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Vraagstelling 

Kunnen social media in het lesprogramma 
van de niveau-4 opleiding junior account 
manager op het ROC Nova College 
Hoofddorp een ondersteunende, 
didactische en pedagogische, rol spelen in 
de leerontwikkeling en prestaties van de 
cursisten en maken social media hierdoor 
het lesprogramma ook betekenisvoller? 



Betekenisvol 
onderwijs? 

Verbeterde 
leerprestaties? 

Social Media 
in het MBO 

Leerontwikkeling? 
Reflectie. 

Mediawijsheid 
Gebruiksgedrag 

leerling en docent. 

Welke 
social 

media? 

Huidige 
communicatie 

Gewenst? 



Onafhankelijke variabelen.      Afhankelijke variabelen. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting variabelenschema. 

Met intern wordt bedoeld binnen de eigenschool en met extern wordt bedoeld bij andere 

vergelijkbare scholen. 

Mbo cursisten-   

kenmerken 

Intern 

Huidig lesplan 

en 

communicatie 

Intern 

Gebruikers 

gedrag  

cursisten 

social media 

Intern/Extern 

Social media 

in het 

onderwijs 

Intern/Extern. 

Interventie 

Verbeterde 

leerprestaties  

cursist? 

Tevredenheid   

communicatie bij 

cursist en docent? 

 

Mbo docenten 

kenmerken 

Intern. 

Gebruikers 

gedrag  

docenten 

social media 

Intern/Extern 

Verbeterde 

reflectie cursist? 

Betekenisvoller 

onderwijs? 



JA!  
 

  MAAR……. 



Aanleiding  :  
  

De   cursisten van het ROC Nova College zijn gewend om in hun  privé   leven  met hun  
vriendengroepen social media als communicatie vorm te gebruiken. Media die snellere  
interactieve communicatie mogelijk maken. Hoewel social media zeer populair zijn onder  
jongeren, is over de effecten van het gebruik van social media voor onderwijs   gerelateerde  
doeleinden in het  MBO   tot op heden nog weinig bekend.   In mijn da gelijkse praktijk als  
marketing   docent   merk ik vaak dat   de   cursisten  de   communicatiebronnen zoals de   
elektronische   leeromgeving (ELO)  van de school  nauwelijks   raadplegen.   
E - m ails ,  opgeslagen  documenten voor de stage of voor andere onderwijsdoeleinden worden  
weinig  als naslagwerk  geraadpleegd   met als gevolg dat leerlingen  dikwijls   niet weten wat er  
van hun wordt verwacht .   Volgens de cursisten zijn de gebruikte communicatievormen   ni et  
uitdagend   en  moeilijk te benaderen en te  gebruiken.   De   school probeer t   de communicatie zo  
goed mogelijk te  organiseren, maar   de gebruikte vormen  sluiten  blijkbaar niet goed aan bij de  
doelgroep.   
Als   docent  en marketeer  vraag ik mij da arom   af hoe  ingespeeld kan worden   op de  snelle en  
interactieve  communicatiebehoefte van onze cursisten   met als achterliggende gedachte dat  
wanneer de communicatie beter  verloopt, dat een   positieve  invloed   zou kunnen  hebben   op het  
leerproces van de  cursist.  Daarnaast b en ik ook nieuwsgierig naar de belevingswereld van de  
cursisten  en docenten   ten aanzien van   social media : w at is de rol van social media in hun  
leven en hoe zien zij het mogelijk gebruik van   social media in het onderwijs .   Met deze kennis  
hoop   ik  beter   in t e kunnen spelen op de wensen  en verwachtingen  van de cursisten   en  
daardoor   een voor h e n aantrekkelijk   betekenisvol   leertraject te creëren.   



Deelvragen:   
  
1.   Zijn de betrokkenen tevreden over de h uidige, inter -   en intranet, communicatie van de  

opleiding?   
  
2.    Welke vormen van social media kunnen een functie vervullen in het MBO?    
  
3.   Waarvoor en op welke manier willen cursisten en docenten gebruik maken van social  

media in de opleiding?   
  
4.   Welke gebruiksverwachtingen hebben cursisten en docenten van het gebruik van  

social  media voor school en privé?   
  
5.   Welke informatie kun je via social media delen en welke informatie niet?   
  
6.   Welke strategieën worden nu gebruikt om het onderwijs beteken isvol te maken?   
  
7.   Welke aspecten van social media zijn geschikt om die strategieën aan te vullen of te  

versterken?   
  
8.   In hoeverre kunnen social media de rol van de ELO, gedeeltelijk, overnemen?    
  
9.   In hoeverre kunnen social media een rol spelen in de    communicatie tussen de  

docent en de cursist en reflectie bij de cursist stimuleren?   
  
  
  



Labels 
 

• 1. Huidige communicatie 

• 2. Vormen van Social Media 

• 3. Gebruikstoepassingen Social Media 

• 4. Gebruiksverwachtingen van Social Media 

• 5. Social Media School en Privé 

• 6. Betekenisvol onderwijs 

• 7. Social Media en betekenisvol onderwijs. 

• 8. Social Media en ELO 

• 9. Social Media en reflectie. 

 



Interviews 
docenten/cursisten: 



Bevindingen interviews: 
Label Bevindingen   Label Bevindingen 

1.  
Huidige communicatie 

Traditioneel. 
Statisch. 
ELO:  
Moeilijk benaderbaar, 
niet gebruiks-
vriendelijk. Informatie 
moet gehaald worden. 
Wordt te weinig 
gebracht.  

  6. 
Betekenisvol 
onderwijs 

Ja huidige  lessen 
hebben 
betekenisvolle 
elementen alleen 
varieert per type 
les, periode  en 
docent. 

2.  
Vormen van Social 
Media 

Facebook 

  
(groeps) Whatsapp 

  
Eigen community. 

  7.  
Social Media en 
betekenisvol 
onderwijs 

Betekenisvol, 
staat dichter bij 
privé leven van de 
cursist. 

3. 
Gebruikstoepassingen 
Social Media 

Marketing les: 
Commercieel 
gebruik/advertenties. 
  
Mediawijsheid. 
  
Onderwijs en 
faciliterende zaken 
buiten de les. 

  8. 
Social Media en 
ELO 

Beiden gebruiken. 

4. 
Gebruiksverwachtinge
n van Social Media 

Makkelijker is altijd 
leuker. 
  
Betekenisvol. 
  
Geen betere 
prestaties. 
  
Afhankelijk van relatie 
met docent. 

  9. 
Social media en 
reflectie 

Wel reflectie 
mogelijkheden. 
Zelfregulatie 
hierdoor te  
stimuleren ? 

Cursist niet 
enthousiast! 

5.  
Social Media School en 
Privé 

School en privé 
gescheiden houden 

Onderwijszaken zowel 
inhoudelijk als 
faciliterend 

      



Enquête  



Bevindingen cursisten enquête 

  



Bevindingen cursisten enquête: 



Bevindingen cursisten enquête: 



Bevindingen cursisten enquête: 



Bevindingen cursisten enquête: 



Voorlopige conclusies: 
• Men staat niet onwelwillend tegenover het gebruik. 

• Toevoeging aan bestaande  traditionele communicatie vormen. 

• Social Media  vormen : Facebook, YouTube, eigen community, 
Whatsapp. 

• Twitter in mindere mate 

• Cursisten zijn ‘messing around’ types. 

• Docenten?   

o Klein % ‘Geeking, messing around’. 

o Generatiekloof ? 

• School en  privé gescheiden houden. 

• Mediawijsheid – docenten vnl. voorstanders. 

• Betekenisvol : dichtbij belevingswereld cursist. 



Voorlopige conclusies: 
• Als vak voor de praktijk.  Wat kun je er commercieel mee? 

• Reflectie bij de cursist? Moet verder onderzocht worden. 

• Verbeterde leerprestaties?  Moeilijk te onderzoeken door te veel 
variabelen 

• ‘Makkelijker is altijd leuker’. 

 

 



Use of Social Media in vocational education. 

Meaningful  
learning? 

Improvement of 
study  results?  

Improving study 
skills?  

 Reflection/ 
Self-regulation? 

Social Media user 
behaviour 

student VS teacher  

Which 
Social 

Media? 

Current 
communication 

Desirable? 

Social Media 

Literacy? 



First survey results. 

Meaningful  
learning

Improvement of 
study results?  

Improving 
study skills?  

 

Social Media user 
behaviour 
student VS 

teacher. 

Which : 

Current 
communication

: 

Desirable? 

 

Social Media 
literacy?  





Aanbevelingen: 
• Ontwikkel een lesplan social media voor de 3e jaars klas jr 

accountmanagement.  

o Waarin verwerkt : 

 Social media : communicatie in de klas.  

Opzetten van een groeps Facebook pagina. 

 Groeps Whatsapp aanmaken. 

 Opzetten van een Blog voor tijdens de stage. 

 Lessen serie ‘social media en commercie’ in het vak marketing. 

 Besteedt ook beperkt aandacht aan mediawijsheid. 

 

 



Aanbevelingen: 
• Uitvoering aanbevelingen. 

o Interventie. 

 

• Extra aandacht voor reflectie. 

 

• Eind onderzoek effect interventie? 
o Enquêtes. 

o Interviews. 

 

 

• Let op ! Uitvoerder is ook de onderzoeker. 

 



Facebook pagina klas: 






