
Adaptieve leertechnologie kan adaptief zĳn op verschillende manieren 
(Kennisnet, 2021):
Stapadaptieve leertechnologie geeft op een adaptieve manier feed-
back aan leerlingen.
Taakadaptieve leertechnologie biedt leerlingen moeilĳkere of makke-
lĳkere opdrachten naar gelang de leerling opdrachten goed of fout 
maakt.
Curriculumadaptieve leertechnologie zoekt het meest efficiënte leer-
pad voor de leerling om het curriculum te doorlopen.

Uit de antwoorden op de vragenlĳst blĳkt dat de adaptieve leertechno-
logie vooral wordt gebruikt om adaptief te werken aan (plus)opgaven 
(taakadaptief). Dit gebeurt in de bovenbouw meer dan in de midden-
bouw. In de middenbouw worden adaptieve opdrachten meer aange-
boden op basis van leerdoelen. Adaptief werken aan leerdoelen (curri-
culumadaptief) gebeurt nog niet zo vaak. Dit ligt de lĳn der verwach-
ting, omdat curriculumadaptieve leertechnologie nog niet op grote 
schaal wordt gebruikt in het Nederlandse basisonderwĳs. 

Adaptieve leertechnologie voorziet leerkrachten van resultaten ten aan-
zien vanhet leerproces van leerlingen. De gegevens en resultaten, die 
vaak worden weergegeven op het leerkrachtendashboard, worden le-
arning analytics genoemd. Deze gegevens kunnen de leerkracht infor-
meren voorafgaand, tĳdens en na afloop van de les.
Uit de vragenlĳst blĳkt dat het dashboard voorafgaand aan de les wel 
vaak wordt geraadpleegd. Echter, er worden niet vaak instructiegroepen 
opgesteld naar aanleiding van deze gegevens. Uit het onderzoek van Ad-
miraal et al. (2018) blĳkt dat het wel degelĳk zinvol is om instructiegroe-
pen op te stellen na het raadplegen van de learning analytics. Hierdoor 
wordt er voorkomen dat er teveel aandacht gaat naar leerlingen die laag 
scoren. Ook de gemiddeld en hoogscorende leerlingen verdienen de 
aandacht (Duenk et al, 2015).
Ook blĳkt uit de vragenlĳst dat leerkrachten vaak feedback en hulp 
geven op basis van de learning analytics die zĳ live – dus tĳdens de les – 
zien op het dashboard van het adaptieve leersysteem. Leerkrachten 
kunnen leerlingen voorzien van feedback op allerlei vlakken, bĳvoor-
beeld op de taak, proces of metacognitie (zie tabel 1). Uit onderzoek 
blĳkt dat leerkrachten met name feedback geven op de taakuitvoering 
en het proces van de leerlingen (Molenaar & Knoop-Van Campen, 2018). 
Feedback op het proces blĳkt zeer effectief, net als feedback op meta-
cognitie (Knoop-Van Campen et al., 2021). Feedback op metacognitie 
wordt echter zelden gegeven. 

Uit de vragenlĳst blĳkt dat gebruikers van adaptieve leertechnologie 
over het algemeen geen sterke ondersteuningsbehoefte hebben met 
betrekking tot de inzet van adaptieve leertechnologie. De sterkste on-
dersteuningsbehoefte ligt bĳ het ondersteunen van het achterhalen van 
leerstrategieën en denkfouten, ondersteunen bĳ het werken met leer-
doelen en het werken vanuit leerlĳnen en het ondersteunen bĳ het dif-
ferentiëren. Ook blĳkt dat oefening kunst baart: naarmate de ervaring 
met adaptieve leertechnologie toeneemt, neemt de algemene onder-
steuningsbehoefte af. Opvallend is dat er geen sterke behoefte is aan 
ondersteuning in het gebruik van de resultatenweergave (het leerkrach-
tendashboard) en in het volgen van de voortgang van leerlingen. De re-
sultatenweergave kan de leerkracht namelĳk ondersteunen in differen-
tiëren en informeert de leerkracht over denkfouten en leerstrategieën 
van leerlingen.
Crossley et al. (2020) laten zien dat technologie ondertussen in staat is 
om leerstrategieën van de leerling tĳdens het rekenen- en wiskundeon-
derwĳs te voorspellen. Ook is adaptieve leertechnologie in staat zelfre-
gulerende vaardigheden te voorspellen (Molenaar et al., 2021). Het ligt 
voor de hand dat learning analytics over leerstrategieën, denkfouten en 
zelfregulatie in toekomstige updates ook zichtbaar zullen worden op 
het leerkrachtendashboard.

Uit de vragenlĳst komt naar voren dat leerkrachten vinden dat de 
adaptieve leertechnologie er voor zorgt dat leerlingen meer in-
zicht hebben in hun eigen leerproces. Ook werken leerlingen 
meer op hun eigen niveau, werken ze zelfstandiger en maken ze 
meer opgaven dan wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van 
adaptieve leertechnologie.
Leerkrachten zien echter ook dat leerlingen minder samenwer-
ken door het gebruik van adaptieve leertechnologie. Dit is lo-
gisch, aangezien adaptiviteit er voor zorgt dat elke leerling ge-
personaliseerde opdrachten krĳgt. Uit de vragenlĳst blĳkt dat 
leerkrachten aangeven dat leerlingen minder zelfvertrouwen 
hebben op het moment dat zĳ werken met adaptieve leertech-
nologie. Dit zou een gevolg kunnen zĳn van het gebrek aan sa-
menwerking tĳdens de rekenles. In’am en Sutrisno (2021) laten in 
hun onderzoek zien dat coöperatief leren in de rekenles zorgt 
voor meer zelfvertrouwen en een beter vaardigheidsgevoel van 
de leerling. Dit suggereert dat het zinvol is om ook coöperatieve 
werkvormen aan te bieden tĳdens een rekenles verrĳkt met 
adaptieve leertechnologie.

Uit de vragenlĳst blĳkt dat leerkrachten een daling van mo-
tivatie zien bĳ leerlingen door het werken met adaptieve 
leertechnologie. Moltudal et al. (2020) kwamen tot dezelf-
de bevinding in hun studie. Zĳ zien dat het aanleren van 
nieuwe rekenconcepten met het gebruik van adaptieve 
leertechnologie een negatief effect heeft op de intrinsieke 
motivatie. Intrinsieke motivatie is een voorwaarde voor ef-
fectief leren. Adaptieve leertechnologie lĳkt vooral effec-
tief bĳ het herhalen van rekenvaardigheden en het auto-
matiseren. Herhalings- en automatiseringstaken die 
worden aangeboden met behulp van adaptieve leertech-
nologie hebben juist een positief effect op de intrinsieke 
motivatie, omdat er meer gepersonaliseerde opgaven 
worden aangeboden (Adamma et al., 2018).
Het handelingsmodel, zoals weergegeven in figuur 1, kan 
handvatten bieden voor een effectieve rekenles. Door 
nieuwe rekenconcepten eerst informeel aan te bieden, 
wordt ervoor gewaakt te snel formeel en adaptief aan de 
slag te gaan. Tevens zet dit handelingsmodel communicatie 
centraal, wat ten goede komt aan de behoefte om coöpe-
ratief te leren (Notten, 2014).
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Tabel 1: typen feedback met uitleg en voorbeeld (Molenaar & Knoop-Van Campen, 2019).

Figuur 1: handelingsmodel rekenen (Notten, 2014).

Uitleg

Feedback gericht op de taak die de leerling 
aan het uitvoeren is of heeft uitevoerd

“Vergeet niet om alle cĳfers uiteindelĳk bĳ 
elkaar op te tellen.”

“Je kan door naar de volgende opgave.”

“Hoe ga je de verschillende taken tĳdens 
deze les.”

Feedback gericht op het leerproces van de 
leerling

Feedback, vaak vragend, die studenten 
wĳzen op planning en reflectie/evaluatie.

Voorbeeld

Proces

Metacognitie

Informeel handelen in werkĳkelĳke situaties (doen)

Voorstellen - concreet (representeren van objecten en 
werkelĳkheidssituaties in concrete afbeeldingen)

Voorstellen - abstract (representeren van de 
werkelĳkheid aan de hand van denkmodellen) 

Formeel handelen
(formele bewerkingen uitvoeren)
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In mei en juni 2021 hebben 51 Nederlandse basisschoolleerkrachten die in hun rekenonderwĳs gebruik maken 
een adaptief leersysteem een vragenlĳst over het gebruik van dit systeem ingevuld. Van de 51 bevraagde 
leerkrachten maakten 30 gebruik van Snappet, 11 van Gynzy Kids en 10 van Bingel. Er wordt in deze 
vragenlĳst geen onderscheid gemaakt tussen tussen Bingelgebruikers die Pluspunt of Wereld in Getallen 
gebruiken. In deze infographic worden de resultaten van het onderzoek besproken en vergeleken met 
bronnen die de resultaten kunnen verklaren, ze tegenspreken of aanvullen. Het merendeel (88%) van 
de bevraagde leerkrachten is vrouw. Ongeveer twee derde van de bevraagde leerkrachten werkte 
in de bovenbouw en een derde in de middenbouw. De leeftĳd lag tussen de 21 en 57 (gemiddeld 
van 41 jaar). De leerkrachten hadden tussen de 1 en 31 jaar onderwĳservaring (gemiddeld 15 
jaar). Het aantal jaren ervaring met adaptieve leertechnologie lag tussen de 1 en 
8 jaar (gemiddeld 3.4 jaar).
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