hulp? Aangezien de programma’s 

op Oefenen.nl in eerste instantie ontwikkeld zijn voor zelfstandig gebruik, kijken we ook of er 

desondanks behoefte aan begeleiding bestaat. 

 

OEFENOMGEVING 

Een meerderheid van de actieve gebruikers van Lees en Schrijf! (83%) geeft aan ook thuis te 

oefenen. Bijna de helft (42%) oefent ook op school of op cursus (tabel 4.14).  

 

  N % 

Oefent (ook) thuis. 153 83% 

Oefent (ook) in de bibliotheek. 4 2% 

Oefent (ook) op school of op 

cursus. 
78 42% 

Oefent (ook) bij/met 

vrijwilligersorganisatie. 
1 1% 

Oefent (ook) op een andere plek. 3 2% 

Tabel 4.14: Plaatsen waar actieve Lees en Schrijf!-gebruikers oefenen.  
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NT2-gebruikers van Lees en Schrijf! oefenen vaker thuis (91%) dan NT1-gebruikers (67%). De NT1-

gebruikers daarentegen oefenen vaker op school/cursus (62%) dan de NT2-gebruikers (33%). 

 

 
Grafiek 4.11: Plaatsen waar actieve Lees en Schrijf!-gebruikers oefenen naar NT-groep.  

 

Aan gebruikers van Lees en Schrijf! die aangeven op meerdere plaatsen te oefenen is gevraagd 

waar ze het meest oefenen. De meeste gebruikers die zowel thuis als elders oefenen, oefenen 

vaker op die andere plek (70%). In de meeste gevallen is dat school of een cursus (64%).  

 

  N % 

Thuis 12 31% 

Bibliotheek 1 3% 

School / Cursus 25 64% 

Anders 1 3% 

Totaal 39 100% 

Tabel 4.15: Plaats waar het meest wordt geoefend wanneer zowel thuis als op een andere plek geoefend wordt. 

 

NT1-gebruikers van Lees en Schrijf! die zowel op school/cursus als thuis oefenen, oefenen vaker 

thuis (37%) dan de NT2-gebruikers die zowel op school/cursus als thuis oefenen (19%). De NT2-

gebruikers die zowel op school/cursus als thuis oefenen, oefenen vaker op school of cursus (75%) 

dan de NT1-gebruikers die zowel op school/cursus als thuis oefenen (58%).  

 

 
Grafiek 4.12: Plaats waar het meest wordt geoefend indien thuis en op een andere plek geoefend wordt, naar NT-

groep. 
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BEGELEIDING 

88% van de actieve Lees en Schrijf!-gebruikers oefent (ook) zelfstandig. 36% oefent (ook) met 

begeleiding van een docent en 4% (ook) met begeleiding van een bekende.  

 

  N % 

Oefent zelfstandig. 162 88% 

Oefent met begeleiding van bekende. 8 4% 

Oefent met begeleiding van docent. 67 36% 

Oefent met begeleiding van vrijwilliger. 3 2% 

Tabel 4.16: Zelfstandig of met hulp oefenen door actieve Lees en Schrijf!-gebruikers.  

 

De NT1-gebruikers van Lees en Schrijf! oefenen veel vaker (ook) met begeleiding van een docent 

(58%) dan de NT2-gebruikers (29%). De NT2-gebruikers oefenen dan ook vaker thuis (90%) dan 

de NT1-gebruikers (80%). 

 

 
Grafiek 4.13: Zelfstandig of met hulp oefenen door actieve Lees en Schrijf!-gebruikers, naar NT-groep.  

 

Aan actieve gebruikers van Lees en Schrijf! die zelfstandig oefenen is gevraagd of ze toch wel 

behoefte hebben aan begeleiding en waarom en hoe. 70% zegt geen behoefte te hebben aan 

begeleiding. 

 

  N % 

Ja, ik heb behoefte aan begeleiding. 34 30% 

Nee, ik heb geen behoefte aan begeleiding.  79 70% 

Totaal 113 100% 

Tabel 4.17: Behoefte aan begeleiding bij oefenen actieve Lees en Schrijf!-gebruikers.  

 

30% van de actieve gebruikers zegt wel behoefte te hebben aan begeleiding. Aan deze actieve 

gebruikers is gevraagd waarom en op welke wijze ze begeleiding zouden wensen. De helft van 

deze actieve gebruikers geeft aan dat ze soms persoonlijke uitleg nodig hebben bij 

onduidelijkheden en vragen. Dit betreft vaak uitleg over de taal- of grammaticaregels achter 

bepaalde oefeningen.  

Ruim een derde zou het liefst in klassikale context oefenen, zodat je dingen die je tegenkomt met 

elkaar kan delen en bespreken. De overige 14% van de actieve gebruikers zegt vooral behoefte te 

hebben aan begeleiding omdat ze de oefeningen toch wel moeilijk vinden. 
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4.4 Wijzen van oefenen 

 

INLEIDING 

In deze paragraaf komen de wijzen waarop de actieve gebruikers van Lees en Schrijf! oefenen of 

hebben geoefend aan bod. We gaan in op de regelmaat en duur van het oefenen, de manier 

waarop de gebruikers oefeningen kiezen en de mate waarin zij de oefeningen op volgorde 

maken.  

 

REGELMAAT VAN OEFENEN 

We hebben de respondenten in de enquête gevraagd of zij iets konden vertellen over de 

regelmaat waarmee zij oefenen. Op basis van de eerste 25 enquêtes hebben wij vervolgens een 

aantal categorieën gedefinieerd. Wanneer de respondent in de daaropvolgende enquêtes zijn of 

haar antwoord gaf (meestal een beschrijving in termen van de regelmaat en frequentie) vatten 

wij dit voor de respondent samen in één of meerdere van de opgestelde antwoordcategorieën en 

legden dit ter controle voor aan de respondent (zie ook het enquêteformulier ‘Onderdeel D: 

Regelmaat en duur van het oefenen’ in bijlage B3). De enquêteurs hebben voor de keuze van het 

juiste antwoord bij de verschillende antwoordcategorieën steeds eenzelfde definitie gehanteerd: 

 Een langere periode met regelmaat: Een (bij benadering) vast aantal keer in de week over 

een langere periode, drie weken of langer. 

 Willekeurig losse momenten: Wanneer respondent er even tijd voor heeft, frequentie 

wisselt, soms ook een periode niet. 

 Eerst een langere periode met regelmaat, daarna willekeurig losse momenten: Zie twee 

vorige definities. 

 Korte periode intensief: Respondent rondt in enkele weken één of meerdere programma’s af 

en oefent daarna niet verder. 

 Anders: Overige uitleg van regelmaat van het Oefenen door de respondent. 

 

De meeste actieve gebruikers van Lees en Schrijf! (52%) hebben met een vaste regelmaat in de 

week over een langere periode geoefend (tabel 4.18, volgende pagina). Vaak zijn dit de 

gebruikers die een cursus volg(d)en en in het kader van deze cursus (aanvullend) met Lees en 

Schrijf! oefen(d)en.  

21% oefent op willekeurige losse momenten, oftewel wanneer men er tijd voor heeft, en wat per 

keer wisselt.  

 

19% oefent of oefende eerst een langere periode met regelmaat en daarna op willekeurige losse 

momenten. Deze gebruikers oefenden dus eerst met vaste regelmaat in de week over een 

langere periode maar later/nu wisselt dat per keer afhankelijk van de beschikbare vrije tijd. Vaak 

gaat het dan om gebruikers die na een cursus af en toe zelfstandig verder oefenen.  

 

5% maakt in een korte periode van bijvoorbeeld twee tot drie weken heel veel oefeningen en 

houdt daarna vaak helemaal op met oefenen (korte periode intensief). Het gaat dan vaak om 

leerders die wat hoger opgeleid zijn en zelfstandig oefenen. 
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  N % 

Een langere periode met regelmaat. 96 52% 

Willekeurige losse momenten. 38 21% 

Eerst een langere periode met 

regelmaat, daarna willekeurige losse 

momenten. 

36 19% 

Korte periode intensief. 9 5% 

Anders. 4 2% 

Weet niet. 2 1% 

Tabel 4.18: Regelmaat van oefenen actieve Lees en Schrijf!-gebruikers.  

 

De actieve NT1-gebruikers van Lees en Schrijf! oefenen vaker een langere periode met regelmaat 

(67%) dan NT2-gebruikers (46%). NT2-gebruikers oefenen vaker op willekeurige losse momenten 

als ze daar tijd voor hebben (23%) dan NT1-gebruikers (10%) (grafiek 4.14).  

 

 
Grafiek 4.14: Regelmaat van oefenen actieve Lees en Schrijf!-gebruikers naar NT-groep.  

 

DUUR VAN OEFENEN 

Ruim de helft (57%) van de actieve gebruikers van Lees en Schrijf! oefent gemiddeld 1 uur per 

keer, gevolgd door bijna één vijfde die gemiddeld anderhalf uur per keer oefent. Slechts 9% 

oefent gemiddeld korter dan een uur. 

 

 
N % 

30 minuten 11 7% 

45 minuten 4 2% 

1 uur 93 57% 

1 uur en een 

kwartier 
4 2% 

Anderhalf uur 31 19% 

2 uur 21 13% 

Tabel 4.19: Gemiddelde duur van oefenen per keer actieve Lees en Schrijf!-gebruikers.  

1% 

3% 

6% 

21% 

23% 

46% 

2% 

2% 

5% 

15% 

10% 

67% 

0% 20% 40% 60% 80%

Weet niet

Anders

Korte periode intensief

Eerst periode met regelmaat, daarna
willekeurige losse momenten

Willekeurige losse momenten

Een langere periode met regelmaat

NT1

NT2



39     Actieve gebruikers van Lees en Schrijf!-materialen 
 

 

Binnen de beide NT-groepen oefenen de meeste actieve Lees en Schrijf!-gebruikers ook 

gemiddeld één uur per keer (grafiek 4.15). Het gaat om een vergelijkbaar aandeel gebruikers 

binnen beide groepen: 58% in NT1-groep en 56% in NT2-groep. Over het algemeen oefenen NT1-

gebruikers vaker korter dan een uur dan NT2-gebruikers, terwijl onder de NT2-gebruikers bijna 

40% gemiddeld langer dan een uur oefent.  

 

 
Grafiek 4.15: Gemiddelde duur van oefenen per keer actieve Lees en Schrijf!-gebruikers naar NT-groep.  

 

OEFENINGEN KIEZEN 

Bijna driekwart van de actieve gebruikers van Lees en Schrijf!-programma’s (74%) kiest de 

oefeningen op programma. 17% kiest de oefeningen ook op onderwerp zoals taal, rekenen en 

geld en 16% kiest de oefeningen ook op vaardigheid zoals schrijven en spelling. Nog eens 16% 

kiest de oefeningen op aangeven van docent of begeleider.  

 

  N % 

Kiest de oefening op onderwerp, bv taal/rekenen,geld. 32 17% 

Kiest de oefening op programma, bv Lees&Schrijf, Klik&Tik. 136 74% 

Kiest de oefening op vaardigheid, bv schrijven, spelling. 30 16% 

Kiest de oefening op aangeven van de docent/begeleider. 29 16% 

Kiest de oefening willekeurig. 21 11% 

Weet niet hoe hij/zij oefeningen kiest. 5 3% 

Tabel 4.20: Wijzen waarop actieve Lees en Schrijf!-gebruikers oefeningen kiezen.  

 

Zowel de NT1-gebruikers (82%) als de NT2-gebruikers (70%) kiezen de oefeningen meestal op 

programma, waarbij de NT1-gebruikers dit net iets vaker doen (grafiek 4.16 volgende pagina). De 

NT1-gebruikers kiezen de oefeningen twee keer zo vaak (25%) op aangeven van docent of 

begeleider dan de NT2-gebruikers (12%). 
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De NT2-gebruikers kiezen de oefeningen veel vaker op vaardigheid zoals schrijven of spelling 

(21%) dan de NT1-gebruikers (8%). Ook kiezen de NT2-gebruikers de oefeningen veel vaker 

willekeurig (15%) dan de NT1-gebruikers (2%).  

 

 
Grafiek 4.16: Wijzen waarop actieve Lees en Schrijf!-gebruikers oefeningen kiezen naar NT-groep.  

 

VOLGORDE VAN OEFENEN  

63% van de actieve gebruikers van Lees en Schrijf!-programma’s oefent meestal per programma 

en werkt dan de hoofdstukken op volgorde af. 14% geeft aan wisselend te oefenen, zij oefenen 

soms per programma door hoofdstukken op volgorde te maken, soms met losse hoofdstukken 

van dezelfde series of verschillende programma’s door elkaar.  

 

  N % 

(Meestal) per programma, hoofdstukken op volgorde. 116 63% 

(Meestal) per programma, maar hoofdstukken door 

elkaar. 
22 12% 

(Meestal) losse hoofdstukken van verschillende 

programma's door elkaar. 
16 9% 

Wisselend. 25 14% 

Weet niet. 4 2% 

Anders. 0 0% 

Tabel 4.21: Volgorde van oefenen door actieve Lees en Schrijf!-gebruikers.  

 

NT1-gebruikers oefenen vaker per programma met hoofdstukken op volgorde (75%) dan NT2-

gebruikers (57%). NT2-gebruikers werken vaker met hele hoofdstukken van dezelfde of 

verschillende programma’s door elkaar en ze oefenen vaker wisselend met verschillende 

oefeningen door elkaar dan NT1-gebruikers (grafiek 4.17 volgende pagina).  
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Grafiek 4.17: Volgorde van oefenen door actieve Lees en Schrijf!-gebruikers naar NT-groep.  

 

4.5 Tevredenheid, knelpunten en wensen 

 

INLEIDING 

In deze paragraaf gaan we in op de tevredenheid van de actieve gebruikers van Lees en Schrijf! 

met de manier waarop zij met de materialen hebben kunnen oefenen. Vervolgens bespreken we 

enkele problemen die de actieve gebruikers hebben ervaren en wensen en verbeterpunten die zij 

noemen. 

 

TEVREDENHEID MET DE MANIER VAN OEFENEN 

Aan de actieve gebruikers van Lees en Schrijf! is gevraagd om de tevredenheid met de manier 

waarop zij op Oefenen.nl hebben kunnen oefenen uit te drukken met een rapportcijfer van één 

tot en met tien. We hebben hierbij steeds gerefereerd aan de wijze waarop de betrokken 

respondent zelf heeft geoefend (zie ook het enquêteformulier onderdeel F in bijlage B3). 

Rapportcijfer één staat voor zeer ontevreden en rapportcijfer tien voor zeer tevreden.  

 

De tevredenheid van de actieve gebruikers met de manier waarop zij hebben kunnen oefenen is 

hoog: 51% geeft een acht, gevolgd door 20% die de tevredenheid uitdrukt met een negen. 11% 

geeft zelfs een 10. Het gemiddelde rapportcijfer van alle gebruikers voor de manier waarop zij 

hebben kunnen oefenen op Oefenen.nl is een 8,2. 

 

Rapportcijfer N % 

5 1 1% 

6 2 1% 

7 28 16% 

8 91 51% 

9 36 20% 

10 19 11% 

Tabel 4.22: Cijfer van actieve Lees en Schrijf!-gebruikers voor tevredenheid met de manier van oefenen op Oefenen.nl. 
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Over het algemeen is de tevredenheid met de eigen manier van oefenen op de website iets 

hoger bij de NT2-gebruikers van Lees en Schrijf! dan bij de NT1-groep. Zij geven vaker een 9 of 10 

als cijfer (37%). De NT2-gebruikers geven gemiddeld een 8,3 en de NT1- gebruikers een 8,1. 

 

 
Grafiek 4.18: Cijfer van actieve Lees en Schrijf!-gebruikers voor tevredenheid met de manier van oefenen op 

Oefenen.nl. naar NT-groep. 

 

KNELPUNTEN BIJ HET GEBRUIK VAN OEFENEN.NL 

20% van de actieve gebruikers van Lees en Schrijf! zegt wel eens problemen of onduidelijkheden 

te hebben ervaren op Oefenen.nl. Binnen de twee NT-groepen vinden we geen verschil op dit 

onderwerp.  

 

 
N % 

Ja, ik heb wel eens problemen / 

onduidelijkheden ervaren op de website. 
36 20% 

Nee, ik heb geen problemen / 

onduidelijkheden ervaren op de website. 
143 80% 

Totaal 179 100% 

Tabel 4.23: Problemen/onduidelijkheden op Oefenen.nl. 

 

De gebruikers die wel eens problemen hebben ervaren vertelden vooral problemen te hebben 

gehad met gemaakte oefeningen die niet worden opgeslagen. Dit gebeurde bij specifieke 

onderdelen als rekenoefeningen en oefeningen met het maken van zinnen of de dictee. 

Een aantal actieve gebruikers vertelde dat de filmpjes (een keer) niet afspeelden, maar de 

meeste van hen denken tegelijkertijd dat dit waarschijnlijk aan hun eigen computer ligt. Enkele 

gebruikers die op school of een andere instelling oefenden hebben problemen ervaren door een 

ontbrekende licentie. 

 

WENSEN EN BEHOEFTEN VAN ACTIEVE GEBRUIKERS VAN LEES EN SCHRIJF! 

Tot slot is aan de leerders die in 2012 actief gebruik hebben gemaakt van de Lees en Schrijf!-

programma’s gevraagd of er voor hen iets verbeterd kan worden aan Oefenen.nl en welke 

wensen zij hebben. Voor een deel worden wensen en behoeften genoemd die al bekend zijn bij 

Stichting Expertisecentrum ETV.nl en waaraan in 2012 en 2013 (voor een deel) al is en wordt 
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tegemoetgekomen. Een deel van de actieve gebruikers van Lees en Schrijf!-materialen die deze 

wensen en behoeften noemen heeft de ontwikkelingen in 2012 mogelijk gemist; we hebben 

gesproken met respondenten die zich in de periode augustus 2011 tot en met september 2012 

hebben geregistreerd en zij hebben soms maar enkele maanden gebruik gemaakt van de 

materialen. Anderzijds gaat het soms ook om behoefte aan meer van hetgeen wordt genoemd. 

We beschrijven de meest genoemde wensen en behoeften en geven hierbij aan welke 

verbeteringen al door Stichting Expertisecentrum ETV.nl in gang zijn gezet. 

 

NIVEAUAANDUIDING 

Het meest genoemde verbeterpunt is dat het nuttig zou zijn om het moeilijkheidsniveau van 

oefeningen aan te geven, zodat gebruikers oefeningen op basis van de moeilijkheidsgraad 

oefeningen kunnen kiezen. Eén respondent zag dat bijvoorbeeld voor zich als een oplopende 

schaal van verschillende niveaus uitgedrukt in cijfers of kleuren. Een andere respondent stelde 

een niveauwaardering voor in labels zoals ‘basis’, ‘gevorderd’ etc. In 2013 heeft Stichting 

Expertisecentrum ETV.nl hiermee al een begin gemaakt. 

 

MOEILIJKERE OEFENINGEN 

Daarnaast is het ontbreken van moeilijkere oefeningen voor meer vaardige leerders vaak 

genoemd. De waardering voor de website en de manier van oefenen is hoog maar naarmate 

leerders op een hoger niveau komen voldoen de oefeningen niet meer voor hen terwijl zij wel 

graag op Oefenen.nl door willen oefenen.  

 

MEER UITLEG 

Ook vaak genoemd is de behoefte aan meer uitleg binnen de Lees en Schrijf!-programma’s. Het 

gaat dan vaak om uitleg over taalregels bij oefeningen, over gemaakte fouten en uitleg bij 

moeilijke woorden. Enkele gebruikers zeggen meer uitleg nodig te hebben in de eigen taal of in 

het Engels. 

 

MEER GRAMMATICA EN UITSPRAAK OEFENEN 

De leerders die in 2012 actief gebruik hebben gemaakt van Lees en Schrijf! geven soms aan 

behoefte te hebben aan meer grammaticaoefeningen en aan uitleg van de grammaticale regels. 

Dit zien ze als een onderdeel dat toegevoegd kan worden aan de vaardigheden die er al zijn op de 

website, zoals lezen, schrijven en spelling. Deze behoefte bestaat voornamelijk onder de hoger 

opgeleide NT2-gebruikers. In 2012 is een deel van de Lees en Schrijf!-programma’s al verbeterd 

op dit punt. Aan Lees en Schrijf! Algemeen en Lees en Schrijf! Taal op je werk is feedback aan 

dictees toegevoegd en zijn een aantal items verbeterd op dit punt. Ook het programma Uit en 

Thuis dat in januari 2013 is gelanceerd besteed aandacht aan de grammatica.  

 

Tot slot wordt door een aantal actieve NT2-gebruikers de behoefte aan oefeningen voor de 

uitspraak genoemd. Stichting Expertisecentrum ETV.nl verwacht in de zomer van 2013 hiervoor 

het eerste oefenmateriaal gereed te hebben. 

 

NIEUWE ONDERWERPEN 

Actieve gebruikers noemen ook een aantal onderwerpen die hen interessant lijken voor nieuwe 

programma’s: de Nederlandse geschiedenis, vrijwilligerswerk, beroepskeuze en het werken met 
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Word, Excel en Power Point. Daarnaast stellen enkele NT2-leerders voor een programma te 

ontwikkelen dat specifiek gericht is op het oefenen voor het staatsexamen NT2. 

Expertisecentrum ETV.nl biedt hiervoor in samenwerking met CINOP sinds maart 2013 al wel een 

betaalde leeromgeving aan. 

 

Tot slot zijn een enkele keer genoemd: de voortgang op de website sneller zichtbaar maken 

(zodat minder doorklikken nodig is) en het ontwikkelen van een toets die officieel erkend wordt 

voor school of werk.  

 

4.6 Conclusies 

 
We hebben met dit deel van het onderzoek inzicht willen krijgen in de achtergrondkenmerken 

van actieve gebruikers van Lees en Schrijf!-programma’s en de wijze waarop en contexten waarin 

zij gebruik maken van Oefenen.nl. We vatten de belangrijkste bevindingen samen. 

 

RELATIEF HOGEROPGELEIDE NT2-LEERDERS EN LAGER OPGELEIDE NT1-LEERDERS 

We kunnen grofweg twee hoofdgroepen actieve Lees en Schrijf!-gebruikers onderscheiden. 

Enerzijds relatief jongere, vaker werkende en hoger opgeleide NT2-leerders, en anderzijds vaker 

laagopgeleide en niet-werkzame NT1-leerders. De eerste groep is het grootst. Binnen deze twee 

uitersten bestaat nog een grote variëteit in de achtergronden van de verschillende leerders. 

 64% van de actieve gebruikers zijn mensen die het Nederlands als tweede taal leren (NT2).  

 59% is vrouw. Bij de NT2-leerders ligt dit percentage nog wat hoger (62%). 

 46% bestaat uit jonge en jongvolwassen gebruikers t/m 35 jaar en 44% is 36 t/m 54 jaar.  

o De NT2-gebruikers zijn over het algemeen jonger dan de NT1-gebruikers. 

 65% is lager tot middelbaar opgeleid. 

o De NT1-gebruikers zijn over het algemeen minder hoog opgeleid dan de NT2-

gebruikers. 33% van de NT2-gebruikers heeft een HBO of WO opleidingsniveau tegen 

7% van de NT1-gebruikers.  

 65% is werkzaam of op zoek (18%) naar werk. 

o De NT2-gebruikers zijn over het algemeen vaker werkzaam of werkzoekend (74%) 

dan de NT1-gebruikers (50%). Onder de NT1-gebruikers bevinden zich meer 

schoolgaanden en gepensioneerden. 

 

BEKENDHEID VAAK VIA SCHOOL/CURSUS EN OEFENEN VOOR SCHOOL OF PRIVÉ 

Veel actieve gebruikers van de Lees en Schrijf!-materialen krijgen deze vanuit een cursus of 

opleiding aangereikt. Soms als aanvulling soms als verplicht oefenmateriaal. Bij de NT1-leerders 

speelt dit meer dan bij de NT2-leerders. De laatsten oefenen juist vaker in de aanloop naar een 

(taal)cursus. Men oefent zowel voor vaardigheden thuis en op het werk als voor school. 

 56% kent de programma’s en Oefenen.nl via een docent, school of cursus.  

o De NT2-gebruikers hebben de website veel vaker zelf online gevonden (24%) dan de 

NT1-leerders (2%), ook kennen zij Oefenen.nl vaker een familielid of bekende.  

 58% oefent voor het verbeteren van vaardigheden voor gebruik thuis/in de privésfeer. 48% 

oefent daarnaast (ook) voor school of een cursus.  
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o NT1-gebruikers oefenen vaker voor vaardigheden op het werk (42%) dan de NT2-ers 

(28%). 

o NT2- gebruikers geven vaker aan voor school te oefenen (57%) dan de NT1-leerders 

(40%). Zij beginnen na verloop van tijd ook vaker een opleiding of cursus. 

 

STOPPEN DOOR GEBREK AAN TIJD, OPHOUDEN CURSUS, ÓF AANVANG OPLEIDING 

De meeste actieve gebruikers van Lees en Schrijf! die een certificaat hebben gehaald maken op 

het moment van het onderzoek geen gebruik meer van Oefenen.nl (64%). Vaak is het gebruik 

gestopt omdat de school of cursus waarin het materiaal werd gebruikt afgerond is. Gebrek aan 

tijd is ook een vaak genoemde reden om te stoppen met oefenen. Bijna een vijfde oefent niet 

meer omdat ze een andere opleiding of cursus zijn gaan volgen. De NT1-leerders stoppen vaker 

met oefenen omdat school of cursus afgelopen is of omdat Oefenen.nl daar niet meer in gebruikt 

wordt. De NT2-leerders stoppen juist vaker met oefenen omdat ze aan een opleiding of cursus 

zijn begonnen. 

 

ZEER VEEL THUISGEBRUIK, MEEST INTENSIEF OP SCHOOL/CURSUS 

Actieve gebruikers van Lees en Schrijf!-materialen gebruiken deze het vaakst thuis. De materialen 

worden daarnaast ook regelmatig op school of in cursusverband gebruikt. Als de materialen op 

school gebruikt worden dan worden ze ook vaker daar dan thuis gebruikt. 

 83% oefent (ook) thuis, 42% (ook) op school. 

o De NT1-ers oefenen vaker op school dan de NT2-ers. NT2-ers vaker thuis. 

 64% van de leerders die de materialen zowel op school als thuis gebruiken doet dit het meest 

op school. 

o De NT2-gebruikers oefenen bij gecombineerd gebruik nog wat vaker het meest op 

school (75%).  

 

BEPERKT BEHOEFTE AAN EXTRA BEGELEIDING 

Een overgrote meerderheid (88%) van de actieve gebruikers van Lees en Schrijf! oefent (ook) 

zelfstandig en heeft daarbij ook meestal geen behoefte aan begeleiding. NT2-leerders oefenen 

nog vaker zelfstandig dan NT1-leerders. Dit hangt mogelijk samen met het gegeven dat zij minder 

vaak in cursusverband oefenen dan de NT1-leerders en de materialen vaker zelfstandig vinden. 

NT1-leerders oefenen dan ook vaker (ook) met begeleiding van een docent dan NT2-leerders en 

vaker oefenen zij ook alleen met de oefenstof die door de docent wordt opgegeven. Een deel 

(30%) van de actieve gebruikers van Lees en Schijf! die (ook) zelfstandig oefenen heeft daarbij wel 

behoefte aan begeleiding of geeft de voorkeur aan het oefenen in een klassikale context. 

 

MEESTAL OEFENEN PER PROGRAMMA EN OP VOLGORDE 

De meeste actieve gebruikers van Lees en Schrijf! doorlopen de oefeningen per programma en op 

volgorde. Een kleiner deel kiest ook (wel eens) oefeningen door een onderwerp of vaardigheid te 

kiezen op Oefenen.nl. Bij de leerders die in het kader van een cursus oefenen speelt de docent 

een belangrijke rol bij de keuze van de oefeningen of het programma. De groep NT2-leerders 

kiest de oefeningen wat vaker op vaardigheid en wat minder op aangeven van de docent dan de 

NT1-groep. Hier speelt weer mee dat zij minder vaak in het kader van een cursus oefenen dan de 

NT1-leerders 
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 74% kiest de oefeningen (ook) op programma, 17% (ook) op onderwerp, 16% (ook) op 

vaardigheid.  

o 21% van de NT2-gebruikers kiest (ook) de oefeningen op vaardigheid of onderwerp, 

8% van de NT1-leerders doet dit.. 

 63% doorloopt de oefeningen op volgorde. 

 

MEESTE LEERDERS OEFENEN MET REGELMAAT GEDURENDE BEPAALDE PERIODE 

De meeste actieve gebruikers van Lees en Schrijf! oefenen met een vaste regelmaat in de week 

over een langere periode (drie weken of langer). Vaak hangt deze regelmaat samen met het 

volgen van een cursus. Na verloop van tijd houdt deze regelmaat dan ook op; de gebruiker stopt 

helemaal met oefenen of blijft alleen nog af en toe oefenen als daar tijd voor is. Ruim een vijfde 

van de actieve gebruikers oefent in beginsel al op willekeurige losse momenten afhankelijk van 

de beschikbare tijd. Een hele klein aantal leerders oefent een korte periode intensief, waarbij ze 

binnen enkele weken heel vaak en veel oefenen en een aantal certificaten behalen.  

NT1-gebruikers oefenen nog wat vaker met een vaste regelmaat in de week over een langere 

periode dan NT2-gebruikers. Dit heeft te maken met het feit dat NT1-gebruikers vaker alleen in 

het kader van school of cursus oefenen. Actieve gebruikers van Lees en Schrijf! oefenen 

gemiddeld 1 uur per keer.  

 

NT2-LEERDERS OEFENEN WAT ONREGELMATIGER OP OEFENEN.NL, MET MEER VERSCHILLENDE MATERIALEN EN 

MINDER IN CURSUSVERBAND 

NT2-gebruikers oefenen juist vaker op willekeurige lossen momenten als ze daar tijd voor 

hebben. Bij NT2-gebruikers komt het ook vaker voor dat er eerst een periode met regelmaat 

wordt geoefend, waarna men overgaat tot het oefenen op willekeurige momenten. Gebrek aan 

tijd blijkt een grotere rol te spelen bij de NT2-gebruikers. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn 

dat NT2-gebruikers voor een groot deel jongvolwassen immigranten zijn die ook druk bezig zijn 

om een leven op te bouwen in een nieuwe omgeving. NT1-leerders oefenen vaker in 

cursusverband of zijn niet werkzaam. NT2-leerders kiezen ook wat vaker oefeningen doorelkaar 

op de website dan de NT1-leerders. Oefenen.nl is voor NT2-leerders daarnaast ook vaker één van 

de websites die gebruikt wordt om te oefenen, naast andere websites en vaak verplichte 

inburgeringscursussen. NT2-leerders zijn juist wel vaak wat langer bezig wanneer zij oefenen dan 

NT1-leerders. 

 

OOK OEFENEN MET ANDERE MATERIALEN OP OEFENEN.NL 

Lees en Schrijf! Algemeen is het populairste deel van de serie onder de actieve gebruikers van 

Lees en Schrijf!. Certificaten voor het programmadeel Lees en Schrijf! Geld en Rekenen worden 

voornamelijk behaald door de actieve NT1-leerders en veel minder door NT2-leerders. Ongeveer 

de helft van de actieve gebruikers zegt naast de onderdelen van de Lees en Schrijf!-serie 

waarvoor een certificaat is behaald ook met andere onderdelen van Lees en Schrijf!, andere 

programma’s en/of series op Oefenen.nl te oefenen. 

 

HOGE TEVREDENHEID; GEMIDDELD EEN ACHT 

De actieve gebruikers van Lees en Schrijf! zijn over het grote geheel zeer tevreden met de manier 

van oefenen op Oefenen.nl. Ze drukken deze tevredenheid gemiddeld uit met het rapportcijfer 

acht. Dit gemiddelde rapportcijfer is voor beide NT-groepen hetzelfde. 
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Een vijfde van de actieve leerders heeft op enig moment problemen bij het gebruik ervaren. 

Meestal gaat het om de al gemaakte oefeningen die niet worden opgeslagen waardoor de 

gebruiker niet verder kan met oefenen. 

 

SOMS WORDEN RESULTATEN NIET OPGESLAGEN, BEHOEFTE AAN HOGER NIVEAU OEFENINGEN 

Ongeveer 20% van de actieve gebruikers van Lees en Schrijf!-materialen heeft wel eens 

problemen of onduidelijkheden ervaren bij het gebruik van Oefenen.nl. Het gaat dan vooral om 

resultaten die niet werden opgeslagen bij specifieke onderdelen als rekenoefeningen en 

oefeningen voor het maken van zinnen of dictee. 

 

Actieve gebruikers van Lees en Schrijf! geven, gevraagd naar hun wensen en suggesties, 

regelmatig aan behoefte te hebben aan niveauaanduiding bij de oefeningen. Actieve gebruikers 

hebben ook regelmatig behoefte aan moeilijkere oefeningen, aan meer grammatica oefeningen 

en uitleg van de grammaticale regels. Deze behoefte bestaat voornamelijk onder de hoger 

opgeleide NT2-gebruikers. 



 

 

5. NIET-ACTIEVE ACCOUNTHOUDERS 
 

 

 

Om inzicht te krijgen in de achtergrondkenmerken en motivaties van houders van niet-actieve 

accounts is een internetenquête uitgevoerd. Met de internetenquête willen we erachter komen 

welke knelpunten niet-actieve bezoekers op Oefenen.nl ervaren en om welke redenen ze weinig 

of geen gebruik maken van de materialen. Daarnaast hebben we accounthouders die aangeven 

wel veel te oefenen met Oefenen.nl gevraagd naar tevredenheid met het oefenmateriaal. 

 

We hebben ons met de internetenquête gericht op accountshouders die zich in 2012 met een 

geldig e-mailadres hebben geregistreerd en die begin februari 2013 nog geen module of 

hoofdstuk hebben afgerond. Uiteindelijk is naar 47.000 bestaande e-mailadressen een e-

mailuitnodiging voor de enquête gestuurd. 1.863 respondenten hebben de enquête ingevuld.  

Voor het invullen van de enquête is sprake van zelfselectie. En omdat onbekend is hoe de 

populatie van niet-actieve accounthouders eruitziet kunnen de bevindingen niet gewogen 

konden worden. De uitkomsten van dit deel van het onderzoek moeten daarom als indicatief 

gezien worden voor wat betreft uitspraken over de totale populatie van niet-actieve 

accounthouders. Daarnaast kunnen we de relatieve verschillen tussen subgroepen benoemen. 

 

In paragraaf 5.1 bespreken we de achtergronden van alle houders van niet-actieve accounts en 

benoemen we enkele subgroepen in deze populatie. Een deel van de veronderstelde niet-actieve 

leerders bestaat uit docenten. In paragraaf 5.2 zoomen we in op de achtergronden en ervaringen 

van de leerders die geen actief gebruik maken van hun accounts. In paragraaf 5.3 bespreken we 

de redenen voor gering gebruik en de tevredenheid van gebruikers die zeggen wél veel te hebben 

geoefend. In paragraaf 5.4 worden de conclusies gepresenteerd.  

 

5.1 Achtergronden van niet-actieve accountshouders 

 

INLEIDING 

In deze paragraaf bekijken we de achtergrondkenmerken van de houders van de niet-actieve 

accounts. We benoemen daarbij enkele relevante subgroepen in deze populatie en gaan kort in 

op de bekendheid van docenten en begeleiders met Oefenen.nl en de redenen dat zij zich 

hebben aangemeld. 

 

SUBGROEPEN IN DE ONDERZOEKSPOPULATIE 

 

NAAST LEERDERS VEEL DOCENTEN EN BEGELEIDERS 

Een eerste en belangrijke constatering van het onderzoek is dat een belangrijk deel (23%) van de 

niet-actieve accounthouders bestaat uit docenten, (vrijwillige) begeleiders en andere 

beroepsbeoefenaars die zich hebben geregistreerd om de oefenstof te bekijken ten behoeve van 

hun leerlingen (tabel 5.1, volgende pagina). Voor de overige 77% bestaat de populatie uit mensen 

die zich wel hebben geregistreerd omdat zij vaardigheden willen verbeteren (leerders). 
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  N % 

Docent 423 23% 

Leerders 1437 77% 

Totaal 1860 100% 

Tabel 5.1: Verdeling docenten/begeleiders en leerders onder niet-actieve accounthouders op Oefenen.nl.  

 

NAAST NT1- VEEL NT2-LEERDERS 

De groep leerders valt uiteen in een NT1 en een NT2-groep: voor 31% van de respondenten is het 

Nederlands de eigen taal (NT1), terwijl voor 69% van de respondenten het Nederlands tweede 

taal is (NT2) (tabel 5.2). Dit percentage ligt veel hoger dan de 18% niet-.nl en niet-.com 

domeinnamen die wij eerder bij de analyse van de e-mailadressen van niet-actieve gebruikers 

constateerden (zie paragraaf 2.3). 

 
  N % 

NT1 443 31% 

NT2 994 69% 

Totaal 1437 100% 

Tabel 5.2: Verdeling leerders naar NT-groep onder niet-actieve accounthouders op Oefenen.nl. 

 

VEEL VERSCHILLENDE TAALACHTERGRONDEN 

Om meer inzicht te krijgen in de taalachtergronden is aan de NT2-ers gevraagd wat hun 

moedertaal is. Dit heeft geresulteerd in een lijst van ruim 90 verschillende moedertalen (zie 

Bijlage B1). We presenteren de tien meest voorkomende moedertalen onder de niet-actieve NT2-

groep in tabel 5.3. Pools en Arabisch sprekenden maken zijn de grootste groepen binnen de 

groep NT2-leerders. 

 

  N % 

Pools 202 20,3% 

Arabisch 110 11,1% 

Russisch 63 6,3% 

Somalisch 49 4,9% 

Chinees 39 3,9% 

Hongaars 35 3,5% 

Perzisch 34 3,4% 

Engels 33 3,3% 

Farsi 33 3,3% 

Frans 32 3,2% 

Tabel 5.3: Meest voorkomende moedertalen van NT2-leerders met niet-actieve accounts op Oefenen.nl. 

 

WEINIG GEBRUIK? 

Om te controleren of we echt met leerders te maken hebben die niet of weinig oefenen op 

Oefenen.nl, is respondenten gevraagd aan te geven of het klopt dat ze weinig oefenen. Deze 

vraag is gesteld omdat respondenten mogelijk meerdere e-mailadressen gebruiken en dus op een 

ander gebruikersaccount mogelijk wel hebben geoefend. 

74% geeft aan dat het klopt dat ze weinig gebruik maken van Oefenen.nl. 26% van de 

respondenten geeft aan wel veel geoefend te hebben op Oefenen.nl (tabel 5.4,volgende pagina). 
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Uiteindelijk constateren we dus dat het bij 1066 van de in totaal 1860 niet-actieve accounts 

daadwerkelijk gaat om niet-actieve leerders. Dat is 57% van het totaal aan niet-actieve accounts. 

 

 Klopt het dat u weinig 

geoefend heeft op Oefenen.nl? 

 

N 

 

% 

Ja, dat klopt. 1066 74% 

Nee, dat klopt niet. Ik heb al 

veel geoefend op Oefenen.nl. 

371 26% 

Totaal 1437 100% 

Tabel 5.4: Mate waarin leerders ook daadwerkelijk weinig hebben geoefend op Oefenen.nl. 

 

ENKELE ACHTERGRONDEN VAN DOCENTEN EN BEGELEIDERS 

Voor we ingaan op de hoofdvraag van dit deel van het onderzoek ‘wat zijn achtergronden van 

niet-actieve leerders en welke knelpunten ervaren zij?’, gaan we in op de antwoorden die 

docenten op een aantal vragen uit de internetenquête hebben gegeven. 

 

BEKENDHEID MET OEFENEN.NL 

Docenten en begeleiders kennen Oefenen.nl het vaakst via het werk (47%). Daarnaast heeft 24% 

van de docenten Oefenen.nl zelf via internet gevonden en 15% via school of een cursus. 
 

  N % 

Via een bekende. 41 10% 

Via school of een cursus. 64 15% 

Via (vrijwilligers)werk als docent/begeleider. 198 47% 

Van televisie. 3 1% 

Zelf op internet gevonden. 103 24% 

Weet ik niet meer. 12 3% 

Overig. 2 0% 

Totaal 423 100% 

Tabel 5.5: Wijzen waarop docenten met Oefenen.nl bekend zijn. 

 

REDEN AANMELDING OP OEFENEN.NL 

Als reden van aanmelding noemen docenten/begeleiders het vaakst dat ze willen kijken of de 

oefeningen geschikt zijn voor de leerlingen (als les- of huiswerkmateriaal). Een aantal 

respondenten zegt het materiaal te bekijken om op de hoogte te zijn van wat er in het werkveld 

beschikbaar is.  

 

GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA 

Docenten gebruiken Facebook het vaakst (51%). 49% gebruikt helemaal geen sociale media. 

  

  N % 

Ik gebruik Facebook. 214 51% 

Ik gebruik Twitter. 52 12% 

Ik gebruik Hyves. 13 3% 

Ik gebruik geen sociale media. 209 49% 

Tabel 5.6: Gebruik van sociale media door docenten. 
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5.2 Achtergronden van niet-actieve leerders 
 
Omdat wij met dit onderzoek geïnteresseerd zijn in de achtergronden en motivaties van de niet-

actieve leerders met een account op Oefenen.nl worden de docenten/begeleiders en leerders die 

hebben aangegeven veel te hebben geoefend in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten. In 

de volgende paragraaf (5.3) gaan we nog wel in op de tevredenheid van deze leerders. 

 

LEEFTIJD 

De meerderheid van alle niet-actieve leerders (42%) is tussen de 36 en de 55 jaar oud. Niet-

actieve leerders tussen de 19 en de 35 jaar vormen daarna de grootste leeftijdsgroep (33%). 

 

   N % 

t/m 18 jaar 76 7% 

19 - 35 jaar 349 33% 

36 - 54 jaar 451 42% 

55+ jaar 190 18% 

Totaal 1066 100% 

Tabel 5.7: Leeftijden van niet-actieve leerders op Oefenen.nl. 

 

Niet-actieve NT1-leerders zijn over het algemeen ouder dan niet-actieve NT2-leerders. 42% van 

de niet-actieve NT1-leerders bestaat uit 55+-ers tegen 4% van de NT2-ers (grafiek 5.1, volgende 

pagina). 

 

 
Grafiek 5.1: Leeftijden van niet-actieve leerders naar NT-groep. 

GESLACHT 

41% van alle niet-actieve leerders is man. 59% is vrouw. 

 

  N % 

Man 435 41% 

Vrouw 631 59% 

Tabel 5.8: Geslacht van niet-actieve leerders. 

 

Onder de niet-actieve NT2-leerders bevinden zich meer vrouwen (62%) dan onder de niet-actieve 

NT1-leerders (54%) (grafiek 5.2 volgende pagina). 
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Grafiek 5.2. Geslacht van niet-actieve leerders naar NT-groep. 

OPLEIDING 

Hoger opgeleiden vormen de grootste groep (29%) niet-actieve leerders, gevolgd door leerders 

met een middelbare beroepsopleiding (21%) en leerders die alleen basisschool hebben (17%). 

 

  N % 

Basisschool 183 17% 

MAVO / VMBO 125 12% 

MBO 221 21% 

HAVO / VWO 138 13% 

HBO / WO 305 29% 

Geen 8 1% 

Onbekend 86 8% 

Totaal 1066 100% 

Tabel 5.9: Opleidingsniveau van niet-actieve leerders. 

 

Binnen NT1-groep zijn naast hoogopgeleiden (31%) leerders die alleen basisonderwijs hebben 

afgerond een grote groep (20%). Binnen NT2-groep zijn hoogopgeleiden (27%) en leerders met 

een middelbare opleiding (22%) het meest vertegenwoordigd (grafiek 5.3). Niet-actieve leerders 

met alleen basisonderwijs zijn iets vaker vertegenwoordigd onder de NT1-leerders (20%) dan 

onder de NT2-leerders (16%). Niet-actieve leerders met MAVO/VMBO zijn bijna twee keer vaker 

te vinden in de NT1-groep (17%) dan in de NT2- groep (9%). 

 

 
Grafiek 5.3. Opleidingsniveau niet-actieve leerders naar NT-groep. 
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ACTIVITEITEN 

In het dagelijks leven werkt 34% van alle niet-actieve leerders voor een baas, gevolgd door 16% 

schoolgaande respondenten en 15% werkzoekenden.  

 

  N % 

Ik werk voor een baas. 360 34% 

Ik ben zelfstandig ondernemer. 75 7% 

Ik zoek werk. 165 15% 

Ik ben met pensioen. 99 9% 

Ik ben arbeidsongeschikt. 34 3% 

Ik ga naar school. 169 16% 

Ik volg een cursus. 125 12% 

Ik ben huisman / huisvrouw. 127 12% 

Overig. 6 1% 

Onbekend. 27 3% 

Tabel 5.10: Dagelijkse bezigheid niet-actieve leerders. 

 

In de niet-actieve NT1-groep zijn gepensioneerden (17%) duidelijk meer vertegenwoordigd dan in 

de niet-actieve NT2-groep (5%). Het aantal werkzoekenden is iets groter in de niet-actieve NT2-

groep (18%) dan in de niet-actieve NT1-groep (11%).  

Binnen de niet-actieve NT2-groep zijn er iets meer respondenten die een cursus volgen (13%) dan 

in dezelfde NT1-groep (9%). Binnen de NT1-groep zijn er weer iets meer arbeidsongeschikten 

(6%) dan in de NT2-groep (2%). De overige percentages wijken weinig van elkaar af binnen de 

twee NT-groepen. 

 
 

Grafiek 5.4. Dagelijkse bezigheid niet-actieve leerders naar NT-groep. 
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GEBRUIK SOCIALE MEDIA 

Onder de niet-actieve leerders wordt Facebook het meest gebruikt, 58% gebruikt dit. 42% van de 

niet-actieve leerders gebruikt helemaal geen sociale media. 

 

  N % 

Ik gebruik Facebook. 617 58% 

Ik gebruik Twitter. 86 8% 

Ik gebruik Hyves. 33 3% 

Ik gebruik geen van deze 

sociale media. 
443 42% 

Tabel 5.11: Gebruik van sociale media door niet-actieve leerders. 

 

Het aantal Facebook-gebruikers is iets groter in de niet-actieve NT2-groep (61%) dan in de NT1-

groep (52%). De helft (50%) van de leerders in de niet-actieve NT1-groep gebruikt helemaal geen 

sociale media. Dit is duidelijk meer dan in de niet-actieve NT2-groep waar 37% helemaal geen 

sociale media gebruikt. Hyves en Twitter worden over het algemeen niet door veel niet-actieve 

leerders gebruikt, maar wel vaker door niet-actieve NT1-leerders dan door niet-actieve NT2-

leerders. 

 

 
Grafiek 5.5. Gebruik van sociale media door niet-actieve leerders naar NT-groep. 

 

HOE BEKEND MET OEFENEN.NL 

Niet-actieve leerders hebben Oefenen.nl het vaakst zelf op internet gevonden (42%). Ook kennen 

leerders de website regelmatig via school of cursus (26%). 

 

  N % 

Via een bekende/familie 168 16% 

Via school of een cursus. 272 26% 

Via mijn werk. 75 7% 

Van televisie. 34 3% 

Zelf op internet gevonden. 444 42% 

Weet ik niet meer. 63 6% 

Overig. 8 1% 

Onbekend. 2 0% 

Totaal 1066 100% 

Tabel 5.12: Bekendheid van niet-actieve leerders met Oefenen.nl. 
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Niet-actieve leerders uit de NT2-groep geven vaker aan Oefenen.nl zelf via internet te hebben 

gevonden (47%) dan leerders uit de NT1-groep (32%). Potentiële NT1-leerders zijn vaker via het 

werk in aanraking gekomen met Oefenen.nl (18%) dan de potentiële NT2-leerders (1%) (grafiek 

5.6). 

 

 
Grafiek 5.6: Bekendheid van niet-actieve leerders met Oefenen.nl naar NT-groep. 

 

MOTIVATIE OM TE OEFENEN 

Niet-actieve leerders meldden zich het vaakst aan om te oefenen voor vaardigheden thuis/privé 

(42%) en voor school of een cursus (32%). Bijna een kwart (23%) meldde zich ook aan om te 

oefenen voor werk. 18% van de leerders meldt zich aan om de oefeningen te kunnen bekijken.  
 

  N % 

Om te oefenen voor werk. 249 23% 

Om te oefenen voor school of een cursus. 343 32% 

Om te oefenen voor thuis/privé. 449 42% 

Om de oefeningen te kunnen bekijken. 190 18% 

Dat weet ik niet meer. 42 4% 

Andere reden. 7 1% 

Onbekend. 2 0% 

Tabel 5.13: Redenen voor aanmelding op Oefenen.nl van niet-actieve leerders. 

 

Niet-actieve NT2-leerders op Oefenen.nl meldden zich vaker aan om te oefenen voor school of 

een cursus (37%), voor thuis/privé (46%) en voor werk (26%) dan de niet-actieve NT1-leerders. 

Leerders in de niet-actieve NT1-groep meldden zich weer veel vaker aan om de oefeningen te 

bekijken (31%) dan leerders in dezelfde NT2-groep (11%) (grafiek 5.7, volgende pagina). 
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Grafiek 5.7: Reden voor aanmelding op Oefenen.nl door niet-actieve leerders per NT-groep. 

 

5.3 Redenen voor gering gebruik 

 

INLEIDING 

Behalve informatie over de achtergronden van de niet-actieve gebruikers zijn wij ook 

geïnteresseerd in de redenen waarom geregistreerde gebruikers niet of weinig gebruik maken 

van Oefenen.nl en eventuele knelpunten die ze tegenkomen op de website. 

 

Indien respondenten zeggen wel veel gebruik te maken van de website, is gevraagd naar de 

tevredenheid met de website. Respondenten die vervolgens aangaven niet tevreden te zijn, 

konden aangeven waarom ze niet tevreden waren. Op deze manier is ook deze groep 

respondenten meegenomen in het onderzoek naar mogelijke knelpunten. 

 

In de volgende paragraaf gaan we eerst kort in op de redenen voor gering gebruik. De laatste 

paragraaf gaat tenslotte in op de resultaten met betrekking tot de tevredenheid met de website 

van gebruikers die wel veel hebben geoefend. 

 

REDENEN GERING GEBRUIK 

De meest genoemde reden (36%) voor geen of gering gebruik van Oefenen.nl door mensen die 

zich wel geregistreerd hebben is een gebrek aan tijd (tabel 5.14, volgende pagina). Daarna wordt 

het weer naar school gaan vaak genoemd (15%). 13% van de mensen die hun account niet of 

weinig gebruiken geeft aan dat ze de oefeningen te makkelijk vinden. 10% heeft uitleg in de eigen 

taal nodig. 
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  N % 

Ik heb problemen bij het aanmelden. 73 7% 

Ik vind de website niet duidelijk. 27 3% 

Ik vind de oefeningen te moeilijk. 73 7% 

Ik vind de oefeningen te makkelijk. 136 13% 

Ik kan alleen met hulp van een ander oefenen. 59 6% 

Ik kan niet goed met de computer omgan. 57 5% 

Ik vind de oefeningen niet leuk. 20 2% 

Ik heb thuis geen computer. 53 5% 

Ik heb uitleg nodig in mijn eigen taal. 108 10% 

Ik heb oefeningen nodig in mijn eigen taal. 55 5% 

Ik heb geen tijd om te oefenen. 386 36% 

Ik ga weer naar school. 156 15% 

Ik oefen (ook) op een andere website. 86 8% 

Cursus / school is afgerond. 8 1% 

Overige redenen. 112 11% 

Onbekend. 9 1% 

Tabel 5.14: Redenen voor gering gebruik van Oefenen.nl onder niet-actieve leerders. 

 

Naast de hierboven gepresenteerde categorieën zijn er onder ‘overige redenen’ (11%) nog een 

aantal verschillende redenen voor gering gebruik genoemd door de gebruikers. Het betreft 

redenen die meerdere keren worden genoemd. ‘Vergeten dat ik me heb aangemeld’ of ‘gewoon 

vergeten’ wordt het meest genoemd onder de overige reden voor weinig gebruik. Daarnaast 

ongeschiktheid van de oefeningen (‘is voor een andere doelgroep’, ‘te weinig geschikte 

oefeningen’, ‘was niks voor mij’), geen toegang tot internet of problemen met de computer, dat 

de website niet werkt op de iPad en problemen met het afspelen van de filmpjes. Ook geven 

enkele respondenten aan dat er niet wordt aangegeven wat de juiste antwoorden bij de 

oefeningen zijn.  

 

Enkele respondenten geven toe niet altijd zin te hebben om te oefenen of zoals een respondent 

het omschreef ‘gewoon te lui’ te zijn. Enkele anderen zeggen de oefeningen niet meer nodig te 

hebben of voldoende te hebben gezien/geoefend. Daarnaast wordt ook een tijdelijke stop door 

ziekte of moeite met oefenen vanwege andere gezondheidsredenen een aantal keer genoemd. 

Andere redenen die minder dan de bovengenoemde voorkomen zijn: het wachtwoord kwijt zijn, 

het webadres of de link naar de website vergeten zijn of al een ander account hebben. 

 

Als we de redenen voor gering gebruik tussen de verschillende NT-groepen vergelijken, dan zien 

we op drie punten een opmerkelijk verschil. 19% van de NT2-leerders met een niet-actief account 

zegt weinig te oefenen omdat ze weer naar school gaan. Dit is een veel groter aantal dan onder 

de NT1-leerders, waar slechts 6% dit noemt. Daarnaast geeft 14% van de NT2-leerders aan uitleg 

nodig te hebben in hun eigen taal (zie grafiek 5.8 volgende pagina). 
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Grafiek 5.8: Redenen voor gering gebruik van Oefenen.nl onder niet-actieve leerders naar NT-groep. 

 

WELKE PROBLEMEN BIJ HET AANMELDEN? 

Aan de respondenten die hebben aangegeven dat ze problemen hebben met het aanmelden is 

ook gevraagd welke problemen dat zijn. De helft (48%) van hen geeft aan het wachtwoord te zijn 

vergeten. 

 

  N % 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. 35 48% 

Geen licentie op oefenplek. 2 3% 

Site werkt niet op tablet. 2 3% 

Overige redenen. 11 15% 

Onbekende redenen. 23 32% 

Totaal 73  100% 

Tabel 5.15: Genoemde problemen bij het aanmelden op Oefenen.nl onder leerders die weinig oefenen.  

 

WAT NIET DUIDELIJK AAN WEBSITE? 

Respondenten die aangaven de website niet duidelijk te vinden, is gevraagd wat niet duidelijk 

was aan de website. De algehele structuur is het meest genoemd, gevolgd door moeite om te 
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bepalen welke oefeningen geschikt zijn en moeite bij het zoeken en vinden van specifieke 

onderwerpen en/of oefeningen. Niet goed begrijpen van de algehele structuur (het algemeen 

navigeren over de site) is een probleem dat alleen door de NT2-leerders wordt genoemd. Binnen 

de niet-actieve NT1-groep wordt het bepalen welke oefeningen geschikt zijn vaker genoemd dan 

in de NT2-groep.  

 

ANDERE WEBSITES 

8% van de respondenten heeft aangegeven ook op een andere website te oefenen. Deze 

respondenten is gevraagd op welke andere website(s) ze oefenen. In totaal zijn 44 websites 

genoemd, waarvan elf websites door meerdere respondenten zijn genoemd. 

Beterspellen.nl (7%), jekanmewat.nl (6%) en de website van coutinho.nl (6%) worden het meest 

genoemd. In de tabel hieronder staan de elf meest genoemde websites waar mensen met een 

Oefenen.nl-account (ook) op oefenen. De volledige lijst met websites staat in bijlage B2. 

 

  N % 

Beterspellen.nl 6 7% 

Jekanmewat.nl 5 6% 

Coutinho.nl 5 6% 

Inburgeren.eigenstart.nl 4 5% 

Livemocha.com 4 5% 

Nieuweburen.malmberg.nl 3 3% 

Nt2taalmenu.nl 3 3% 

Cambiumned.nl 2 2% 

Jufmelis.nl 2 2% 

Kleurrijker.nl 2 2% 

Ambrasoft.nl 2 2% 

Overige (eenmalige genoemd) 48 57% 

Tabel 5.16: Meest genoemde websites waar niet-actieve leerders ook oefenen/gebruik van maken. 

 

5.4 Tevredenheid houders niet-actieve accounts die aangeven wel te 

oefenen op Oefenen.nl. 

 

Houders van niet-actieve accounts die hebben aangegeven wel veel geoefend te hebben op 

Oefenen.nl (mogelijk op een ander account) is gevraagd naar hun tevredenheid met de website 

en eventuele knelpunten. 84% van de houders van een niet-actief account die aangeven wel te 

oefenen op Oefenen.nl is tevreden met Oefenen.nl.  

 

  N % 

Nee, ik ben ontevreden. 8 2% 

Ik ben een beetje tevreden en een 

beetje ontevreden. 
53 14% 

Ja, ik ben tevreden. 310 84% 

Totaal 371 100% 

Tabel 5.17: Tevredenheid met Oefenen.nl van leerders met niet-actieve accounts die aangeven wel te oefenen.  
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Aan de leerders met een niet-actief account die aangegeven toch te oefenen op Oefenen.nl, 

maar (een beetje) ontevreden is daarmee, is gevraagd waarom zij ontevreden zijn. 33% (n=20) 

zegt dan de oefeningen te makkelijk vinden. Behoefte aan uitleg in eigen taal en met andere 

onderwerpen willen oefenen zijn daarna het meest genoemd.  

 

  N % 

Ik heb problemen bij het aanmelden. 4 7% 

Ik vind de website niet duidelijk. 3 5% 

Ik vind de oefeningen te moeilijk. 8 13% 

Ik vind de oefeningen te makkelijk. 20 33% 

Ik kan alleen met hulp van een ander oefenen 6 10% 

Ik vind de oefeningen niet leuk. 3 5% 

Ik wil met andere onderwerpen oefenen. 10 16% 

Ik heb uitleg nodig in mijn eigen taal. 10 16% 

Ik heb oefeningen nodig in mijn eigen taal. 8 13% 

Ik kan niet goed met de computer omgaan. 4 7% 

Oefeningen zijn inhoudelijk niet geschikt 1 2% 

Ik heb behoefte aan meer oefeningen. 3 5% 

Ik heb problemen met het programma (vastlopen 

etc.). 
2 3% 

Overige redenen. 3 5% 

Tabel 5.18: Redenen voor ontevredenheid met onder houders van niet-actieve accounts die wel veel oefenen (N=61). 

 

5.5 Conclusies 

 

We hebben met dit deel van het onderzoek inzicht gekregen in de achtergrondkenmerken van 

niet-actieve gebruikers van Oefenen.nl en redenen dat zij de website weinig of niet gebruiken om 

te oefenen. We vatten de belangrijkste bevindingen samen. We vergelijk de resultaten onder de 

niet-actieve gebruikers waar mogelijk met de resultaten onder actieve gebruikers. 

 

VEEL DOCENTEN EN ACTIEVE LEERDERS ONDER HOUDERS VAN NIET-ACTIEVE ACCOUNTS 

Een aanzienlijk deel van de niet-actieve accounts is aangemaakt door docenten/begeleiders die 

de materialen hebben willen bekijken voor hun leerlingen, daarnaast geeft een deel van de 

leerders die niet-actieve accounts bezitten toch aan veel te hebben geoefend op Oefenen.nl. 

 23% van de niet-actieve accounts is aangemaakt door docenten/begeleiders die de 

materialen hebben willen bekijken voor hun leerlingen. 

 26% van de leerders die niet-actieve accounts bezitten geeft aan toch te hebben geoefend. 

 Bij 57% van de niet-actieve accounts gaat het daadwerkelijk om leerders die niet oefenen. 

 

TWEE DERDE NT2-LEERDERS, WAT OUDER, HOGER OPGELEID EN MINDER VAAK WERKZAAM DAN ACTIEVE 

LEERDERS 

De samenstelling van de groep niet-actieve leerders vertoont op een aantal punten 

overeenstemming met de groep leerders die actief met Lees en Schrijf!-materialen oefent, op een 

aantal andere punten verschilt deze. 
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 69% van de leerders met niet-actieve accounts bestaat uit leerders met een andere 

moedertaal dan het Nederlands. Dit is vergelijkbaar met de verdeling NT1/NT2 bij leerders 

die actief zijn met Lees en Schrijf!-materialen. 

o De grootste groepen nieuwkomers in 2011 komen evenredig terug onder de niet-

actieve NT2-leerders op Oefenen.nl. De grootste groep bestaat uit Polen.  

 59% van de niet-actieve leerders is vrouw. Ook dit is overeenkomstig de verdeling van actieve 

gebruikers van Lees en Schrijf!-materialen en bovendien vergelijkbaar met de totale populatie 

accounthouders.  

 33% van de niet-actieve leerders is 19 tot 35 jaar, 42% is 35 tot 55 jaar, 18% is 55+. Niet-

actieve leerders zijn daarmee wat ouder dan de leerders die actief zijn met de Lees en 

Schrijf!-materialen. 

o De niet-actieve NT2-leerders zijn over het algemeen jonger dan de niet-actieve NT1-

leerders. Dit komt overeen met het beeld van de actieve gebruikers van de Lees en 

Schrijf!-materialen. 

 42% van de niet-actieve leerders heeft een havo/vwo of hbo/wo-opleiding. 50% is lager tot 

middelbaar opgeleid.. Niet-actieve gebruikers zijn daarmee minder vaak laagopgeleid dan 

actieve gebruikers van Lees en Schrijf!. Bij de NT1-groep is dit verschil nog sterker. 

 56% van de niet-actieve leerders is werkzaam of op zoek naar werk (15%). Dat is 9 

procentpunten minder dan bij de actieve gebruikers van Lees en Schrijf!-materialen. Niet-

actieve gebruikers volgen vaker een opleiding of cursus of zijn vaker met pensioen dan 

actieve gebruikers.  

 

MATERIALEN VAKER ZELFSTANDIG GEVONDEN DAN ACTIEVE LEES EN SCHRIJF!-GEBRUIKERS 

Niet-actieve gebruikers hebben Oefenen.nl veel vaker dan actieve gebruikers van Lees en Schrijf!-

materialen zelf op internet gevonden. Ook kennen zij Oefenen.nl vaker via een bekende. Actieve 

gebruikers van Lees en Schrijf!-materialen kennen Oefenen.nl veel vaker via school of een cursus. 

Deze verschillen zijn nog sterker tussen de actieve en niet-actieve NT1-gebruikers van 

Oefenen.nl. 

 

WEINIG GEBRUIK DOOR GEBREK AAN TIJD OF VOLGEN OPLEIDING, SOMS ZIJN OEFENINGEN TE MAKKELIJK 

De belangrijkste reden voor beperkt gebruik van Oefenen.nl is een gebrek aan tijd. De tweede 

reden is het weer naar school gaan of een andere opleiding gaan volgen. Dit geldt vooral voor de 

groep niet-actieve NT2-ers. Derde genoemde reden van gering gebruik is dat de oefeningen te 

makkelijk zijn. Dit is ook dit de meest genoemde reden voor ontevredenheid met de website bij 

leerders die wel veel geoefend hebben. Een op de tien geregistreerde leerders die actief zijn met 

het account zegt behoefte te hebben aan uitleg in de eigen taal. 

 

Ruim 80% van de houders van niet-actieve accounts die hebben aangegeven wel veel te oefenen 

is tevreden met de website. Wanneer mensen uit deze groep niet tevreden zijn is een op de drie 

dat niet omdat zij de oefeningen te makkelijk te vinden. Een op de zes wil met andere 

onderwerpen oefenen of heeft uitleg in de eigen taal nodig. Een op de acht van deze groep 

gebruikers vindt de oefeningen te moeilijk. 

 



 

 

6. SLOTBESCHOUWING EN AANBEVELINGEN 
 

 

 

De verschillende onderdelen van dit onderzoek, de analyse van gebruikersstatistieken, de 

telefonische enquête en de internetenquête komen ieder tegemoet aan verschillende 

doelstellingen. Respectievelijk geven we inzicht in de omvang van het gebruik van Oefenen.nl, 

inzicht in achtergronden van actieve bezoekers en inzicht in achtergronden van niet-actieve 

bezoekers. De conclusies bij de afzonderlijke onderdelen van het onderzoek zijn in de 

betreffende hoofdstukken (hoofdstuk 3, 4 en 5) gepresenteerd. 

 

In dit hoofdstuk geven we een slotbeschouwing op basis van het geheel van de verzamelde 

inzichten en brengen we deze zo mogelijk met elkaar in verband. Op basis van deze 

slotbeschouwing en de andere inzichten uit het onderzoek formuleren we afsluitend enkele 

aanbevelingen. 

 
 

6.1 Slotbeschouwing 
 

BEREIK VAN OEFENEN.NL 

 

VEEL GEÏNTERESSEERDEN 

Oefenen.nl trekt veel bezoekers. In 2012 alleen al bezochten volgens Google Analytics ruim 320 

duizend unieke bezoekers de website die ook minimaal één keer op deze website klikten. Hiervan 

waren er ruim 110.000 duizend nieuwe bezoekers. 

Voor veel van deze bezoekers is het niet bij een enkele keer klikken op de website gebleven. Op 

Oefenen.nl werden in 2012 ook ruim 125 duizend nieuwe accounts aangemaakt, waarvan 95% 

vrije accounts betrof, accounts die gebruikers zelf aanmaken, en 5% professionele accounts. 

Ruim 125 duizend mensen dus die wel op de één of andere manier geïnteresseerd zijn in de 

inhoud van een website waar je kunt oefenen met vaardigheden als taal, rekenen, gezondheid, 

werk en opvoeding. In 2011 lag dit aantal zelfs nog een stuk hoger. 

 

VEEL ACTIEVE BEZOEKERS MAAR RELATIEF BEPERKT RENDEMENT 

Lang niet al deze geïnteresseerden gaan echter al daadwerkelijk aan de slag met de 

oefenmaterialen. Kijken we naar de gebruikersstatistieken dan zien we dat na ruim een jaar 

‘maar’ zo’n 30 procent van de accounthouders een hoofdstuk of module van één van de 

programma’s heeft afgerond. Het woord ‘maar’ staat hier tussen haakjes omdat we niet moeten 

vergeten dat het dan in 2011 om ruim 64 duizend en in 2012 al om ruim 38 duizend nieuwe 

accounthouders gaat die daadwerkelijk oefenen. Zelfs als we het afronden van een heel 

programma als criterium voor daadwerkelijk oefenen nemen gaat het nog steeds om zo’n 

zesduizend nieuwe leerders per jaar. 

 

Ondanks de in absolute zin hoge aantallen actieve gebruikers moet we ook constateren dat 

ongeveer 70% van de mensen die een account aanmaakt er niet aan toe komt een hoofdstuk of 
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module af te ronden. Dit betekent, nogmaals, niet dat er zeer weinig actieve leerders zijn, maar 

lijkt vooral een gemiste kans op nog meer actieve leerders; wat, gegeven de ontwikkelingen in de 

reguliere basiseducatie voor volwassenen, zo belangrijk is. 

 

NT2-ERS GROOTSTE GROEP EN TAALKLAS.NL VERUIT MEEST GEBRUIKT 

Onder zowel de actieve als de niet-actieve accounthouders vormen de NT2-leerders de grootste 

groep, respectievelijk 64% en 69%. We zien dit ook terug in het gebruik van de 

oefenprogramma’s. Het programma Taalklas.nl wordt door de grootste groep leerders gebruikt. 

 

NIET ACTIEVE ACCOUNTHOUDERS 

 

DOCENTEN EN MENSEN MET DUBBELE ACCOUNTS 

Dat niet iedereen zijn account actief gebruikt komt voor een deel, zo blijkt uit de internet 

enquête onder de niet-actieve accounthouders, doordat ook veel docenten en begeleiders zich 

op Oefenen.nl registreren om de oefeningen op de website te kunnen bekijken. Ruim één op de 

vijf niet-actieve accounthouders is docent, begeleider of anderszins professioneel geïnteresseerd. 

Een tweede belangrijke reden voor inactiviteit op accounts is dat mensen meerdere accounts 

bezitten. Ongeveer één op de vier houders van een niet actief account oefent wel op een ander 

account. Alles bij elkaar betekent dit dat het bij maar 57% van de niet-actieve accounts (nog geen 

module of hoofdstuk gemaakt) ook daadwerkelijk om niet-actieve, en dus potentiele, leerders 

gaat. In 2012 gaat het dan om zo’n 50 duizend mensen. 

 

HOGER OPGELEID, VAKER 55+ EN VEEL MINDER VAAK BEKEND MET OEFENEN.NL VIA EEN CURSUS 

Wie zijn deze niet-actieve potentiële leerders? Uit de verschillende delen van het onderzoek 

komt naar voren dat niet-actieve (potentiële) leerders hoger opgeleid zijn dan actieve leerders. 

Bij de groep NT1-leerders is dit verschil nog sterker. Niet-actieve leerders zijn ook wat vaker 55 

jaar of ouder. Tot slot zijn niet-actieve leerders veel minder vaak bekend zijn met Oefenen.nl via 

een cursus. Ruim de helft van de actieve leerders kent Oefenen.nl via een cursus tegen een kwart 

van de niet-actieve leerders. 

 

GEEN TIJD, TE MAKKELIJK OF SOMS TE MOEILIJK 

Dat actieve leerders veel vaker met Oefenen.nl in aanraking komen via een cursus of opleiding 

dan niet-actieve leerders betekent niet dat niet-actieve leerders niet oefenen omdat zij de 

oefeningen alleen met hulp zouden kunnen of te moeilijk vinden. De belangrijkste opgegeven 

reden is ‘geen tijd’, gevolgd door ‘weer naar school gaan’ (vooral NT2-ers) en ‘te makkelijk’. 

Anderzijds geven niet-actieve gebruikers wel vaker dan actieve leerders aan de oefeningen te 

moeilijk te vinden en hulp nodig te hebben. Bovendien zien we bij actieve gebruikers ook dat het 

aflopen van de opleiding/cursus waarin het materiaal wordt gebruikt de belangrijkste reden is 

om geen gebruik meer te maken van Oefenen.nl.  

 

SCHOOL BIEDT STRUCTUUR 

Alles bij elkaar lijkt de koppeling van het oefenmateriaal aan een cursus of school daarom toch de 

belangrijkste factor voor actief gebruik van het materiaal. Dit geldt voor de NT1-leerders nog 

meer dan voor de NT2-leerders. Mogelijk gaat het daarbij meer om de structuur, het op maat 

aangeven van de oefeningen door een docent, en de stimulans die een cursus biedt dan om het 
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niet zelfstandig kunnen oefenen met de materialen. Bij de actieve gebruikers zien we immers ook 

dat de oefenmaterialen behalve in een cursus ook door veel leerders thuis en zelfstandig gebruikt 

worden. Van actieve leerders die ook zelfstandig oefenen geeft wel zo’n 30% aan daarbij toch 

behoefte aan begeleiding te hebben. 

 

ACTIEVE ACCOUNTHOUDERS 

 

RUIM DE HELFT VIA CURSUS/OPLEIDING 

Zoals we al in de vorige paragraaf meldden zijn veel actieve accounthouders (ruim de helft) met 

Oefenen.nl bekend geraakt door een cursus of opleiding. NT1-leerders nog vaker dan NT2-

leerders. 70% van deze groep kent de materialen via school of een cursus. NT1-leerders volgen 

dan ook vaker dan NT2-leerders een opleiding of cursus, NT2-leerders zijn vaker dan NT1-

leerders werkzaam, werkzoekend of huisman/vrouw. Zij geven juist vaker dan NT1-leerders aan 

te oefenen in de aanloop naar een (taal)cursus. NT2-leerders zijn over het algemeen ook jonger 

en hoger opgeleid dan NT1-leerders. 

 

TWEE HOOFDGROEPEN ACTIEVE LEERDERS 

Grofweg kunnen we onder de actieve leerders twee hoofdgroepen onderscheiden; gemiddeld 

wat oudere en lager opgeleide NT1-leerders die een cursus volgen en gemiddeld wat jongere en 

hoger opgeleide NT2-leerders die werken of werkzoekend zijn. Bij de laatste groep gaat het vaker 

om vrouwen dan om mannen. Het onderscheid naar deze twee groepen is uiteraard een 

‘ideaaltypisch’ onderscheid; een abstractie gebaseerd op het gemiddelde van de meest 

essentiële kenmerken. Omdat (nog) niet alle leerders op maat bediend kunnen worden kan dit 

wel een hulpmiddel zijn om een deel van de leerders beter te bedienen dan wanneer alle 

leerders op dezelfde manier bediend zouden worden. 

 

TWEE HOOFDLEERSTIJLEN 

Corresponderend met deze twee ‘ideaaltypen’ kunnen we ook verschillend leergedrag en 

verschillende leerstijlen onderscheiden. 

  

Het leren door en de leerdoelen van de NT1-groep zijn vaker dan bij de NT2-leerders gekoppeld 

aan de cursus of opleiding die zij volgen. Zij oefenen vaker dan NT2-leerders alleen met de 

materialen waar docenten of begeleiders hen mee laten oefenen, doen dit vaker op school en 

met begeleiding van de docent, kiezen de oefeningen die zij maken vaker op basis van een 

programma en maken de oefeningen vaker dan NT2-leerders op volgorde. Zij halen ook iets vaker 

dan NT2-leerders meerdere Lees en Schrijf!-certificaten. Uiteindelijk stoppen zij ook vaker dan 

NT2-leerders met oefenen omdat de cursus of opleiding waaraan zij deelnemen is afgelopen. 

 

NT2-leerders stoppen vaker met oefenen omdat zij geen tijd meer hebben of juist een opleiding 

zijn gaan volgen. NT2-leerders oefenen ook vaker thuis en zelfstandig dan NT1-leerders. Zij 

kiezen de oefeningen net als NT1-leerders ook het meest op programma en maken de 

oefeningen ook het vaakst op volgorde. Anderzijds kiezen zij de oefeningen wel vaker dan NT1-

leerders op vaardigheid of willekeurig en maken zij de oefeningen ook vaker ‘door elkaar’, los van 

de volgorde van het programma en maken zij ook vaker gebruik van andere online materialen 
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dan Oefenen.nl. Wanneer zij niet (meer) oefenen is dat vaker dan bij NT1-leerders omdat zij geen 

tijd hebben of juist aan een opleiding zijn begonnen. 

KNELPUNTEN EN BEHOEFTEN 

Een klein deel van de actieve gebruikers heeft wel eens problemen ervaren bij het gebruik van de 

website. Het gaat dan vooral om internet gerelateerde technische problemen.  

Problemen die niet-actieve leerders ervaren zijn vaker gerelateerd aan de eigen omstandigheden 

dan aan het aanbod van het materiaal. Zij vinden het soms wel moeilijk om voor hen geschikte 

oefeningen te vinden; zij vinden ze soms te moeilijk maar vaker te makkelijk. Slechts een klein 

deel (3%) van de niet-actieve gebruikers vindt de website niet duidelijk en 7% heeft problemen 

met het aanmelden. Het gaat dan meestal om een vergeten wachtwoord. 

 

Actieve gebruikers zijn over het algemeen zeer tevreden met Oefenen.nl. Wanneer toch naar 

verbeterpunten wordt gevraagd blijkt er veel behoefte aan een niveau-aanduiding bij de 

oefeningen. Stichting Expertisecentrum ETV.nl is hier begin 2013 al mee begonnen. Daarnaast is 

er bij de actieve gebruikers ook regelmatig behoefte aan moeilijkere oefeningen, meer 

grammatica en uitspraakoefeningen. Enkele actieve leerders zouden ook graag een erkend 

diploma aan het oefenmateriaal willen overhouden. Tot slot vragen enkele actieve NT2-leerders 

om oefenmateriaal dat specifiek is gericht op het staatsexamen NT2. Expertisecentrum ETV.nl 

biedt hiervoor in samenwerking met CINOP sinds maart 2013 al wel een betaalde leeromgeving 

aan. 

 

6.2 Aanbevelingen 

 

Op basis van de slotbeschouwing en de overige bevindingen uit het onderzoek kunnen we een 

aantal aanbevelingen geven. We maken daarbij onderscheid naar aanbeveling voor Stichting 

Expertisecentrum ETV.nl en aanbevelingen voor beleidsmakers. 

 

AANBEVELINGEN VOOR STICHTING EXPERTISECENTRUM ETV.NL 

 Werk toe naar leeromgevingen, leerlijnen of structuren die zich richten op verschillende 

soorten gebruikers; maak daarbij vooral onderscheid naar de groepen NT1 en NT2 en 

‘gebruik in blended-learning/in cursusverband’ en ‘zelfstandig gebruik’. Dit laatste wordt 

mogelijk al ondervangen met de professionele accounts. 

 Laat leerders een uitgebreider profiel aanleggen en gebruik de gegevens om het leeraanbod 

te verbijzonderen. Een profiel hoeft niet per se meteen bij het registreren ingevuld te 

worden. Veel sociale media laten de gebruikers dit (naar wens) doen na het registreren en na 

verloop van tijd. 

 Betrek communicatie naar leerders op de specifieke achtergrond van de leerder: Motiveer 

leerders die in cursusverband oefenen ook na de cursus verder te oefenen. Geef zelfstandige 

leerders extra aandacht of wijs hen op begeleidingsmogelijkheden. Stimuleer leerders die na 

enige tijd hun nieuwe account nog niet hebben gebruikt. Wijs leerders die met bepaalde 

programma’s oefenen op aansluitende en vervolgprogramma’s. 

 Positioneer Oefenen.nl, behalve voor het individueel zelfstandige gebruik, ook zoveel 

mogelijk rondom fysieke leeromgevingen; hetzij als expliciete aanloop naar een cursus of 

examen, hetzij als materiaal voor blended-learning, hetzij als materiaal waarmee na het 
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volgen van een cursus verder geoefend kan worden. Werk hiervoor samen met bedrijven en 

maatschappelijke en educatieve organisaties die educatie voor de doelgroepen aanbieden. 

Gemeenten kunnen hierbij mogelijk een aanjaagrol vervullen.  

 Breid het aanbod van materialen voor hoger opgeleiden NT2-leerders verder uit; biedt 

daarbij ook de vaardigheid ‘grammatica’ aan. 

 Houd bij de verdere ontwikkeling van de digitale leeromgeving rekening met specifieke 

informatiebehoeften voor wat betreft het gebruik van de leeromgeving en het leergedrag 

daarbij, en met de mogelijkheid dat hiervoor (automatisch) de juiste gebruikersdata kunnen 

worden gegenereerd. Op welke indicatoren data verzameld moeten worden hangt af van de 

specifieke doelstellingen van de leeromgeving en/of deeltrajecten daarbinnen. 

 Betrek zo mogelijk een universiteit bij het verder ontwikkelen en analyseren van een goede 

database en stel andersom gegevens beschikbaar voor de wetenschap ten behoeve van het 

ontwikkelen van generieke kennis over digitaal leren. 

 

AANBEVELINGEN VOOR BELEIDSMAKERS 

 Met online leren wordt een zeer grote groep potentiële leerders van basisvaardigheden 

bereikt. Hier valt echter tegelijkertijd nog een enorme winst te behalen voor wat betreft de 

mate waarin deze potentiële leerders daadwerkelijk met de materialen oefenen. Stimuleer 

daarom verbeteringen die gericht zijn op het vergroten van het gebruik van de aangeboden 

online oefenmaterialen door de doelgroepen die op deze wijze bereikt worden. 

 Verschillende soorten leerders hebben verschillende behoeften en leerwijzen. Afstemming 

van het online aanbod hierop kan het rendement vergroten. Stimuleer daarom in het 

bijzonder verbeteringen die gericht zijn op het afstemmen van het aanbod van online 

oefenmaterialen op verschillende soorten leerders (zelfstandig gebruik of in cursusverband, 

opleidingsniveau, taalachtergrond). 

 Het gebruik van nieuwe media is ook in de onderwijscontext voor volwassen 

basisvaardigheden niet meer weg te denken en digitale leeromgevingen kunnen, zelfstandig 

of in de vorm van blended-learning, een deel van de rol van het klassieke onderwijs 

overnemen. Echter, over de wijze waarop laagopgeleide leerders zich gedragen in digitale 

leeromgevingen en de wijze waarop zij hun leerproces vormgeven, is nog maar weinig 

bekend. Kennis hierover is noodzakelijk om zorg te dragen voor een optimaal rendement bij 

de inzet van digitale leermiddelen. Stimuleer daarom onderzoek naar de inzet van digitale 

leermiddelen; naar de waarde, het rendement en de optimalisering van deze leermiddelen 

voor de overdracht van basisvaardigheden aan laagopgeleide, anderstalige en laaggeletterde 

volwassenen. 
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B1. Moedertalen van NT2-leerders 
 

  N % 

Pools 202 20,3% 

Arabisch 110 11,1% 

Russisch 63 6,3% 

Somalisch 49 4,9% 

Chinees 39 3,9% 

Hongaars 35 3,5% 

Perzisch 34 3,4% 

Engels 33 3,3% 

Farsi 33 3,3% 

Frans 32 3,2% 

Spaans 29 2,9% 

Portugees 26 2,6% 

Turks 23 2,3% 

Duits 19 1,9% 

Koerdisch 14 1,4% 

Roemeens 14 1,4% 

Armeens 13 1,3% 

Oekraïens 13 1,3% 

Thai 13 1,3% 

Dari 12 1,2% 

Bulgaars 11 1,1% 

Tamil 10 1,0% 

Indonesisch 9 0,9% 

Lets 9 0,9% 

Pashto 8 0,8% 

Vietnamees 8 0,8% 

Tigrinya 7 0,7% 

Amhaars 5 0,5% 

Berbers 5 0,5% 

Hindoestaans 5 0,5% 

Urdu 5 0,5% 

Afghaans 4 0,4% 

Afrikaans 4 0,4% 

Azerbeidzjaans 4 0,4% 

Bosnisch 4 0,4% 

Filippijns 4 0,4% 

Georgisch 4 0,4% 

Ghanees 4 0,4% 

Italiaans 3 0,3% 

Koreaans 3 0,3% 

Nepalees 3 0,3% 

Servisch 3 0,3% 

Slowaaks 3 0,3% 

Bahasa 2 0,2% 

Ethiopisch 2 0,2% 

Grieks 2 0,2% 

Irakees 2 0,2% 

Mongools 2 0,2% 

Myanmarees 2 0,2% 

Oezbeeks 2 0,2% 

Pakistaans 2 0,2% 

Papiaments 2 0,2% 

Sinhalees 2 0,2% 

Tsjechisch 2 0,2% 

Twi 2 0,2% 

Ungaarn 2 0,2% 

Tadzjieks 2 0,2% 

Abuukar 1 0,1% 

Afan Oromo 1 0,1% 

Albanees 1 0,1% 

Antiano 1 0,1% 

Brazilliaans 1 0,1% 

Burmees 1 0,1% 

Cantonees 1 0,1% 

Creools (Haiti) 1 0,1% 

Egyptisch 1 0,1% 

Gambiaans 1 0,1% 

Igbo 1 0,1% 

Iranees 1 0,1% 

Isoko 1 0,1% 

Japans 1 0,1% 
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Kaapverdiaans 
(Criools) 

1 0,1% 

Kikuyu 1 0,1% 

Kirundi 1 0,1% 

Luganda 1 0,1% 

Moldavisch 1 0,1% 

Myanmarees 
(Chin) 

1 0,1% 

Nigeriaans 1 0,1% 

Oeigour 1 0,1% 

Oromo 1 0,1% 

Parsi 1 0,1% 

Poerlaar 1 0,1% 

Pullar 1 0,1% 

Punjabi 1 0,1% 

Schots 1 0,1% 

Slavisch 1 0,1% 

Sloveens 1 0,1% 

Surinaams 1 0,1% 

Swahili 1 0,1% 

Tagalog 1 0,1% 

Tatar 1 0,1% 

Tsjetsjeens 1 0,1% 

Totaal 994 100,0% 

Tabel B1.1: Moedertalen van houders van niet-actieve 

Oefenen.nl-accounts met een NT2-achtergrond.
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B2. Andere websites die leerders gebruiken 

 
 N % 

beterspellen.nl 6 7% 

jekanmewat.nl 5 6% 

inburgeren.eigenstart.nl 4 5% 

livemocha.com 4 5% 

coutinho.nl 3 3% 

coutinho.nl/bagage 1 1% 

coutinho.nl/ 

nederlandsinactie.html 

1 1% 

nieuweburen.malmberg.nl 3 3% 

nt2taalmenu.nl 3 3% 

cambiumned.nl 2 2% 

jufmelis.nl 2 2% 

kleurrijker.nl 2 2% 

ambrasoft.nl 2 2% 

2Bdutch.nl 1 1% 

beterlezen.nl 1 1% 

bloon.nl 1 1% 

brusselleer.vgc.be 1 1% 

codeplus.nl 1 1% 

gynzy.nl 1 1% 

inbugeringstaart.nl 1 1% 

internetpolyglot.com 1 1% 

juf-hannah.nl 1 1% 

leerspellen.nl 1 1% 

nedercomweb.nl 1 1% 

openschool.be 1 1% 

rekenen.nl 1 1% 

rekenweb.nl 1 1% 

s-ipi.nl 1 1% 

exercisesinburgering.nl 1 1% 

squla.nl 1 1% 

staatsexamen.nl 1 1% 

taal.nl 1 1% 

taaladvies.net 1 1% 

taalblad.be 1 1% 

taalmenu.nl 1 1% 

taalthuis.com 1 1% 

taalzee.nl 1 1% 

visualsteps.nl 1 1% 

vragenvandeweek.nl 1 1% 

woordjesleren.nl 1 1% 

abcd.eigenstart.nl 1 1% 

albeda. 

nederlandonderanderen.nl 

1 1% 

Onbekend 19 21% 

Totaal 86 100% 

Tabel B2.1: Website waar houders van niet-actieve 

Oefenen.nl-accounts (ook) gebruik van maken.
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B3. Telefonische enquête 
 

Datum Onderzoeker Nr. 

bellijst 

Terugbellen: datum en 

tijdstip 

Reden geen enquête afgenomen: 

    1. Wil niet deelnemen  

2. Kent website niet  

3. Respondent onbekend  

4. Anders, nl.  

 

 

X.1. Voorbeeld voorbeeld voorbeeld  1. Antwoord 1  

2. Antwoord 2 X 

0. Inleiding 

 

Goedemorgen/middag/avond, u spreekt met [naam onderzoeker] van NextValue Research.  

 

> Vraag naar de persoon die vermeld staat in de bellijst. 

> Indien deze persoon niet aanwezig is: vragen wanneer terug te bellen. 

> Indien de juiste persoon aan de lijn: 

  

Wij houden een enquête over Oefenen.nl. Dat is een website waar u gratis kunt oefenen met taal, 

rekenen en andere onderwerpen. U maakt als het goed is zelf ook gebruik van deze website. 

 

0.1 Bent u bekend met deze oefenwebsite, met Oefenen.nl? 

 

0.1.1 Indien ja > door naar 0.2 

0.1.2 Indien nee > leg verder uit wat Oefenen.nl is, vraag of ‘Lees en Schrijf’ bekend is en geef 

aan dat rp een certificaat heeft behaald en voor welk(e) programma(‘s). Vraag opnieuw of rp 

de website/programma’s kent. 

 0.1.2.1 Indien ja > door naar 0.2 

  0.1.2.2 Indien twijfel of nee > sluit de enquête af. 

 

0.2 De makers van Oefenen.nl willen graag weten hoe u als de website gebruikt en ervaart. 

Mogen wij u hierover kort enkele vragen stellen? (Het duurt ongeveer 5 minuten.) 

 

0.2.1 Indien ja > door naar de enquête 

0.2.2 Indien nee > Mogen we op een later tijdstip terug bellen? 

0.2.2.1 Ja > noteer datum en tijdstip terugbellen 

0.2.2.2 Nee> sluit enquête af. 

 

A. Bekendheid en aanleiding 

A1. Allereerst, hoe bent u voor het eerst bekend geraakt met 

Oefenen.nl? 

1. Via bekende/familie  

2. Via docent/school/cursus  
3. Via werkgever  
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4. Via televisie  
5. Via flyer/folder/reclame  
6. Zelf op internet gevonden   
7. Weet niet meer  
8. Anders, nl.  

 

A2. En wat is de reden dat u bent gaan oefenen met Oefenen.nl? 

 

ITR: geef zo nodig de verschillende antwoorden als voorbeeld.  

[Meerdere antwoorden mogelijk] 

 

1. Voor vaardigheden op werk   
2. Voor vaardigheden thuis/privé  
3. Zomaar/voor de lol  
4. Anders, nl. 

 

 

B. Actueel gebruik 

 

ITR: U heeft een certificaat/certificaten behaald voor Lees en Schrijf!- [noem de programma’s]. 

 

B1. Heeft u ook nog met andere programma’s dan de Lees en Schrijf-

programma’s op Oefenen.nl geoefend? 

 

 Zonee: B1b. Waarom niet? 

  

 

  

 Zoja: B2b. Maakt u nog steeds wel eens gebruik van 

 Oefenen.nl? 

 

  Zonee: B2b1. Waarom niet? 

 

1. Ja   

2. Nee  

 

 

 

 

 

1. Ja  

2. Nee  

 

 

 

 

 

C. Oefenomgeving en begeleiding 

C1. Waar oefent/oefende u met Oefenen.nl? 

 

ITR: geef zo nodig de verschillende antwoorden als voorbeeld. 

[Meerdere antwoorden mogelijk] 

 

 

 

Indien meerder antwoorden: B1b: Waar heeft u Oefenen.nl 

tot nu toe het meest gebruikt? 

 

 

1. Thuis  

2. In de bibliotheek  

3. Op school/cursus  

4. Bij vrijwilligersorganisatie  

5. Anders, nl. 

 

 

 

C2. En oefent/oefende u zelfstandig of ook wel eens met hulp? 

 

ITR: geef zo nodig de verschillende antwoorden als voorbeeld. 

1. Zelfstandig  

2. Met begeleiding van bekende  

3. Met begeleiding van docent  
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[Meerdere antwoorden mogelijk] 

 

 

 

Indien zelfstandig: Heeft u wel behoefte aan begeleiding? 

4. Met begeleiding van vrijwilliger  

5. Anders, nl. 

 

 

1. Ja 

2. Nee  

 

Aanvullende vraag: INDIEN WEL BEHOEFTE AAN BEGELEIDING, HOE HET LIEFST? 

 

 

D. Regelmaat en duur van oefenen 

D1. Kunt u iets vertellen over de regelmaat waarmee u 

oefent/oefende? Bijvoorbeeld soms een aantal dagen achter 

elkaar, of zomaar af en toe? 

 

ITR: Vat antwoord samen. Meerdere antwoorde mogelijk. 

1. Willekeurig losse momenten 

(af en toe, als het uitkomt). 

 

2. Langere aaneengesloten 

periode met regelmaat (bijv. 

1x/wk voor een cursus). 

 

3. Eerst periode met regelmaat, 

daarna losse momenten. 

 

4. Weet niet  

5. Anders, nl 

 

 

 

D2. Hoe lang oefent/oefende u gemiddeld (tijd per keer)? 

 

 

 

E. Oefeningen kiezen 

 

ITR: Er staan veel oefeningen op Oefenen.nl. 

 

E1. Als u naar Oefenen.nl gaat om te oefenen, hoe kiest u dan de 

oefeningen waar u mee aan de slag gaat? 

 

ITR: Geef de verschillende antwoorden als voorbeeld. 

[Meerdere antwoorden mogelijk] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Op onderwerp (bijv. taal, 

rekenen, opvoeding, geld, 

gezondheid, werk) 

 

2. Op programma (bijv. Lees en 

Schijf!, Klik & Tik) 

 

3. Op vaardigheid (bijv. schrijven, 

spelling, optellen, delen) 

 

4. Op aangeven van een 

docent/begeleider 

 

5. Willekeurig  

6. Weet niet  

7. Anders, nl. 
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F. Volgorde van oefenen. 

 

ITR: Op Oefenen.nl staan ook veel programma’s. Een programma is bijvoorbeeld ‘Lees en Schrijf! Gezondheid’, 

of het ‘Eten en Weten’, of ‘Klik & Tik’. 

 

ITR: En een programma heeft vaak verschillende hoofdstukken. Die over verschillende onderwerpen gaan. 

 

E1. Kunt u vertellen hoe u met de verschillende programma’s en 

hoofdstukken omgaat? Maakt(e) u bijvoorbeeld meestal eerst een 

heel programma af, of oefent/oefende u bijvoorbeeld hoofdstukken 

van verschillende programma’s doorelkaar? 

 

ITR: Leg goed uit en geef de verschillende antwoorden als voorbeeld. 

 

 

1. (Meestal) per programma, 

hoofdstukken op volgorde 

 

2. (Meestal) per programma, 

maar hoofdstukken doorelkaar 

 

3. (Meestal) losse hoofdstukken 

van verschillende programma’s 

door elkaar. 

 

4. Wisselend  

5. Weet niet  

6. Anders, nl. 

 

 

 

G. Knel- en verbeterpunten 

 

ITR: U heeft verteld hoe u met de website oefent; hoe u de oefeningen kiest en op welke volgorde u oefent. 

 

G1. Kunt u zeggen in hoeverre u tevreden bent met deze manier van 

oefenen op Oefenen.nl. Geeft u een cijfer van één tot tien. Eén is zeer 

ontevreden, tien is zeer tevreden.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

G2. Wat zou kunnen veranderen of verbeteren aan de manier waarop 

u oefeningen kunt kiezen zodat u weer / beter / vaker gaat oefenen? 

 

ITR: Open vraag. Refereer eventueel aan antwoord D1 en E1. 

 

G3. Heeft u verder wel eens problemen (gehad) bij het gebruik van 

Oefenen.nl of is het gebruik wel eens onduidelijk (geweest)? 

 

Zoja: F2b. Welke/wat? 

 

1. Ja  

2. Nee  

 

 

H. Achtergrond van respondent 

 

ITR: Tot slot willen de makers van Oefenen.nl graag nog wat meer weten over uzelf. Zo krijgen zij een beter 

beeld van de mensen die oefenen op Oefenen.nl en kunnen zij het aanbod nog beter afstemmen. 

 

H1. Wat is uw leeftijd?  

H2. Wat is uw opleiding? 1. Basisschool  



77     Bijlagen 
 

 

2. MAVO / VMBO  

3. MBO  

4. HAVO / VWO  

5. HBO / WO  

6. Anders, nl.  

 

H3. Wat doet u in het dagelijks leven? 1. Werkzaam in loondienst  

2. Zelfstandig ondernemer/ZZP-er  

3. Werkzoekend  

4. Gepensioneerd  

5. Arbeidsongeschikt  

6. Studerend/schoolgaand  

7. Huisman/huisvrouw  

  

H4. Gebruikt u Hyves, Facebook of Twitter? 1. Hyves  

2. Facebook  

3. Twitter  

4. Geen sociale media  

5. Anders, nl.  

 

Aanvullende vraag: Leert Nederlands als eerste of tweede taal? 

 

ITR: beoordeel zo mogelijk zelf 

  

 

ITR: Dit waren alle vragen. Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

 

I. ITR vul zelf in 

I1. User ID  

I2. Geslacht 

 

1. Man  

2. Vrouw  

I3. Woonplaats  

I4. Certificaten behaald voor Lees en Schrijf! (Algemeen)  

Lees en Schrijf! Taal op je werk  

Lees en Schrijf! Geld en Rekenen  

Lees en Schrijf! Voetbal  

Lees en Schrijf! Eten en weten  

Lees en Schrijf! Gezondheid  
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B4. Uitnodigingsemail internetenquête 

 

Onderwerp: Help Oefenen.nl verbeteren en maak kans op een tegoedbon. 
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B5. Internetenquête 
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B6. Handreiking verzamelen en analyseren van gebruikersdata 
 

BEHOEFTE AAN INZICHT IN LEERGEDRAG DIGITAAL LEREN MET BEHULP VAN GEBRUIKERSDATA 

In de achtergronden bij dit onderzoek (hoofdstuk 2) hebben we geconstateerd dat de materialen 

van ETV.nl een belangrijke aanvulling vormen op en veelvuldig gebruikt worden in non-formele 

educatie voor laaggeletterde, laagopgeleide en anderstalige volwassenen maar het leergedrag 

van deze groepen met deze leermiddelen nog maar beperkt wordt begrepen. 

 

Tegelijkertijd constateerden we dat juist door de opkomst en ontwikkeling van digitaal leren een 

enorme hoeveelheid informatie op het continuüm van leermiddel-leerderinteracties beschikbaar 

is. Met deze informatie kan het leergedrag van laagopgeleide volwassenen juist goed worden 

bestudeerd. In principe alle handelingen en vorderingen van de leerders kunnen worden 

bijgehouden, de leerder wordt niet in zijn gedrag gestoord bij het bestuderen van dat gedrag 

(zoals bij observaties bijvoorbeeld wel het geval is) en de uitkomsten zijn betrouwbaar en 

accuraat (o.a. Pahl, 2006). 

 

In de aanloop naar dit onderzoek heeft Stichting Expertisecentrum ETV.nl dan ook de wens geuit 

zoveel mogelijk van de gebruikersdata die in de databases van het Expertisecentrum voorhanden 

zijn te betrekken bij het onderzoek. 10 

 

VOORONDERZOEK 

NextValue Research heeft naar aanleiding van deze wens, in de aanloop van het onderzoek dat in 

deze rapportage wordt besproken, de beschikbare statistieken geïnventariseerd en bekeken in 

hoeverre het mogelijk is op deze informatie ‘door te onderzoeken’. Met andere woorden, welke 

informatie zou (al) uit deze bronnen kunnen worden gehaald?  

De conclusie van dit vooronderzoek was dat er wel veel statistieken zijn verzameld, maar dat 

deze statistieken op dit moment nog niet goed in onderlinge samenhang kunnen worden 

geanalyseerd. Dit heeft twee belangrijke redenen: 

 De statistieken staan in verschillende databases die niet op individueel niveau aan elkaar 

gekoppeld kunnen worden. 

 De inhoud van de afzonderlijke databases is gelaagd. 

 

Er kunnen daardoor geen verbanden worden gelegd tussen de verschillende databases, maar 

voor een deel ook niet binnen de databases. Het gaat veelal om losse gegevens verdeeld naar de 

verschillende programma’s of bepaalde perioden. De gegevens zijn wel geschikt om 

bezoekersaantallen en aantal gemaakte oefeningen e.d. per programma of periode weer te 

geven maar niet om statistisch op door te analyseren voor wat betreft het gebruik van de 

website op individueel niveau.  

                                                             
10

 Deze wens heeft eerder geleid tot het onderzoeksvoorstel ‘Faciliteren van zelfstandig leren’ opgesteld in 
een samenwerkingsverband van Stichting Expertisecentrum ETV.nl, het Kennisinstituut voor 
taalontwikkeling ITTA en NextValue Research. Het in dit voorstel beschreven onderzoek wil inzicht geven in 
het leergedrag van laagopgeleiden en laaggeletterden die gebruik maken van digitale leermiddelen, en in 
het bijzonder digitale leermiddelen die online beschikbaar zijn en waarmee (thuis) zelfstandig gewerkt kan 
worden. 
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Om de digitale leeromgeving te kunnen optimaliseren is echter wel inzicht nodig in manieren 

waarop leerders de aangeboden materialen gebruiken. We hebben hier nu deels invulling aan 

gegeven door de in dit onderzoek besproken telefonische en internetenquête. Dit geeft echter 

nog geen exact beeld van het leergedrag op de oefenportal op microniveau (het niveau van de 

leerder-leermiddelinteracties) zoals met een analyse van gebruikersdata wel mogelijk zou zijn.  

 

In deze bijlage gaan we daarom kort in op de wijzen waarop gebruikersdata van digitale 

leeromgevingen kunnen worden bijgehouden en, indien goed geregistreerd, kunnen worden 

geanalyseerd (datamining/learning analytics). Dit onderdeel faciliteert in principe het in 

samenwerking met het ITTA voorgestelde onderzoek naar de voorwaarden van zelfstandig leren 

door laaggeletterde en laagopgeleide volwassenen via de inzet van digitale leermiddelen; door 

een eerste stap te zetten naar het gereedmaken van een database die bruikbaar is voor nader 

onderzoek. 

 

GEWENSTE DATABASESTRUCTUUR 

Om gebruikers- en leergedrag goed op programma- en oefeningenniveau te kunnen analyseren is 

allereerst een database nodig waarmee in één spreadsheet voor alle gebruikers per gebruiker 

een reeks van variabelen kan worden gepresenteerd die voor dit doel zijn geselecteerd (zie figuur 

B6.1). 

 

 
Figuur B6.1: Schematische weergave van huidige en gewenste opslag van gebruikersstatistieken. 

 

  

Datasheet met 
gegevens A en 
B per maand. 

Per maand 
een 
datasheet 
met 
gegevens A 
en B per 

dag. 

Per dag 
een 
datasheet 
met 
gegevens 
X, Y, Z, … 
per 
gebruiker. 

Per 
gebruiker 
een 
datasheet 
met 
gegevens 
x1, x2, x3, 
y1, y2, y3,.. 
per 
program-

ma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gebruikers 
(G) 

Data (kenmerken van gebruikers, gebruiksgegevens) 

X1 X2 X3 Y1 Y2 Z1 Q R P 

G1 .. .. ..       

G2 .. ..        

G3          

G4          

G5          

G6          

G7          

G8          

G9          

G10          

…          

..          

Eén datasheet met gebruikersstatistieken voor alle gebruikers 

Maar: Niet: 



Bijlagen     88 
 

ANALYSE GEBRUIK EN RENDEMENT 

Het gebruik en rendement van de digitale leeromgeving wordt vervolgens het meest onderzocht 

met behulp van datamining (Castro, 2007). Daarbij kan onderscheid worden gemaakt naar 

(Minke, 2012): 

1. algemene data; 

2. persoonsgebonden data.  

 

Algemene data hebben betrekking op alle deelnemers (of subgroepen daarvan). 

Persoonsgebonden data gaan over het individu en zouden daarbij steeds vergeleken kunnen met 

de algemene data van de (sub)groep. Een advies uit de literatuur is dan ook de gebruikers van de 

digitale leeromgeving een persoonlijk profiel aan te laten leggen. Hoe meer relevante gegevens 

over de gebruikers bekend zijn des te beter kan onderscheid worden gemaakt naar verschillende 

soorten gebruikers.  

 

Op het niveau van de analysetechnieken kan vervolgens onderscheid gemaakt worden 

onderverdeeld naar drie categorieën (Pahl, 2006): 

 basisstatistieken (scores op variabelen); 

 statische relaties (verbanden tussen de scores op variabelen); 

 dynamische relaties (veranderingen in verbanden tussen scores, welke bijvoorbeeld 

inzichtelijk kunnen worden wanneer over meerdere jaren onderzoek wordt gedaan). 

 

Basisstatistieken komen meestal als eerste in beeld (Pahl, 2006) en zijn bijvoorbeeld (Minke, 

2012): 

 Gebruik: % van de oefeningen dat is gemaakt. 

 Eerste gebruik: datum waarop voor het eerst geoefend is.. 

 Laatste gebruik: datum waarop voor het laatste geoefend is. 

 Sessies: aantal malen dat gebruikers is ingelogd om te oefenen. 

 Paginaoproepen: aantal oproepen van webpagina’s. 

 Gebruiksduur: totaal aantal bestede uren. 

 Gemiddelde gebruiksduur: gemiddeld tijd besteed per sessies. 

 

Deze basisstatistieken kunnen betrekking hebben op de gehele leeromgeving of op specifieke 

onderdelen of trajecten daarin, in het geval van Oefenen.nl bijvoorbeeld met betrekking tot 

specifieke vaardigheden die in de leeromgeving aan bod komen. 

 

RENDEMENT 

Om een beeld te krijgen van het rendement kunnen aan de hierboven genoemde 

gebruiksstatistieken bijvoorbeeld variabelen als ‘niveau van oefeningen dat de leerder bereikt 

heeft’, of ‘instap-‘ en ‘uitstapniveau’ worden toegevoegd. Anderzijds moeten voor het oefenen 

met non-formele leermiddelen als de materialen van Oefenen.nl ook andere parameters voor het 

rendement worden vastgesteld. Zo zijn bijvoorbeeld ook het plezier, de motivatie, de bijdrage 

aan het zelfvertrouwen en vervolgstudie die van het oefenen uitgaan indicatoren van rendement. 

Welke indicatoren voor wat betreft het rendement van de oefenmaterialen en het oefenen door 

de leerders exact opgenomen moeten worden in een vernieuwde database van Oefenen.nl en 

hoe de scores op deze moeten worden vastgesteld zal nader bepaald moeten worden. 
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ANALYSE LEERGEDRAG 

De analyse van leergedrag van gebruikers van digitale leeromgevingen is complexer dan die van 

het gebruik en rendement. De verschillende basisstatistieken moeten hiervoor met elkaar in 

verband kunnen worden gebracht. Dit kan voor een verband op een gegeven moment (statische 

relatie) of voor het verloop van een verband in de tijd (dynamisch relatie) (Pahl, 2006). Doelen 

die binnen het in kaart brengen en analyseren van het leergedrag onderscheiden kunnen worden 

zijn (Castro, 2007): 

1. classificeren van soorten leerders en leergedrag; 

2. voorspellen van prestaties en rendement. 

Statische relaties en dynamische relaties kunnen in beeld worden gebracht met verschillende 

statistische technieken (Pahl, 2006): 

 Classificatie- en voorspeltechnieken; met behulp van een regressieanalyse kunnen 

bijvoorbeeld voorspellingen worden gedaan met betrekking tot leerresultaten op basis van 

bepaalde achtergrondkenmerken of oefengedrag van leerders. 

 Clusteringtechnieken; hierbij worden grote hoeveelheden data onderzocht om bepaalde 

patronen/ overeenkomsten in de data te vinden. Hiermee kunnen bijvoorbeeld een aantal 

verschillende leerstijlen worden benoemd. 

 Associatietechnieken waarmee relaties tussen afzonderlijke variabelen gevonden kunnen 

worden. Bijvoorbeeld: leerders die A doen doen vaak ook B. 

 Sequentie analyses kunnen worden toegepast als gebeurtenissen en handelingen over een 

bepaalde tijdsperiode worden bijgehouden. Hiermee kunnen terugkerende patronen in 

gebeurtenissen en handelingen worden herkend (reeksen van gebeurtenissen) en kunnen 

bijvoorbeeld verschillende leervormen in een bepaalde periode in beeld gebracht worden. 

 Tijdreeksanalyses (Time series analyses); Tijdreeksen geven informatie over de evolutie, het 

verloop, van bepaalde patronen (van bijvoorbeeld leergedrag) in de tijd. 

 

In het meest geavanceerde geval wordt het leergedrag ook gebruikt om de omgeving en de 

oefeningen automatisch op maat te maken voor de specifieke gebruiker (Minke, 2012, Romero 

2006)). Hiermee raakt het hele systeem aan kunstmatige intelligentie. Methoden en technieken 

die hier kunnen worden aangewend zijn bijvoorbeeld ‘Artificial Neural networks’, ‘Evolutionary 

Computation’, ‘Genetic Algorithms’, ‘Decision Trees’ en Fuzzy Logic’ (Castro, 2007). 

 
Stichting Expertisecentrum ETV.nl geeft in bijlage B7 een reflectie op de ontwikkeling van een 
database met gebruikersdata van Oefenen.nl. 
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B7. Actuele praktijk Oefenen.nl en reflectie op het analyseren leergedrag 

door Stichting Expertisecentrum ETV.nl
 

 
 
 
 
 
 

Dit kwantitatieve gebruikersonderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal 
Oefenen.nl maakt het bereik en de mate van gebruik van deze sociaal maatschappelijke en educatieve 
voorziening zichtbaar: een zeer groot aantal mensen die grotendeels zelfstandig gebruik maakt van 
oefenmaterialen voor basisvaardigheden en in het bijzonder voor taal. In ons Jaarverslag 2013 schreven 
we het volgende: 
 
“Met Oefenen.nl laten wij zien dat er wel degelijk een groot aantal laagopgeleide volwassenen is dat 
bereid is aan hun basisvaardigheden te werken, maar nog niet toe is om de stap naar een cursus te 
maken. Uit onderzoek blijkt dat ETV.nl-materialen vaak de belangrijkste materialen in non-formele 
educatie zijn. Materialen die ‘blended learning’ faciliteren, bijdragen aan zelfsturing en hoog gewaardeerd 
worden. Structurele borging van Oefenen.nl naar de toekomst toe is noodzakelijk.” 
 
In 2012 hebben we ons gericht op het vullen van een aantal hiaten door ‘reparaties’ en nieuwe 
programma’s. Prioriteit bij de formulering van onze activiteiten voor 2013 was hoe we de individuele 
gebruikers van Oefenen.nl beter kunnen bedienen. Op basis van het gebruik, feedback en ervaringen 
hebben we daar een aantal activiteiten bij geformuleerd. Het gebruikersonderzoek was toen nog volop in 
uitvoering. Het is mooi om te zien – en ook een vorm van erkenning – dat veel van deze activiteiten 
parallel lopen aan diverse bevindingen. 

 
Actuele praktijk van Oefenen.nl 
 
We benoemen de ontwikkelingen die aansluiten bij de wensen van de actieve gebruikers van Oefenen.nl 
en gaan daarna in op overige verbeteringen die in gang zijn gezet. 
 
Er is bij een deel van de respondenten die actief oefenen met Lees en Schrijf!-programma’s behoefte aan 
een niveau-aanduiding bij de oefeningen. 
 
Begin 2013 hebben we dit gerealiseerd voor de taalprogramma’s door de moeilijkheidsgraad met 
sterretjes aan te duiden. Programma’s met één of twee sterren zijn geschikt voor anderstaligen. 
Programma’s met twee of meer sterren zijn geschikt voor mensen die Nederlands spreken, en vooral 
willen oefenen met lezen en schrijven. 
 
Er is bij een deel van de NT2-respondenten die actief oefenen met Lees en Schrijf!-programma’s behoefte 
aan meer grammaticaoefeningen en uitleg van grammaticale regels. 
 
In 2012 is bestaand materiaal van Lees en Schrijf! verbeterd. Zo is bij de programma’s Lees en Schrijf! 
en Lees en Schrijf! Taal op je werk feedback aan de dictees toegevoegd en waar noodzakelijk zijn uitleg 
en items verbeterd. In het nieuwe programma Uit en Thuis (een Lees en Schrijf!-product) dat in januari 
2013 is gelanceerd zijn 12 taalanimaties opgenomen met onderwerpen als zinnen maken, werkwoorden, 
verkleinwoorden, verleden tijd, meervoud, t of d?, leestekens, volgorde van woorden en want/en/maar. 
Deze animaties kunnen op meerdere plaatsen worden ingezet.  
 
Ook voor rekenen zijn er overigens animaties gemaakt die binnenkort aan Oefenen.nl worden 
toegevoegd. Bijvoorbeeld over optellen onder elkaar, optellen boven de honderd, aftrekken, 
vermenigvuldigen en procenten. Inmiddels zijn we ook gestart met een volledige herziening van Lees en 
Schrijf! Extra met het accent op grammatica en spelling en op drie niveaus: Instroom, 1F en 2F. 
Daarmee sluiten we aan op de standaarden en eindtermen ve. 
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Er is bij een deel van de NT2-respondenten die actief oefenen met Lees en Schrijf!-programma’s behoefte 
aan oefeningen voor uitspraak. 
 
Tijdens de ontwikkeling in 2012 van Taalklas.nl Plus is besloten om in de vorm van een  
pilot te kijken wat we kunnen aanbieden voor spraakherkenning. Aanleiding vormde het eindrapport van 
onderzoek naar taal- en spraaktechnologie en onderwijs van de Nederlandse Taalunie.

1
 Daaruit bleek 

helaas niet dat er al software ontwikkeld was die ingezet kon worden. Onze webbouwer Emmia heeft 
onderzoek gedaan naar voor ons geschikte software. Op basis daarvan is een keuze gemaakt en zijn 
diverse interactietypen ontwikkeld die toegevoegd zijn aan onze Oefeningentool. Testen en ontwikkelen 
van inhoud vinden nog plaats, maar we verwachten het oefenmateriaal zomer 2013 gereed te hebben. 

 
Er is bij enkele van de respondenten die actief oefenen met Lees en Schrijf!-programma’s behoefte aan 
materiaal dat gericht is op het oefenen voor het staatsexamen NT2. 
 
De invoering van de nieuwe inburgeringswet per 1 januari 2013 maakt dat inburgeraars zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun taalcursus. Zij kunnen daarvoor geld lenen. 
Samen met het CINOP zijn wij van mening dat zo’n aanbod ook betaalbaar moet zijn. Met hen hebben we 
de methodiek NLvaardig ontwikkeld met als eerste product NLvaardig. Basisniveau NT2, de leerroute 
tot niveau A2.  
 
Enkele respondenten in het onderzoek geven aan dat Oefenen.nl nog niet tabletproof is. 
 
Dat ETV.nl-materialen niet op een iPad werken komt omdat er Flash gebruikt wordt in de programma’s. 
Apple ondersteunt dat niet. Adobe is ook gestopt met de mobiele Flash-variant. De reden is dat veel 
content die eerder in Flash werd gepubliceerd, zoals video’s, nu ook in html5 beschikbaar is. Dat 
websitebouwers Flash minder zijn gaan gebruiken, komt mede door de keuze van Apple om de iPhone en 
de iPad geen Flash-ondersteuning te geven. Dat heeft er mede toe geleid dat we ons begin 2012 hebben 
georiënteerd op wat een omzetting naar html5 betekent voor ETV.nl-materialen. Dat heeft er toe geleid 
dat begin 2013 is gestart met de omzetting van de materialen die ontwikkeld zijn met onze 
Oefeningentool. Dat betekent dat eind 2013 een groot deel van de oefenmaterialen tabletproof is. 
Wanneer voldoende middelen worden gevonden volgen andere programma’s ook. 
 
Inmiddels is onze eerste app ook gelanceerd bij het programma Taalklas.nl Plus. Voor  
zowel iPad- als Android-devices. 
 
 

Overige verbeteringen die in gang zijn gezet 
 
Overige verbeteringen van de gebruiksmogelijkheden van Oefenen.nl die begin 2013 in gang zijn gezet 
zijn: 
 
Aansluiten programma’s van andere aanbieders 
 
Oefenen.nl staat ook open staat voor materiaal van andere aanbieders. Daar geldt overigens wel een 
aantal criteria voor. Het ziet er naar uit dat jekanmewat.nl in 2013 op Oefenen.nl wordt ontsloten. Dat 
staat op het genoemde nt2taalmenu.nl. Begin 2013 is ook Station Nederlands op Oefenen.nl ontsloten en 
ook het oefenmateriaal voor de toets gesproken Nederlands op www.toetsgesprokennederlands.nl wordt 
ontsloten. 
 
Vrij oefenen 
 
Het is nu moeilijk te zien wat een programma inhoudt. Mensen moeten eerst inloggen om te zien wat de 
oefeningen zijn, terwijl mensen graag willen weten wat ze aan een programma hebben voordat ze 
inloggen. Medio juni 2013 krijgen mensen de mogelijkheid tien minuten vrij te oefenen. 
 

--------------------------- 
1. T. Van den Heuvel, J. T’Sas, S. Verberne: Onderzoek taal- en spraaktechnologie en onderwijs.  
Eindrapport. Nederlandse Taalunie, 2012. 

  

http://www.toetsgesprokennederlands.nl/
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Niveautoetsje 
 
Het doel van dit toetsje is deelnemers (en hun eventuele begeleiders) helpen een juiste keuze te maken 
uit de taalprogramma’s op Oefenen.nl. Het gaat om een keuze voor het juiste niveau. Het resultaat 
verwijst naar de niveauaanduiding met de sterretjes. Beschikbaar zomer 2013.  
 
 
Demo voor eindgebruikers 
 
Op Oefenen.nl en op YouTube komt een demo voor eindgebruikers van wat Oefenen.nl nu precies is en 
wat je daarop vindt. Hiervoor dient eerst de niveautoets afgerond te zijn. 
 
 
Demo’s voor licentiehouders 
 
We willen gebruikers van een Professioneel (Plus) Account laten zien en voelen wat de mogelijkheden 
zijn van het volgsysteem. Begin 2013 is een aantal filmpjes ontwikkeld om uit te leggen hoe de portal 
werkt en hoe verschillende onderdelen van het Professioneel (Plus) Account werken. Bijvoorbeeld hoe 
voeg je een deelnemer toe, hoe koppel en ontkoppel je een bestaand account aan een licentieomgeving 
en hoe zet je huiswerk klaar of hoe maak je een leerroute. De filmpjes zijn inmiddels toegevoegd aan het 
volgsysteem en worden ingezet bij trainingen ‘Werken met de materialen op Oefenen.nl’ voor 
licentiehouders. 
 
Oefenen.nl blijft een dynamisch product: er worden steeds nieuwe programma’s toegevoegd en het 
volgsysteem wordt steeds verder verbeterd, mede op basis van feedback door gebruikers. Er zijn nog 
genoeg verbeterpunten en kansen en mogelijkheden.  
 
 

Reflectie op analyseren leergedrag 
 
Voor het reguliere onderwijs is er een trend (maar nog lang geen praktijk!) richting digitale leersystemen 
rond interactieve toetssystemen voor formatieve toetsing, systemen voor het vastleggen en analyseren 
van leeractiviteiten (learning analytics) en adaptieve leersystemen die zich min of meer automatisch 
aanpassen aan het leerprofiel van een leerling/student. 
 
De tekst maakt duidelijk dat we nog aan het begin staan van de mogelijkheden die gebruikersdata kunnen 
bieden. Nadere discussie en onderzoek is nodig over welke methode voor het verzamelen en analyseren 
van data voor Oefenen.nl geschikt is 
 
Er is immers sprake van een grote heterogene en diffuse groep van gebruikers van Oefenen.nl. 
Laagopgeleiden en laaggeletterden. En vooral in in- en non-formele contexten. Gebruikers hebben daarbij 
diverse leervragen/wensen. Individuele gebruikers oefenen vaak naar eigen inzicht en zonder specifieke 
leervraag. Sommige gebruikers willen misschien alleen maar leren e-mailen. Dan maken ze zeer beperkt 
gebruik van Oefenen.nl maar hun leervraag is daarmee wel beantwoord. Daar waar materialen in 
begeleide contexten worden ingezet, zijn daar steeds eigen doelen bij. Gemeenten kunnen ook doelen 
hebben, zeker waar het materiaal aangeboden wordt als activerings/werkgelegenheidsinstrument of 
gekoppeld wordt aan een bepaalde pas voor bijvoorbeeld inburgeraars. 
 
Belangrijk ook is dat wij rekening houden met de informatiebehoeften die passen bij de specifieke 
doelstellingen van ons product. 
 
Nu we nog aan het begin staan, zou het daarom mooi zijn wanneer er breed consensus is over hoe en op 
welke indicatoren de data van Oefenen.nl verzameld en geanalyseerd moeten worden, juist voor 
laagopgeleiden en laaggeletterden. Consensus door organisaties voor non-formele educatie, 
gemeentelijke en landelijke overheden, bedrijven en organisaties met formeel educatieaanbod lijkt ons 
een voorwaarde. 
 
Den Haag, 3 juni 2013 
 
Stichting Expertisecentrum ETV.nl 
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