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Vraag 

Is het waar dat het inzetten van een app waarbij mbo-studenten tijdens hun 

stageperiode dagelijks opdrachten krijgen gericht op theoretische vakinhoud, bijdraagt 
aan leer- en toetsresultaten wat betreft vakinhoud? 

 

Kort antwoord 

Er is geen wetenschappelijk onderzoek gevonden dat specifiek ingaat op het inzetten van 

een app waarbij studenten tijdens een stageperiode opdrachten krijgen die gericht zijn 

op theoretische vakinhoud. De studies die gevonden zijn en raakvlakken vertonen met 

deze vraag geven aan dat het werken met WhatsApp of scoial media de betrokkenheid 

van studenten vergroot en het leren van studenten buiten de lesuren wordt 

gecontinueerd. Nadelen zijn de extra tijdsinvestering, de mogelijk nadelige invloed op 

formele schrijfvaardigheid van studenten en de hoeveelheid irrelevante berichten die 

digitaal gedeeld worden. Specialisten geven aan dat het belangrijk is om de theorie te 

koppelen aan de praktijk waar de studenten op dat moment mee bezig zijn en daarnaast 
tweezijdige communicatie mogelijk te maken. 

Toelichting antwoord 

Aanleiding 

Studenten in het mbo wisselen vaak periodes van theorielessen op school af met 

periodes waarin stage wordt gelopen. De vraagstellers constateren dat de theoretische 

kennis bij studenten weggezakt lijkt te zijn, wanneer zij een of twee periodes een 

bepaald theorievak niet hebben gehad. Zij vragen zich af of het ontwikkelen en inzetten 

van een app waarin studenten tijdens de stageperiode dagelijks gerichte opdrachten 

krijgen over de theorie er voor kan zorgen dat de theorie niet wegzakt. 

  



 
 
 

 
 

Wetenschappelijk onderzoek 

Er is geen wetenschappelijk onderzoek gevonden dat specifiek ingaat op deze vraag. Wel 

zijn onderzoeken gevonden die raakvlakken vertonen met de gestelde vraag, zoals 

onderzoek naar het inzetten van social media tijdens de stage, of het vergroten van 

betrokkenheid van leerlingen bij de lessen door middel van WhatsApp. Deze zijn 

hieronder verwerkt. De meeste van deze studies richten zich echter op enkele klassen 

van een bepaalde school. Dat betekent dat met voorzichtigheid naar dergelijke resultaten 

gekeken dient te worden en blijft het dus vooralsnog onduidelijk wat de invloed van het 

werken met apps in het mbo is. 

Het inzetten van Social Media tijdens de stage 

In 2012 deed Kennisnet onderzoek naar het inzetten van social media in het mbo bij de 

begeleiding van studenten tijdens de stage, ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) 

genoemd. Studenten die tijdens de BPV begeleiding ontvingen via social media schreven 

tijdens hun stage een blog waardoor zij bewuster bezig waren met de eigen ontwikkeling. 

Praktijkbegeleiders waren beter op de hoogte van wat er speelde bij de student, doordat 

studenten in hun blog zaken beschreven die ze normaliter niet bespraken. Bovendien was 

er vaker contact tussen docent en student. Hierdoor werd meer begeleiding op maat 

geboden. De studenten die extra begeleiding kregen via social media, scoorden 

significant hoger op de praktijkbeoordeling dan de studenten die deze begeleiding niet 

kregen. Als nadeel werd de extra tijdsinvestering van alle betrokken partijen genoemd 
(De Ries, Nieuwenhuis, Van der Neut, 2012). 

Bij het ontwikkelen of inzetten van een theorie-app kunnen de resultaten van dit 

onderzoek meegenomen worden. Extra (digitale) individuele begeleiding kan er voor 

zorgen dat studenten zich bewuster worden van de eigen ontwikkeling, tweezijdige 

communicatie blijkt daarbij van belang. De docent zou in de begeleiding de voortgang en 

ontwikkeling binnen de theorievakken kunnen meenemen. Nader onderzoek is nodig om 

na te gaan of dit dezelfde positieve effecten heeft en wat het effect daarvan is op de 
uiteindelijke leerresultaten. 

Betrokkenheid vergroten met WhatsApp 

Dat het werken met digitale apps motiverend werkt voor studenten laten diverse 

onderzoeken zien naar het inzetten van WhatsApp voor school (Alghazo & Nash, 2017; 

Bouhnik & Deshen, 2014; Cetinkaya, 2017; Nirgude & Naik, 2017). Werken met 

WhatsApp zorgt voor een prettig leerklimaat en grotere betrokkenheid van studenten. 

Studenten zijn meer betrokken bij het beantwoorden van vragen, ook studenten die 

bijvoorbeeld in een klasdiscussie niet altijd deelnemen. Deelnemers aan dergelijk 

onderzoek noemen daarnaast als voordelen: de toegankelijkheid van lesmateriaal, de 

beschikbaarheid van de docent en de continuering van het leren buiten de lesuren 
(Bouhnik & Deshen, 2014; Cetinkaya, 2017). 

Voor het inzetten van een theorie-app zou dit kunnen betekenen dat studenten door het 

werken met een dergelijke app meer gemotiveerd raken voor het werken met de 

theoretische lesstof en dat de continuering van het leren doorgaat ook als er geen 
theoretische lessen zijn. Meer onderzoek is echter nodig om dit te bevestigen. 

  

Nadelen van werken met apps 



 
 
 

 
 

Wanneer studenten antwoorden intypen in apps kan dit nadelige gevolgen hebben voor 

het schrijven van formele teksten. Tekstberichten in elektronische communicatie 

bevatten namelijk vaak incorrecte spelling, grammatica of interpunctie (Verheijen, 2013). 

Studenten die veel tekstuele aanpassingen gebruiken (zoals bijvoorbeeld ‘ff w88’ in 

plaats van ‘even wachten’) blijken minder goed in het schrijven van formele teksten. 

Overigens blijken dergelijke studenten juist wel goed in het schrijven van informele 

teksten, net als wie veel gebruik maakt van smilies (zoals J) in getypte teksten (Rosen et 

al., 2010). 

Een ander nadeel wat uit onderzoek naar voren komt is dat docenten en studenten 

aangeven dat de hoeveelheid irrelevante berichten die studenten versturen storend is. 

Net als de aanname van studenten dat docenten via de app continu beschikbaar zijn 
(Bouhnik & Deshen, 2014; Cetinkaya, 2017). 

Voor het inzetten van een theorie-app betekent dit dat er goede afspraken gemaakt 

moeten worden over het gebruik van deze app door de verschillende deelnemers. 

Daarnaast dient bewust omgegaan te worden met de hoeveelheid tekst die studenten 
geacht worden in te typen. 

Wat zeggen specialisten? 

Om deze vraag te beantwoorden is advies gevraagd aan een tweetal specialisten. 

Dr. Jeroen Onstenk, lector Pedagogisch-didactisch handelen in het onderwijs bij 

Inholland, geeft aan dat opdrachten om het leren in de BPV te versterken alleen zin 

hebben als ze inspelen op wat er op de stageplek gebeurt, dus niet als het puur vragen 

vanuit de theorie zijn. Als de app tweezijdige communicatie mogelijk maakt waarbij de 

docent zijn theorie koppelt aan de praktijkervaringen van de leerling is wel leerwinst te 

verwachten. In het boekhoofdstuk Kennis verbinden in werkplekleren (Onstenk, 2016), 

wordt dit (los van de toepassing van ICT) verder uitgediept. Voor meer informatie: 
Jeroen.Onstenk@inholland.nl 

Dr. Niek van den Berg, lector Boundary crossing praktijken van opleiders en 

onderzoekers bij Aeres Hogeschool Wageningen, geeft aan: "Ik raad het af om 

geïsoleerde theorie - via een app of anderszins - tijdens de stage te activeren. Effectiever 

is waarschijnlijk om naar aanleiding van ervaringen op de werkplek gedoseerd te 

herinneren aan gerelateerde theorie. Dan komen theorie en praktijk bij elkaar en is de 

relevantie groter. Dat levert meer op aan competentieontwikkeling dan bij een accent op 

voorbereiding op theorietoetsen." Zie bijvoorbeeld het boek Tussen opleiding en 

beroepspraktijk. Het potentieel van boundary crossing van Bakker, Zitter, Beausaert en 
De Bruijn (2016). Voor meer informatie: n.van.den.berg@aeres.nl 
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Meer weten? 

De Kennisrotonde beantwoordde eerder de vraag: Welke factoren zijn van invloed op de 

kwaliteit van werkplekleren in het beroepsonderwijs? Aansluitend bij de reacties van de 

specialisten wordt ook hier onder meer verwezen naar het verbinden en verstrengelen 

van binnen- en buitenschoolse leerervaringen, het belang om over de grenzen van 

onderwijs en bedrijfsleven systematisch kennis en ervaringen met elkaar in contact te 
brengen, in te zetten, uit te wisselen, te ordenen en te valideren. 

Op diverse plekken wordt aandacht besteed aan het inzetten van digitale middelen in het 
onderwijs. 

-      Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. In de 

onderzoeksdatabank staan diverse resultaten van onderzoek naar ICT in het onderwijs.   

-      Bij ROC de Leijgraaf is onderzoek gedaan naar het gebruik sociale media voor 

stagebegeleiding. Zie hier de rapportage. 

-      ROC Midden Nederland heeft een app ontwikkeld om schooluitval te verlagen. 

-      ROC van Twente maakt gebruik van een app tijdens de BPV. Zie hier het filmpje op 
Youtube. 

 

Bedrijven die apps leveren voor het onderwijs zijn bijvoorbeeld: 

-      AppAtSchool 

-      AppvoorSchool 

-      OAB Dekkers  

 

Onderwijssector 

mbo 

 

Trefwoorden 

App, stageperiode, BPV, wegzakken theoretische kennis 

 

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2016/06/053-Antwoord-Welke-factoren-zijn-van-invloed-op-werkplekleren-in-het-beroepsonderwijs-2016.pdf.
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2016/06/053-Antwoord-Welke-factoren-zijn-van-invloed-op-werkplekleren-in-het-beroepsonderwijs-2016.pdf.
https://www.kennisnet.nl/kennisnet-onderzoeksdatabank/
https://www.kennisnet.nl/kennisnet-onderzoeksdatabank/
http://ixperium.nl/files/2018/01/Gelderse-MBO-Beginmeting-leren-en-lesgeven-met-ict-def-20171221.pdf
http://www.checkitonline.nl/praktijkvoorbeelden/roc-midden-nederland/
http://www.cviweb2016.nl/12_335_De_BPV_app.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=WE1L0sLKc10
https://www.youtube.com/watch?v=WE1L0sLKc10
https://www.appatschool.com/
https://appvoorschool.nl/
file:///C:/Users/hooftm/Downloads/-%09http:/oabdekkers.nl/2015/03/17/app-voor-effectievere-stagebegeleiding/

