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1 Aanleiding, doel en aanpak van de 

evaluatie 

Voorliggend rapport geeft inzicht in de resultaten van de online bevraging onder scholen 

(zowel gebruikers als niet gebruikers) met betrekking tot het gebruik van Stercollecties en 

extra collecties van Stichting VO-content. 

1.1 Aanleiding & doelstelling 

In februari 2009 richtte de VO-raad het Innovatieplatform-VO op met als doel de kwaliteit 

van het onderwijs te verbeteren. Het Innovatieplatform-VO heeft hiertoe adviezen 

uitgebracht op het gebied van leermiddelenbeleid, open digitaal leermateriaal, professiona-

lisering, en inrichting van schoolorganisaties. In september 2011 werd, op advies van het 

Innovatieplatform-VO, Stichting VO-content opgericht met als doel het ontsluiten van open 

digitaal leermateriaal van en voor scholen. VO-content maakt hiertoe afspraken met de 

uitgevers over beschikbaarheid en onderhoud. Tevens ondersteunt ze eigenaren bij het 

ontsluiten en met de uitvoering van een kwaliteitstoets. 

VO-content positioneert het open digitaal leermateriaal als 'Stercollecties' - in Wikiwijs. 

Deze Stercollecties zijn complete leerlijnen en bestaan uit leermateriaal voor een vak, 

niveau, afdeling, en een schooljaar. Op dit moment zijn er Stercollecties voor de vakken 

aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, geschiedenis, mens & maatschappij, Nederlands, 

rekenen, scheikunde, en wiskunde, en daar komt economie per augustus 2014 bij. 

Voorliggende evaluatie geeft inzicht in het gebruik van de Stercollecties en de extra 

collecties en de tevredenheid van gebruikers met het materiaal alsook de ondersteuning 

door VO-content.  

1.2 Onderzoeksaanpak 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een online vragenlijst onder scholen (zowel 

gebruikers als niet-gebruikers) waarin is gevraagd naar de ervaringen met de Stercollec-

ties: Voor welke vakken worden de Stercollecties gebruikt? Hoe worden de Stercollecties 

gebruikt? Is men tevreden over het materiaal? Zijn er verbeterpunten? Aanvullend werden 

er enkele vragen gesteld over het gebruik van de extra collecties en ondersteuningsmateri-

alen, zoals StudioRekenen, Eindexamensite, Count on me, docentenmateriaal, helpdesk 

en/of de online trainingen (zie paragraaf 2.1 voor meer informatie over de Stercollecties en 

de extra collecties). 

Enerzijds zijn vragen gesteld aan schoolleiders/managers en anderzijds aan docenten, 

waarbij ook een uitsplitsing werd gemaakt per vak zodat er dieper doorgevraagd kon 

worden naar het gebruik van de Stercollecties per vak. In totaal werd de vragenlijst 

ingevuld door 619 docenten (waarvan 51% op een school werkt die deelnemer is aan VO-

content en 26% gebruik maakt van de Stercollecties op dit moment) en 142 bestuur-

ders/schoolleiders (waarvan 85% bekend is met de Stercollecties en 35% hier ook 

daadwerkelijk gebruik van maakt).  
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1.3 Opbouw rapport 

In het volgende hoofdstuk staan we kort stil bij de context van de Stichting VO-content en 

de Stercollecties. Vervolgens rapporteren we in hoofdstuk 3 over de belangrijkste 

resultaten van de online enquête onder bestuurders/schoolleiders en de aanbevelingen die 

zijn gedaan aan VO-content.  
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2 VO-content & de Stercollecties 

In dit hoofdstuk geven we kort een beschrijving van de Stichting VO-content (missie & 

doelstelling) en staan we ook kort stil bij de producten die ze biedt: de Stercollecties en de 

extra collecties. 

2.1 VO-content 

De ambities van de stichting zijn om het onderwijsrendement te verhogen en de kosten 

van leermaterialen beheersbaar te houden. VO-content realiseert haar ambities door: 

 Het faciliteren van open digitaal leermateriaal voor alle leerlingen in het voortgezet 

onderwijs; 

 Het samenwerken met de uitgevers van open leermateriaal, uitgevers van gesloten 

leermateriaal, distributeurs, elo-leveranciers en relevante ondersteuningsinstellin-

gen; 

 Het stimuleren van professionele ontwikkeling van docenten om open interactief 

digitaal leermateriaal flexibel te gebruiken; 

 Het stimuleren van de implementatie van integraal leermiddelenbeleid op scholen 

ten behoeve van gebruiksmogelijkheden van open interactief digitaal leermateriaal. 

De officiële doelstelling van Stichting VO-content luidt als volgt: “De Stichting heeft ten 

doel 1 : het (doen) ontwikkelen, in stand houden exploiteren van een open digitale 

leermaterialenbank en een open digitale toetsenbank voor het voortgezet onderwijs, onder 

meer ter bevordering van de kwaliteit en de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs en 

behoeve van de leden van de VO-raad en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord”.  

2.1.1 De Stercollecties 

Stichting VO-content zorgt namens de scholen in het voorgezet onderwijs dat uitgevers 

Stercollecties ontwikkelen, onderhouden en actualiseren. Stercollecties zijn open digitale 

leerlijnen van actueel, multimediaal en leerlinggericht materiaal. Stercollecties kunnen 

aanvullend gebruikt worden of als basis voor vervanging van een methode. 

Elke school kan de Stercollecties flexibel inzetten en gebruiken op elke computer, laptop of 

tablet, plaatsen in de elektronische leeromgeving en invoeren in kleine stappen. Op dit 

moment zijn er 47 Stercollecties voor 9 vakken. In het volgende overzicht worden de 

huidige en nieuwe Stercollecties weergegeven. 

 

 

 

                                                

1Statuten Stichting VO-content, de dato 16 juli 2013 
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Tabel 1. Overzicht Stercollecties (bron: vo-content.nl) 

Vak Niveau Leerjaar Nieuw per Augustus 2014 

Aardrijkskunde havo/vwo 

vmbo-kgt 

1+2 3 

3 

Biologie vmbo-kgt 

vmbo-b 

havo 

vwo 

1+2 

1+2 

1+2+4 

1+2+4 

3 

3 

5 

5 

Duits vmbo-b 

vmbo-kgt 

havo/vwo 

1+2 

1+2 

 

3 

3 

2 

Economie vmbo-b 

vmbo-kgt 

 3 

3 

Engels vmbo-b 

vmbo-kgt 

havo/vwo 

1+2 

1+2 

1+2 

3 

3 

Geschiedenis havo/vwo 

vmbo-kgt 

1+2 3 

3 

Mens & maatschappij vmbo-kgt 1+2  

Nederlands vmbo-kgt 

vmbo-b 

havo/vwo 

1+2 

1+2 

1+2 

3 

3 

3 

Scheikunde havo 

vwo 

4 

4 

5 

5 

Wiskunde vmbo-b 

vmbo-kgt 

1+2 

1+2 

3 

3 

Wiskunde Math4all ha-vo/vwo 

havo 

vwo 

1 

2+3 

2+3 

 

Wiskunde WM havo/vwo 

havo 

vwo 

havo a 

vwo a 

vwo c 

1 

2+3 

2+3 

 

 

 

4 

4 

4 

2.1.2 Extra collecties 

Het leermateriaal is open en kan door iedereen gebruikt worden. Toch kunnen scholen ook 

lid worden van VO-content tegen betaling van 7 euro per leerling per jaar en zo bijdragen 

aan de ontwikkeling van het materiaal.  

Deelnemende scholen hebben, naast korting op ondersteuning, ook toegang tot 

(docenten)materiaal en de extra collecties. Dit zijn de volgende: 

- Eindexamensite: Op de examensite kunnen leerlingen oefenen met eindexamens. 

Elk jaar worden de nieuwe examens aan de site toegevoegd. Leerlingen krijgen 

direct feedback en zien welke examenstof ze reeds beheersen, en waar ze nog 

moeite mee hebben. 

- StudioRekenen: StudioRekenen bevat rekenmateriaal voor klas 1 en 2 vmbo. Het 

biedt gevarieerd oefenmateriaal, bij sommige onderwerpen wordt uitleg geboden, 

leerlingen kunnen zowel klassikaal als individueel aan de slag met het materiaal en 

het heeft een effectief volgsysteem per leerling. 
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- Count on Me: In de rekengame Count on Me gaan leerlingen aan de slag in een 

wonderlijk flatgebouw. Ze rekenen zich een weg van etage naar etage en proberen 

zoveel mogelijk problemen op te lossen van de eigenaardige bewoners. 
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3 Conclusies en Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste resultaten kort op een rij. We maken hierbij 

onderscheid tussen de resultaten van de bevraging van schoolleiders enerzijds en de 

resultaten van de bevraging van docenten anderzijds.  

3.1 Bevraging schoolleiders 

 Een groot aantal van de ondervraagde schoolleiders (85%) is bekend met de 

Stercollecties. Van deze schoolleiders gebruikt 35% ook daadwerkelijk de Stercol-

lecties binnen de school (zie onderstaande figuur).  

 

Figuur 1. Bekendheid van de Stercollecties onder schoolleiders (n=142) 

 Scholen die lid zijn van VO-content dragen bij aan de ontwikkeling van de Stercol-

lecties met 7 euro per leerling per jaar. Deze scholen hebben bovendien toegang 

tot een aantal producten en diensten die exclusief voor deelnemers beschikbaar 

zijn, zoals de eindexamensite en de helpdesk. Van de ondervraagde schoollei-

ders/bestuurders blijkt 55% deelnemer te zijn aan VO-content. Daarnaast geeft 

13% aan op dit moment nog niet deel te nemen, maar op korte termijn wel van 

plan te gaan deelnemen (zie onderstaande figuur).  

 

Figuur 2. Is uw school/scholengroep deelnemer aan VO-content? (n=142) 
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 Scholen die deelnemen aan VO-content doen dit met name vanwege het open en 

flexibele karakter van de Stercollecties. Ook het feit dat het een initiatief is van de 

VO-sector, de prijs en de toegang tot de extra collecties spelen een belangrijke rol. 

Scholen die niet deelnemen geven aan dat de prijs  van 7 euro per leerling per jaar 

hier een grote rol in speelt.   

 Over het algemeen zijn schoolleiders tevreden over de Stercollecties en ook de 

extra collecties. Met name de actualiteit van de Stercollecties alsook de flexibele 

inzet van de Stercollecties worden positief beoordeeld. De meeste verbetering lijkt 

mogelijk in de inhoud van de Stercollecties (kwaliteit van de opdrach-

ten/oefeningen). Ook uitbreiding van het aanbod (meer vakken, leerjaren, 

onderwijstypen en meer opdrachten) wordt genoemd als mogelijk verbeterpunt.  

 Als we kijken naar de ondersteuningmiddelen dan blijken met name het Recepten-

boek alsook de persoonlijk schoolbezoeken van VO-content belangrijk gevonden te 

worden door schoolleiders die gebruik maken van de Stercollecties op hun school. 

 Het merendeel van de schoolleiders/bestuurders die gebruik maken van de 

Stercollecties op hun school geeft aan dat binnen een deel van de school gebruik 

wordt gemaakt van een device per leerling (55%). In 14% van de gevallen wordt 

er zelfs in de hele school met een device per leerling gewerkt (zie onderstaande 

figuur). 

 

Figuur 3. Wordt er op uw school gewerkt met een device per leerling? (n=49) 

 De meeste schoolleiders/bestuurders geven aan zich in de oriëntatie- en voorberei-

dingsfase te bevinden m.b.t. de implementatie van digitaal leermateriaal (51%). 

Zo worden pilots met i-pads, laptops, tablets, en smartboards uitgevoerd. Een 

groot aantal scholen is echter ook al daadwerkelijk met de uitvoering bezig (44%). 

Veel scholen die al bezig zijn met de uitvoering blijken lid te zijn van VO-content. 

Zie Figuur 4 voor een overzicht.  
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Figuur 4. In welke fase bevindt de school zich m.b.t. de implementatie van digitaal 

leermateriaal? (n=142) 

 De bouwstenen van de Vier in Balans Monitor ‘inhoud & toepassing’ (digitaal 

leermateriaal) en ‘deskundigheid’ blijken bij alle ondervraagde de meeste proble-

men op te leveren op scholen. Hierbij zou VO-content kunnen helpen met 

(vaksectie)training en procesondersteuning.  

3.2 Bevraging docenten 

 Ten eerste is aan de docenten gevraagd of hun school/scholengroep deelnemer is 

aan VO-content. Zoals eerder vermeld, dragen scholen die lid zijn van VO-content 

bij aan de ontwikkeling van de Stercollecties met 7 euro per leerling per jaar. Het 

merendeel van de respondenten (64%) geeft aan dat hun school lid is van VO-

content (zie onderstaande figuur).  

 

Figuur 5. Is uw school/scholengroep deelnemer aan VO-content? (n=619) 

 26% van de ondervraagde docenten maakt momenteel gebruik van de Stercollec-

ties. Hierbij worden de Stercollecties voor de vakken wiskunde, biologie en 

Nederlands momenteel het meest gebruikt. 23% van de ondervraagde docenten is 
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daarnaast van plan om op korte termijn gebruik te gaan maken van de Stercollec-

ties. Onder deze toekomstige gebruikers zijn de vakken wiskunde, Engels en 

biologie populair. Zie onderstaande figuur.  

 

Figuur 6. Gebruik van de Stercollecties door huidig gebruikers (n=161) en toekomstig 

gebruikers (n=143) 

 Als we kijken naar de kanalen waarmee docenten in aanraking komen met de 

Stercollecties dan blijkt dit grotendeels via het bestuur/schoolleiding te zijn. Ook 

collega’s en de website en nieuwsbrief van VO-content zijn belangrijke kanalen. Er 

is nog zeker ruimte om de Stercollecties breder onder de aandacht te brengen van 

docenten. 

 De meest gebruikte motivaties voor het gebruik van Stercollecties zijn ‘afwisseling’, 

‘aanvulling’, ‘verdieping’, ‘verrijking’ en/of ‘verbreding’ van het huidige aanbod. 

Daarnaast dragen de Stercollecties bij aan het aanbod van gevarieerd en veelzijdig 

lesmateriaal en matchen zij met de trend naar digitalisering van het onderwijs. De 

kwaliteit en het niveau van de Stercollecties zijn nog wel voor verbetering vatbaar. 

 Voor vrijwel alle vakken worden de Stercollecties overwegend aanvullend gebruikt 

op een andere papieren methode. Daarbij worden de Stercollecties meestal aange-

boden via de website van VO-content of via een elektronische leeromgeving.  

 Over het algemeen zijn de docenten redelijk tevreden met de Stercollecties. De 

Stercollecties worden gemiddeld met een 7 beoordeeld. Over het algemeen wordt 

met name het flexibele karakter van de collecties zeer gewaardeerd. De belangrijk-

ste verbeterpunten (over alle vakken heen) zijn met name de kwaliteit en het 

niveau van de opdrachten alsook de theorie.  

 In het algemeen zien de docenten graag dat VO-content het budget voor onder-

houd, actualisatie en uitbreiding van de collecties inzet voor de ontwikkeling van 

toetsen en het ontwikkelen van extra (oefen)materiaal voor zowel sterkere als 

zwakkere leerlingen.  

 Docenten die gebruik maken van de extra collecties zijn overwegend tevreden. Er 

zou gekeken kunnen worden of het nodig is om de extra collecties (met name de 

Eindexamensite en in mindere mate ook Count on me) beter onder de aandacht te 

brengen bij docenten.  
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 Van de ondersteuning die wordt geboden door VO-content wordt door docenten het 

meest gebruik gemaakt van de docentendagen en de introductietraining. Over het 

algemeen zijn docenten tevreden over deze ondersteuning. Enkele docenten geven 

aan dat de docentendagen meer praktijkgericht mogen zijn. 

 Met betrekking tot het online leermateriaal stellen we vast dat het docentenmateri-

aal per vak (handleidingen, diagnostische toetsen, oefeningen) en de docententips 

het meest gebruikt worden. Het docentenmateriaal zou volgens enkele docenten 

wel uitgebreider en concreter mogen zijn.  

 De helpdesk blijkt niet vaak gebruikt door docenten die gebruik maken van de 

Stercollecties; slechts 18% van hen heeft hier wel eens gebruik van. Dit kan een 

goed teken zijn (docenten hebben blijkbaar geen vragen) of het kan zijn dat men 

de helpdesk niet goed weet te vinden. Een enkele docent geeft ook aan dat de re-

actietijd verbeterd kan worden.  

3.2.1 Vakspecifieke resultaten 

Hieronder vatten we kort de belangrijkste resultaten per vak samen:2 

 Bij de Stercollecties aardrijkskunde gaat het om gebruik in leerjaar 1 en 2 van 

zowel havo als vwo. Met name de flexibele inzetbaarheid als ook het gebruik van 

multimedia wordt zeer gewaardeerd door docenten. De kwaliteit en het niveau van 

de Stercollecties zijn nog wel voor verbetering vatbaar. 

 Voor het vak biologie worden vooral de Stercollecties voor vmbo-kgt leerjaar 1 en 

2 gebruikt. Alle huidige gebruikers zijn ook van plan om de collecties volgend jaar 

weer te gebruiken. Met name de aansluiting bij de belevingswereld van leerlingen 

en de actualiteit worden gewaardeerd. Slechts enkele docenten zijn ontevreden 

over het niveau van de theorie en de opdrachten. 

 Voor het vak Engels gebruiken docenten de Stercollecties vooral in het vmbo. Zij 

omschrijven het materiaal als ‘speels’ en ‘aanvullend’. Echter zijn de meningen 

sterk verdeeld; de methode wordt zowel ‘overzichtelijk’ als ‘onoverzichtelijk' gety-

peerd, als ‘differentiërend’ en ‘niet-differentiërend’ ervaren, en als ‘compleet’ en 

‘beperkt’ beoordeeld.  

 Van de Stercollecties geschiedenis zijn de docenten specifiek gecharmeerd van de 

inhoud. Men omschrijft het materiaal overwegend positief: ‘uitdagend’, ‘veelzijdig’, 

‘overzichtelijk’. Docenten oordelen ook positief over de flexibele inzet, de aanslui-

ting bij de belevingswereld van leerlingen en de actualiteit van de Stercollecties.  

 Voor het vak mens en maatschappij gebruiken docenten het materiaal voor 

aanvulling en/of verbreding van het aanbod. Een andere veelgenoemde motivatie 

is dat de collectie kerndoeldekkend is. De docenten zijn overwegen tevreden over 

de aansluiting op de belevingswereld van leerlingen, de actualiteit, het gebruik van 

multimedia en de variatie in werkvormen. Men zou graag zien dat het budget voor 

onderhoud, actualisatie en uitbreiding van de collecties voor mens en maatschappij 

zou worden besteed aan betere verwerkingsopdrachten, vakinhoud en begrippen. 

                                                

2 Hierbij laten we de resultaten voor de vakken Duits en scheikunde buiten beschouwing aangezien de 

respons voor deze vakken te beperkt was om algemene conclusies te kunnen trekken. De input van 

docenten voor deze vakken wordt door VO-content echter wel meegenomen. 
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 Als we kijken naar het vak Nederlands, dan zien we dat het gebruik in vmbo-kgt af 

neemt en in havo-vwo licht toe neemt. Docenten zijn met name tevreden over de 

flexibele inzetbaarheid, het gebruik multimedia en de variatie in werkvormen. Ze 

omschrijven de collectie als ‘leuk’, ‘overzichtelijk’ en ‘uitdagend’. Relatief ontevre-

den zijn de docenten over de kwaliteit en het niveau van oefeningen en 

opdrachten.  

 De helft van de respondenten beoordeelt de Stercollecties voor wiskunde met een 

7. Ongeacht de gebruikte methode is men overwegend tevreden over de structuur 

van het materiaal en de flexibele inzetbaarheid van de collecties. Als we kijken 

naar type wiskunde collectie dan blijken verbeterpunten voor de vmbo Stercollec-

ties met name te liggen op de kwaliteit en het niveau van de opdrachten en 

oefeningen alsook de aansluiting van het materiaal bij de belevingswereld van leer-

lingen. Bij de methode Math4All is de aansluiting bij de belevingswereld van 

leerlingen ook een aandachtspunt. Tot slot worden bij de methode WM door enkele 

docenten het gebruik van multimedia en de variatie in werkvormen aangestipt als 

punten waar men meer ontevreden over is. De bevindingen moeten echter met 

voorzichtigheid worden geïnterpreteerd vanwege de relatief lage respons per type 

methode.   

 Economie kent alleen toekomstige gebruikers (aangezien de Stercollecties voor 

economie pas in augustus worden toegevoegd aan het aanbod). Een derde van 

deze toekomstige gebruikers is van plan om de Stercollecties aanvullend willen 

inzetten op eigen materiaal. Zij bieden het materiaal overwegend aan via de elek-

tronische leeromgeving. 
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