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1 Context

Leerkrachten die willen inspelen op het intensieve mediagebruik van hun leerlingen, maar tegelijk
hun digitale competenties willen bijspijkeren kunnen terecht bij Het Archief voor Onderwijs, een
initiatief van meemoo. Op het onderwijsplatform vinden ze een uitgebreid aanbod
van Nederlandstalig audiovisueel materiaal. Geselecteerd door leerkrachten, voor leerkrachten en
afgestemd op de eindtermen en leerplandoelen. Daarnaast kunnen ze hun leerlingen secundair
ook zelf aan het werk zetten via gerichte kijk- en luisteropdrachten.

Het Archief voor Onderwijs staat niet stil! Er wordt voortdurend getimmerd aan nieuwe
ontwikkelingen en we werken hiervoor steeds nauw samen met het onderwijsveld, vanuit onze
leuze “voor en door leerkrachten”. Ook aan de ontwikkeling van de leerlingenruimte voor het
secundair onderwijs die in september 2020 gelanceerd werd, ging een uitgebreid onderzoek
vooraf. We organiseerden een grootschalige bevraging, co-creatiesessies met leerkrachten,
ICT-coördinatoren en administratief medewerkers, maar ook praktijktesten in de klas en een
focusgroep. Op deze manier zorgen we ervoor dat ons platform relevant en vlot inzetbaar blijft
voor lesgevers. In dit verslag vind je de bevindingen van het onderzoek en de conclusies voor de
verdere ontwikkeling van het platform. 
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2 Verloop van het onderzoek

In oktober 2016 lanceerden we samen SMIT’s Living Lab van IMEC een grootschalige bevraging.
Hierin polsten we naar mediagebruik in de klas, het gebruik van Het Archief voor Onderwijs zelf en
de mogelijkheden voor leerlingen op het platform. 768 respondenten vulden de survey volledig in.

Daarna volgden twee co-creatiesessies in samenwerking met Living lab (IMEC), een met
leerkrachten uit basis- en secundair onderwijs en een met ICT-coördinatoren en administratief
personeel (zoals bv Smartschool-beheerders). Aan de hand van deze co-creatiesessies wilden we
de mogelijkheden en verwachtingen rond het aanmaken van accounts op Het Archief voor
Onderwijs en functionaliteiten voor leerkrachten en leerlingen duidelijk in kaart brengen.

Vervolgens wilden we aan de hand van praktijktesten een inzicht krijgen in de noden en
struikelblokken bij leerlingen en leerkrachten. Leerlingen kregen toegang tot de toenmalige versie
van Het Archief voor Onderwijs, zodat we de flow voor het aanmaken van een account konden
testen en verschillende opdrachten voor leerlingen konden onderzoeken. Deze praktijktesten
werden uitgevoerd in een tiental middelbare scholen verspreid over Vlaanderen en over de
verschillende onderwijsvormen in het secundair onderwijs heen.

Ten slotte organiseerden we een focusgroep met de leerkrachten van de praktijktesten. Aan de
hand van uitgewerkte wireframes doorliepen zij een aantal flows voor leerlingen en leerkrachten.
Daarnaast evalueerden ze ook de eerste mock-ups van de vernieuwde website.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek ontwikkelden we het vernieuwde Archief voor
Onderwijs, dat lanceerde in september 2020.
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3 Resultaten online bevraging

De bevraging over het gebruik van audiovisueel materiaal in de klas en meer specifiek over Het
Archief voor Onderwijs werd ingevuld door 768 leerkrachten basis- en secundair onderwijs. In de
analyse worden de resultaten van deze twee doelgroepen soms opgesplitst om een duidelijker
beeld te krijgen van de noden. 

3.1 Evoluties in het gebruik van ICT en audiovisueel materiaal in de
klas

In 2013 werd reeds een eerste bevraging gedaan bij leerkrachten over het gebruik van ICT en
audiovisueel materiaal in de klas. Deze resultaten laten ons toe een evolutie in kaart te brengen.
We zetten de grootste veranderingen op vlak van ICT en gebruik van audiovisueel materiaal hier
even op een rijtje. 

● Ten opzichte van 2013 is de aanwezigheid van een internetverbinding op school bijna
verdubbeld. 

● Het gebruik van video- en audiofragmenten in de les is gestegen (van 19,4% in 2013 naar
45,6% voor gebruikers van het platform vs. 30,5% voor niet-gebruikers). 

● In 2013 was de voornaamste reden om geen video- of audiomateriaal te gebruiken vooral
het ontbreken van infrastructuur in de klas. In dit vervolgonderzoek is de voornaamste reden
dat de beschikbare content zich daar niet altijd inhoudelijk toe leent. 

De redenen waarom audiovisueel materiaal in de klas gebruikt wordt zijn gelijklopend in secundair
onderwijs en in basisonderwijs: het is motiverend, efficiënt en verrijkend voor leerlingen. 

3.2 Het Archief voor Onderwijs

Ook het gebruik van Het Archief voor Onderwijs kwam aan bod in de bevraging. Een eerste
belangrijke conclusie is dat Het Archief voor Onderwijs veel minder bekend is bij leerkrachten uit
het basisonderwijs dan bij leerkrachten uit het secundair onderwijs: 35% van de respondenten uit
het basisonderwijs kent het platform niet, tegenover 10% van de respondenten uit het secundair
onderwijs. Wie het platform wel kent, maar niet veel gebruikt, noemt tijdsgebrek en onvoldoende
bruikbare content voor het eigen vak of onderwijsniveau als belangrijkste reden. 

De net promotor score ligt dan ook een pak hoger in het secundair onderwijs: terwijl deze in het
basisonderwijs slechts 14 (= goed) is, is ze in het secundair onderwijs gelijk aan 46 (= heel goed). De
meest voorkomende reden hiervoor is het gebrek aan aangepast materiaal voor het
basisonderwijs. Het voornaamste werkpunt ligt dus bij het verder uitbreiden van het aanbod voor
deze doelgroep, maar ook voor het secundair. Het belangrijkste argument van de groep
bevraagden die Het Archief voor Onderwijs aanbevelen is het aanbod op maat, dat bovendien
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uniek is en blijvend beschikbaar. De net promotor score van het platform dient verder opgevolgd
te worden in bevragingen in de toekomst. 

Ook in gebruik is Het Archief voor Onderwijs veel meer ingeburgerd bij leerkrachten uit het
secundair onderwijs. Geen enkele leraar basisonderwijs gebruikt het platform voor alle lessen. Dit
heeft ook grotendeels te maken met de grote variatie aan vakken die leerkrachten basisonderwijs
geven in vergelijking met leerkrachten secundair onderwijs. 22% van de bevraagden uit het
secundair onderwijs gebruikt Het Archief voor Onderwijs regelmatig, en 38% gebruikte het platform
al enkele keren in de les. 

Gebruikers van Het Archief voor Onderwijs zijn over het algemeen (heel) tevreden over het
platform als bron voor audiovisueel materiaal en gebruiken significant meer audiovisueel materiaal
in hun lessen dan niet-gebruikers. 66,1% van de respondenten zou meer audiovisueel materiaal
gebruiken nu ze door de bevraging Het Archief voor Onderwijs hebben leren kennen. De meest
gebruikte functies op het platform zijn zoeken op trefwoorden en via filters. 

3.3 Leerlingentoegang op Het Archief voor Onderwijs

Voor leerkrachten secundair onderwijs is het heel belangrijk dat leerlingen ook toegang krijgen tot
het platform, voor het basisonderwijs is dit minder het geval: 58% van de leerkrachten secundair
onderwijs vindt individuele toegang voor leerlingen belangrijk tot zeer belangrijk, tegenover 42%
van de leerkrachten in het basisonderwijs. Leerkrachten secundair onderwijs zien hier
mogelijkheden om leerlingen zelfstandig te laten werken (bijvoorbeeld in het principe van de
flipped classroom), maar ook om hun zoekvaardigheden te trainen. Het feit dat Het Archief voor
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Onderwijs betrouwbare audiovisuele bronnen aanbiedt in een beschermde omgeving is ook een
belangrijk argument. 

Indien het niet mogelijk is om leerlingen toegang te geven tot het volledige platform, is het
toegang geven tot een beperkt aanbod een mogelijk compromis, maar leerlingen dienen zowel
op school als thuis het aanbod te kunnen raadplegen. Er is dus idealiter geen beperking in plaats.
Leerkrachten basisonderwijs zien een beperking in tijd als een groot nadeel: de fragmenten
moeten gedurende een langere periode beschikbaar blijven voor leerlingen. Leerkrachten uit het
secundair onderwijs geven leerlingen liefst directe links mee om video- en audiomateriaal buiten
de school te bekijken. 

Veel leerkrachten staan twijfelachtig tegenover mogelijkheden voor videobewerking, voornamelijk
omdat ze er zelf weinig ervaring mee hebben, zich onzeker voelen, of de relevantie voor de
realisatie van de eindtermen niet zien. De innovators en early adopters zien wel de aansluiting met
leerplannen (vooral leerkrachten informatica) en zien mogelijkheden zoals het laten selecteren van
relevante fragmenten, of leerlingen eigen digitale content te laten creëren. 

4 Co-creatie met leerkrachten 

In een co-creatiesessie werd samen met leerkrachten lager en secundair onderwijs nagedacht
over mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen op Het Archief voor Onderwijs.

4.1 Werkruimte voor leerkrachten
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In de co-creatie met leerkrachten werd gekeken naar de functionaliteiten die leerkrachten graag
ontwikkeld willen zien. 

Leerkrachten willen losse items en fragmenten kunnen delen met leerlingen, maar ook
zelfgemaakte collecties, en dit zonder dat ze deze ook moeten publiceren voor andere
leerkrachten op het platform. Ze willen hierbij binnen de omgeving van Het Archief voor Onderwijs
een opdrachtfiche kunnen aanmaken die idealiter ook op het platform door leerlingen ingevuld
kan worden. Deze opdrachten moeten ergens bewaard worden om eventueel te hergebruiken
voor andere groepen of andere schooljaren. Er is ook vraag naar de mogelijkheid om bepaalde
zaken tijdelijk onzichtbaar te zetten voor leerlingen, zoals bijvoorbeeld de beschrijvende tekst naast
een audio- of videofragment. Sommige leerkrachten willen ook andere filmpjes of materiaal van
andere bronnen kunnen integreren in hun collecties zodat al hun materiaal samen staat. 

4.2 Zoekopdrachten voor leerlingen

Ook voor zoekopdrachten zien leerkrachten mogelijkheden, maar ze vragen daar wel naar de
mogelijkheid om de zoekopdracht te sturen of de zoekresultaten te beperken. Ze zien Het Archief
voor Onderwijs als een interessante bron voor leerlingen om op zoek te gaan naar betrouwbare
audiovisuele content. 

4.3 Interactieve oefeningen

Leerkrachten zien een heel aantal mogelijkheden voor het gebruik van interactieve oefeningen bij
audiovisueel materiaal. Ze willen graag interactieve video’s kunnen aanmaken waarin leerlingen
tijdens de kijk- en luisteroefening vragen beantwoorden, maar ook sleep-, invul-, en
meerkeuzeoefeningen (cfr. Bookwidgets of H5P), of een quiz (cfr. Kahoot en Socrative). Ook willen
leerkrachten audiovisueel materiaal kunnen toevoegen aan een leerpad, waarin je leerlingen kan
opvolgen en bijsturen. 

5 Co-creaties met ICT-coördinatoren 

Er werd tevens een co-creatiesessie opgezet met een aantal administratoren
(Smartschoolbeheerders) en ICT-coördinatoren uit basisonderwijs en secundair onderwijs. De focus
lag hier in eerste instantie op inlogprocedures en klasbeheer op Het Archief voor Onderwijs. 

Een ideaal platform voor leerkrachten voldoet volgens hen aan de volgende eigenschappen: het
is goedkoop, gebruiksvriendelijk, inhoudelijk kwaliteitsvol en makkelijk toegankelijk. Ze benoemen
ook de problemen die ze ondervinden met een aantal van de door hen gebruikte platformen,
zoals de afhankelijkheid van een wifi-netwerk, de kostprijs, niet gebruiksvriendelijk zijn en issues met
betrekking tot privacy. Leerkrachten komen vaak bij hen aankloppen wanneer zij praktische
problemen ervaren op deze platformen, maar ook inlogproblemen, problemen met
wachtwoorden en met infrastructuur komen vaak voor. 
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De deelnemers van de focusgroep zien een aantal mogelijkheden om de leerlingentoegang te
organiseren: 

● op basis van een IP-adres (cf. GoPress)
● via een link en een wachtwoord (cf. Socrative/VIMEO)
● via een koppeling met een leermanagement systeem (vb Polpo/Scoodle via Smartschool,

MAAR niet iedereen heeft hetzelfde LMS, lager onderwijs heeft soms zelfs helemaal geen
leeromgeving)

● via een leerlingverzoek (leerling selecteert school, vak en leraar en stuurt verzoek naar
leraar vanuit Het Archief voor Onderwijs)

● via het importeren van leerlingengegevens in Het Archief voor Onderwijs op basis van een
csv geëxporteerd uit Informat/SOL/SS

Er werden twee mogelijke flows uitgewerkt waarvan de voor- en nadelen uitgebreid werden
besproken. 
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Verder werd nog het belang benadrukt van below and above the line communications: er moet
ingezet worden op verschillende communicatietools om de leerlingentoegang te promoten en te
verduidelijken (via het tijdschrift Klasse, sociale media, of voorstellingen op pedagogische
studiedagen). Ook op lange termijn moet er duidelijk gecommuniceerd worden via updates over
nieuw materiaal, nascholingen en gedetacheerde leerkrachten die materiaal kunnen ontwikkelen
en zo leerkrachten kunnen ondersteunen. In de communicatie moet gefocust worden op een
aantal belangrijke USP's zoals gebruiksvriendelijkheid, gemakkelijke toegang voor zoveel mogelijk
leerlingen en een goede zoekfunctie.
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Een koppeling met Smartschool is dus aangewezen, maar er moet ook een haalbaar alternatief
uitgewerkt worden voor andere scholen. Dat alternatief bleek na de co-creaties een registratie via
e-mailadres. Een school die niet met Smartschool werkt, kan voor leerlingen een account laten
aanmaken door een lijst met e-mailadressen aan Het Archief voor Onderwijs te bezorgen. Onze
organisatie maakt dan voor elke leerling een bevestigingsmail aan. Een leerling kan registreren
door in zijn persoonlijke mailbox de link aan te klikken en een wachtwoord te kiezen. Op deze
manier kunnen leerlingen op een eenvoudige manier een account in gebruik nemen, zonder dat
de ICT-coördinatoren van de school extra belast worden. Zo blijft de gebruiker aan het roer. 

6 Praktijktesten leerlingentoegang secundair 

We beslisten om in de eerste fase enkel leerlingen secundair onderwijs toegang te geven tot het
platform. Deze beslissing kwam er doordat de vraag naar leerlingentoegang bij respondenten uit
het basisonderwijs lager lag dan in het secundair onderwijs, en omdat de deelnemers aan de
focusgroep aangaven dat de inlogflow via mail voor leerlingen in het basisonderwijs te complex
was. Een andere belangrijke reden is dat het juridisch gezien niet mogelijk is om leerlingen van -12
jaar zelf de gebruiksvoorwaarden van het platform te laten goedkeuren. Tijdens de praktijktesten
focusten we dus enkel op leerlingen uit het secundair onderwijs. 

6.1 Methodologie

In 11 testscholen verspreid over heel Vlaanderen werden er praktijktesten uitgevoerd met
leerlingen. In totaal namen 13 leerkrachten en 348 leerlingen deel aan het project. De leerlingen
kregen een tijdelijk gastaccount waarmee ze toegang kregen tot het volledige audiovisuele
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aanbod en alle functionaliteiten van Het Archief voor Onderwijs. Ze konden zelf fragmenten
zoeken en bekijken, en collecties bouwen. De leerkrachten en leerlingen konden een aantal
didactische werkvormen uittesten. Aan de hand van deze testen brachten we struikelblokken voor
leerlingen en leerkrachten in kaart.

6.2 Sterkte-zwakte analyse

Uit de praktijktesten kwamen heel wat sterktes van het gebruik van het platform naar voor,
specifiek met betrekking tot leerlingen: het uitgebreide en kwalitatieve aanbod, de collecties op
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maat, de duurzaamheid van het platform en andere functionaliteiten zoals de knipfunctie en
onderwijsmetadata werden zeer positief ervaren. 

Als zwaktes kwamen het gebrek aan didactische ondersteuning aan bod, de lage
zoekvaardigheden van leerlingen en de beperkingen van de zoekfunctie. Verder zagen
leerkrachten niet altijd de link met de eindtermen en leerplandoelen bij zoekoefeningen, waardoor
ze de oefening vooral als tijdrovend ervaarden. 

Men zag ook een aantal belangrijke opportuniteiten, zoals mogelijkheden om te differentiëren,
werken aan mediawijsheid en samenwerking met collega’s mogelijk maken. De belangrijkste
valkuilen waren de toegang voor leerlingen secundair tot het platform: doordat leerlingen niet
altijd gemakkelijk de verzonden mail terug vonden, nam het inloggen soms te veel tijd in beslag.
Ook gebrekkige schoolinfrastructuur en afhankelijkheid van wifi-verbinding zorgde in sommige
testscholen voor problemen. 

6.3 Conclusies

Over het algemeen stellen we vast dat de nood aan toegang voor leerlingen secundair groot is,
maar er zijn wel een aantal struikelblokken. Ten eerste botsen heel wat scholen op technische en
logistieke problemen alsook op moeilijkheden met inloggen. Er zal dus geïnvesteerd moeten
worden, in het aantal beschikbare toestellen, als in een voldoende stabiele internetverbinding in
klassen. Ook moet er nagedacht worden over een inlogflow die voldoende gebruiksvriendelijk is
voor leerlingen, idealiter zonder het gebruik van het mailadres van leerlingen voor het aanmaken
van een account. 

Verder zien we dat leerkrachten veel nood hebben aan didactische ondersteuning bij het
uitwerken van opdrachten voor leerlingen op Het Archief voor Onderwijs. Er zal bij deze
ontwikkeling voldoende aandacht besteed moeten worden aan het aanbieden van didactische
tips en inspiratie, een duidelijke link met leerplandoelen en eindtermen en het uitwerken en
aanbieden van good practices. 

Leerkrachten zien alvast veel potentieel in de leerlingentoegang tot het platform. Ze kunnen
gemakkelijk betrouwbare audiovisuele bronnen aanbieden aan hun leerlingen en zo de kijk- en
luistervaardigheden, zoekvaardigheden, ICT-vaardigheden en mediawijsheid (verder) ontwikkelen.
Vooral in lessen waarin gewerkt wordt aan onderzoekscompetenties kan men het platform inzetten
om betrouwbaar audiovisueel bronnenmateriaal te doorzoeken. Deze vaardigheden blijven nu
vaak onderbelicht, maar Het Archief voor Onderwijs kan de geknipte tool zijn om daarbij in te
zetten. 

Ondanks een aantal technische moeilijkheden is er zowel bij leerkrachten als bij leerlingen veel
enthousiasme over het gebruik van het platform en over de uitgevoerde opdrachten. Leerlingen
vonden het werken met audiovisueel materiaal erg motiverend en de meeste leerkrachten zien
ook de didactische meerwaarde. 
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7 Focusgroep leerlingentoegang

Na de co-creatiesessies en praktijktesten werden er business requirements opgesteld en gebeurde
er een functionele analyse. Op basis daarvan werden clickable wireframes uitgewerkt die gebruikt
werden in een focusgroep met de deelnemende leerkrachten van de praktijktesten. Zij kregen een
aantal opdrachten, waaraan telkens een observatie, alsook een korte bevraging aan werd
gekoppeld. 

Hieronder geven we de belangrijkste bevindingen weer voor de verschillende aspecten die door
de deelnemers uitgetest werden. 

7.1 Registreren en aanmelden

Voor het registreren en aanmelden werden er twee mogelijkheden uitgewerkt in de wireframes: 
● een koppeling voor registratie en aanmelding via Smartschool 
● een werkwijze waarbij de school de namen en e-mailadressen van leerlingen aanleveren. 

Bij de methode via Smartschool zien de deelnemers weinig problemen: het enige waarop
leerlingen potentieel kunnen vastlopen is dat ze de domeinnaam van hun school moeten invullen.
Dit zou kunnen opgelost worden door de flow ook vanuit Smartschool aan te bieden en te
koppelen aan Het Archief voor Onderwijs met een knop binnen de Smartschool-omgeving. Ook
een dropdown menu met schooldomeinen zou een oplossing kunnen zijn. 

Bij het aanmelden en registreren voor scholen die niet met Smartschool werken, worden er wel een
aantal valkuilen aangehaald. Er kunnen fouten sluipen in de spreadsheet die de school moet
aanleveren (fout opgesteld, spelfouten, fouten in e-mailadressen…). Ook de e-mail die naar de
leerlingen gestuurd wordt met een unieke link om een account in gebruik te nemen kan
problemen veroorzaken: de e-mail niet terugvinden, een link die verlopen is/lijkt, leerlingen die niet
begrijpen dat ze een wachtwoord moeten kiezen etc. kwamen regelmatig voor tijdens de
focusgroep. Voorgenoemde factoren kunnen ervoor zorgen dat het registratieproces voor
obstakels en frustraties zorgt bij leerkrachten en leerlingen. Dit kan opgevangen worden door
duidelijke copy of een goede handleiding, maar het blijft een minder ideale procedure. 

7.2 Maken en delen van een opdracht voor leerlingen

De werkwijze voor het aanmaken van een opdracht ervaren de leerkrachten als veel werk om
leerlingen een filmpje te laten bekijken of audiofragment te laten beluisteren. Als oplossing hiervoor
kan een verkorte flow ontwikkeld voor het delen van één fragment. Leerkrachten vinden het wel
positief dat leerlingen op deze manier enkel het materiaal kunnen zien dat voor hen bestemd is,
wat de focus bevordert. 

Voor het beheer van de opdrachten worden een aantal suggesties benoemd, bijvoorbeeld over
het al dan niet kunnen aanpassen van de deadlines voor zieke/afwezige leerlingen, het aangeven
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van jaar en klas bij de opdrachten, een melding sturen bij een nieuwe opdracht en het eenvoudig
dupliceren van een opdracht. 

Bij het aanmaken van een opdracht vanuit een collectie geeft de testgroep aan dat er verwarring
ontstaat tussen enkele iconen (hartje versus bookmark, delen versus opdracht aanmaken…). 

De leerkrachten zien ook mogelijkheden voor het aanmaken van een zoekopdracht. Ze willen
hierbij graag de optie om een aantal filters uit te schakelen die niet relevant zijn voor leerlingen
(zoals vak) en de mogelijkheid voor leerlingen om een collectie aan te maken vanuit de
zoekresultaten. 

Delen en samenwerken met collega’s wordt als erg zinvol beschouwd, al geeft men hier aan dat je
niet altijd de e-mailadressen van je collega’s van buiten kent. 

7.3 Uitvoeren van een opdracht

Bij het bekijken van losse fragmenten merkten we de nood van leerlingen om meer mogelijkheden
te hebben om de werkruimte te beheren (opdrachten opnieuw maken, opdrachten archiveren…).
We constateerden ook dat leerlingen kunnen denken dat er iets misloopt met het beeld bij het
beluisteren van een audiofragment.

Leerlingen vinden het bouwen van een collectie ook complex door de vele knoppen en
mogelijkheden. De term ‘metadata’ vinden de leerkrachten niet duidelijk. De slechte interface bij
het gebruik van een smartphone blijkt ervoor te zorgen dat leerlingen de play-knop niet vinden of
het fragment niet volledig kunnen bekijken.

7.4 Indienen van een opdracht

Leerlingen testten een aantal opties uit voor het indienen van opdrachten, zoals delen met je
leerkracht en het doorsturen van een URL. Over het algemeen gaat de voorkeur uit naar indienen
op het platform van de school, eerder dan indienen op Het Archief voor Onderwijs zelf, al zijn de
meningen daarover enigszins verdeeld. Ook is er vraag naar integratie met interactieve sites, apps
of leermanagement systemen die leerkrachten reeds gebruiken. 

7.5 Didactiek

Op vlak van didactiek kwamen er een aantal aanbevelingen naar voor uit de focusgroep. Er is een
grote vraag naar didactische wenken en voorbeelden uit de praktijk (bijvoorbeeld rond
zoekstrategieën, beeldgeletterdheid, per sleutelcompetentie…). Extra handleidingen en
nascholingen zijn eveneens een must. Er is minder vraag naar het aangeven van eindtermen en
sleutelcompetenties omdat dit vooral inhoudelijk complex is. Over de nood aan een platform waar
leerkrachten opdrachten met elkaar kunnen delen zijn de meningen verdeeld. 
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8 Conclusies

Uit dit onderzoek kunnen we concluderen dat leerkrachten audiovisueel materiaal belangrijk
vinden om hun lessen te verrijken. Bovendien zien we een duidelijke stijging in het gebruik van
audiovisueel materiaal in de klas. Meemoo kan hierin met het ter beschikking stellen van een
kwalitatieve selectie materiaal van haar contentpartners op Het Archief voor Onderwijs een
belangrijke rol spelen. Een cruciale factor hierbij is de verbetering van de infrastructuur in scholen
(zowel toestellen als een goede internetverbinding). Dit is van doorslaggevend belang voor een
vlot gebruik van onderwijsplatformen in de klas, zeker voor een online platform zoals Het Archief
voor Onderwijs waarop audiovisueel materiaal moet kunnen streamen. 

We zien reeds een stijging in het aantal laptops en computers in de scholen. Doordat er meer
gewerkt wordt met één toestel per leerling wordt rechtstreekse leerlingentoegang door
leerkrachten meer en meer als noodzakelijk gezien voor de adoptie van het platform, zeker in het
secundair onderwijs. Belangrijk hierbij is de vlotte toegang voor leerlingen: zowel leerkrachten
secundair als lager onderwijs geven aan dat dit een belangrijke voorwaarde is. Verder is er vanuit
de vernieuwde eindtermen en sleutelcompetenties nood aan uitgebreide opdrachtmogelijkheden
die inspelen op verschillende vaardigheden die leerlingen onder de knie moeten krijgen, zoals
zoekstrategieën (leercompetenties) en digitale content creatie (digitale competenties). 

We zien bovendien een nood bij leerkrachten om niet alleen technische, maar ook didactische
ondersteuning te krijgen bij het platform. We willen dus blijven investeren in de hulppagina,
workshops, en leerkrachten inhoudelijk inspireren via collecties op maat. Daarnaast willen we ook
meer inzetten in het aanbieden van didactische tips en ondersteuning. Verder moeten we blijven
inzetten op het bekendmaken van het platform bij ons doelpubliek. Vooral in het lager onderwijs is
hier nog ruimte om te groeien. 

9 Wat volgde…

De resultaten uit de bevraging, co-creatiesessies, praktijktesten en de focusgroep vormden de
leidraad voor het vernieuwde platform en voor het ontwikkelen van de leerlingenruimte op Het
Archief voor Onderwijs. 

9.1 Vernieuwing Het Archief voor Onderwijs

De ontwikkeling van de leerlingenruimte kaderde in een grotere vernieuwingsoperatie van de
website. De bevindingen van dit onderzoekstraject werden opgenomen in het ontwikkeldossier van
Het Archief voor Onderwijs 2.0. De vernieuwing van het platform verliep via een openbare
aanbesteding. Studio Hyperdrive werd uiteindelijk aangewezen om Het Archief voor Onderwijs 2.0.
- inclusief de leerlingenruimte - te ontwikkelen.

9.2 Noodtoegang leerlingen secundair i.h.k.v. Corona
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In maart 2020 kwam de coronacrisis tussen de ontwikkelingen van Het Archief voor Onderwijs 2.0.
gefietst. Op vraag van de ministers van Onderwijs en Cultuur Weyts en Jambon, verleenden we
tijdens de eerste periode van afstandsonderwijs noodtoegang tot het platform aan leerlingen
secundair. Leerkrachten konden daarbij toegang aanvragen voor hun leerlingen door ons een lijst
met de namen en e-mailadressen van de leerlingen te bezorgen. Deze flow voor het aanmaken
van accounts werd tijdens het onderzoek naar de leerlingenruimte al uitgedacht en uitgetest.

9.3 Het Archief voor Onderwijs 2.0

In juni 2020 lanceerden we in stilte de nieuwe versie van Het Archief voor Onderwijs. De
zomermaanden gaven ons de tijd om de website verder te testen en te perfectioneren. In
september 2020 maakten we de vernieuwde versie van Het Archief voor Onderwijs met de nodige
toeters en bellen bekend bij de gebruikers en het brede onderwijspubliek. 

9.4 Onderzoek en ontwikkeling zoek-en bouwopdrachten

In het vernieuwde Archief voor Onderwijs werd een leerlingenruimte ontwikkeld zoals voorgesteld in
bovenstaand onderzoek. De ontwikkeling van de zoek- en bouwopdrachten werd echter
uitgesteld tot 2021. Er waren bijkomende middelen en extra onderzoek nodig om dit type
opdrachten uit te werken. Via een VLAIO-subsidiëring werd daar in 2020-2022 werk van gemaakt.
Leerlingen zullen dan niet alleen fragmenten kunnen bekijken op Het Archief voor Onderwijs, maar
ook zelf op zoek kunnen gaan naar audiovisuele bronnen wanneer ze van hun leerkracht een
zoekopdracht krijgen. Bij een bouwopdracht kunnen ze ook digitale content creëren, door
audiovisuele fragmenten te combineren met tekst in een eigen collectie. 

Op deze manier blijft Het Archief voor Onderwijs evolueren: we spelen in op de noden uit het
onderwijsveld en we zorgen er mee voor dat leerkrachten eindtermen en leerplandoelen kunnen
bereiken met behulp van ons platform. 
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