
Experimenteel onderzoek: Facebook als formeel discussieplatform in de 
lerarenopleiding 
 

Binnen dit School of Education project wensten we een experimentele studie op te zetten waarbij 

Facebook in het formele leren van een toekomstig leraar wordt ingezet. Een uitgebreid 

literatuuronderzoek leverde tot op heden geen enkele experimentele studie op waarbij Facebook als 

leermiddel in het onderwijs wordt gebruikt. Gepubliceerde studies met Facebook in het onderwijs in de 

hoofdrol blijken een eerder exploratief doel te beogen en trachtten de voorkeuren en het gebruik van 

het medium bij leerlingen (lager en secundair onderwijs) en studenten (hoger onderwijs) in kaart te 

brengen. De lijst met referenties naar deze studies kan u in Appendix 1 op het einde van dit rapport 

vinden. Volgend op deze bevindingen leek het de projectgroep innoverend en leerrijk om voor het 

eerst een experiment op te zetten waarbij Facebook formeel als leermiddel wordt ingezet en waarbij 

het leereffect door deze interventie kwantitatief wordt gemeten. 

Volgende onderzoeksvragen stelden we voorop: 

1) Wat is het verbruikersprofiel van studentleraren en lerarenopleiders met betrekking tot Toledo 

en Facebook? 

2) Kan Facebook een even doeltreffend leermiddel zijn als Toledo in de functie van discussieforum 

in het formele leren van een studentleraar?  

3) In welke mate wijzigt het perspectief van studentleraren na ervaring met Facebook in hun 

formele leren? 

 

1. OPZET 
a) Deelnemers 

Deelnemers werden gerekruteerd uit de lerarenopleidingen secundair onderwijs van de 4 

projectpartnerinstellingen: KHLim (BaSO), KHLeuven (BaSO), CVO HIK (SLO) en KULeuven (SLO). 

Een totaal van 325 studentleraren en 10 lerarenopleiders uit ? klassen (1 KULeuven, 2 KHLim, 3 

KHLeuven, 4 CVO HIK) namen deel aan de studie. Via een begeleidende brief bij de eerste 

dataverzameling werden studenten geïnformeerd over het onderzoek. De schriftelijke test waaraan de 

deelnemers werden onderworpen, werd niet opgenomen als examenresultaat. De deelnemers werden 

wel gevraagd zich zo goed mogelijk in te zetten voor dit onderzoek. Dataverzameling gebeurde 

anoniem. Aangezien dataverzameling op verschillende tijdspunten gebeurde en de gegevens 

gekoppeld dienden te worden, werd de deelnemer gevraagd zijn/haar initialen en geboortedatum op 

elk document te noteren. Post-hoc werden deelnemers uitgesloten voor analyse indien zij minstens 

één test of vragenlijst niet hadden ingevuld.  

 

b) Procedure 

Aangezien we in deze experimentele studie Facebook wilden vergelijken met een traditioneel, 

ingeburgerd leerplatform, kozen we voor het discussieplatform van Toledo als controle. Toledo wordt 

in elk van de 4 partnerinstellingen reeds enkele jaren ingezet en zou bijgevolg vertrouwd moeten zijn 

onder de deelnemers. 

De procedure is grafisch weergegeven in figuur 1.  



Figuur 1: Tijdslijn.  

Legende: FB: Facebook; TO: Toledo; LO: lerarenopleider.  
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De interventie liep gedurende 13 opeenvolgende weken in de periode september-december 2011: 

twee onderzoeksfases van telkens 6 weken werden gescheiden door de herfstvakantie. Om een 

vergelijkende studie mogelijk te maken, nam elke deelnemer deel aan een discussiegroep op Toledo 

en aan één op Facebook en dit telkens gedurende een volledige onderzoeksfase. De invloed van een 

leereffect werd in rekening gebracht door te opteren voor (i) een cross-over studie met (ii) vier 

verschillende stellingen (2 per onderzoeksfase). Elke klasgroep werd (door alfabetische afwisseling) in 

2 groepen gedeeld. De ene groep startte in fase I op Toledo (stelling A) en vervolgens in fase II op 

Facebook (stelling C), de andere groep voerde in fase I discussie op Facebook (stelling B) en in fase II 

op Toledo (stelling D). De interventie verliep als volgt:  

1)  de stelling werd vrijgegeven op het discussieplatform (week 3 & 9),  

2)  de deelnemers werden in de twee daaropvolgende weken gestimuleerd om deel te nemen aan 

de discussie door het vrijgeven van extra informatie zoals links naar krantenartikels of filmpjes 

(weken 4, 5 & 10, 11), 

3)  de discussie werd in de daaropvolgende week afgesloten (week 6 & 12). 

Vóór het openstellen (pre) en na het afsluiten (post) van het discussieplatform werd de kennis van de 

studentleraar m.b.t. de gegeven stelling getoetst. 

De studentleraren werden voorafgaand het onderzoek en na elke onderzoeksfase onderworpen aan 

een vragenlijst. Vóór aanvang van de interventie werd ook bij de lerarenopleiders een vragenlijst 

afgenomen en werd hen een draaiboek overhandigd met de gedetailleerde beschrijving van het 

onderzoeksprotocol. Na afloop van de studie werd bij een selectie van de studentleraren (per 

instelling) een focusgesprek gehouden en met elk van de lerarenopleiders een individueel gesprek. 

De resultaten van deze gesprekken werden o.w.v. het beperkte tijdsbestek niet opgenomen in dit 

rapport. Voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure verwijzen we naar bijlage 1.  

 

c) Meetinstrumenten 

De volgende meetinstrumenten werden opgesteld, uitgetest en vervolgens geïmplementeerd: 

 

‘Prevragenlijst voor studenten’ (Bijlage 2) 

‘Prevragenlijst voor lerarenopleiders’ (Bijlage 2) 

→ Doel: Verzamelen van demografische gegevens en peilen naar ervaringen in het gebruik van 

Facebook en andere digitale leermiddelen, sociale netwerken, … 

→ Timing: Bij aanvang van de interventie 

 

‘Pretest I-TO (Groep 1)’: fase I, groep 1, Toledo: stelling A (Bijlage 3) 

‘Pretest I-FB (Groep 2)’: fase I, groep 2, Facebook: stelling B (Bijlage 3) 

‘Pretest II-FB (Groep 1)’: fase II, groep 1, Facebook: stelling C (Bijlage 3) 

‘Pretest II-TO (Groep 2)’: fase II, groep 2, Toledo: stelling D (Bijlage 3) 

→ Doel: Basiskennis testen in verband met de leerinhoud betreffende de verschillende stellingen.  

→ Timing: Bij aanvang van onderzoeksfase I en II 

 



‘Posttest I-TO (Groep 1)’: fase I, groep 1, Toledo: stelling A  

‘Posttest I-FB (Groep 2)’: fase I, groep 2, Facebook: stelling B 

‘Posttest II-FB (Groep 1)’: fase II, groep 1, Facebook: stelling C 

‘Posttest II-TO (Groep 2)’: fase II, groep 2, Toledo: stelling D 

→ Doel: Kennismeting na het bediscussiëren van de leerinhoud rond de verschillende stellingen. 

Zowel de pre- als posttest zijn noodzakelijk om het leereffect van de verschillende fora te 

meten. 

→ Timing: Bij afronding van onderzoeksfase I en II 

 

‘Postvragenlijst I-TO (Groep 1)’: fase I, groep 1, Toledo (Bijlage 4) 

‘Postvragenlijst I-FB (Groep 2)’: fase I, groep 2, Facebook (Bijlage 4) 

‘Postvragenlijst II-FB (Groep 1)’: fase II, groep 1, Facebook 

‘Postvragenlijst II-TO (Groep 2)’: fase II, groep 2, Toledo 

→ Doel: postmeting bij studenten: peilen naar ervaringen en gebruik van Facebook of Toledo na 

de verschillende onderzoeksfases. Detecteren van eventuele veranderingen in surf- en 

internetgedrag van de studenten. 

→ Timing: Bij afronding van onderzoeksfase I en II 

 

d) Dataverwerking 

Alle kwantitatieve data werden geanalyseerd met het software-pakket SPSS 17.0 voor statistische 

analyse. De normaliteitstest werd uitgevoerd en descriptieve data werden berekend voor de 2 groepen 

en de 2 onderzoeksfasen. De gemiddelde testscores tussen de 2 groepen werden geanalyseerd met 

een Mann Whitney U test. Een Wilcoxon Signed Ranks test werd uitgevoerd om het leereffect van 

elke groep binnen elke onderzoeksfase te evalueren. Het significantieniveau werd vastgelegd op 0.05. 

Een Pearson correlatie werd berekend tussen de leerwinst en de grad van deelname aan de 

discussie. 

 

2. BESPREKING VAN DE RESULTATEN 

Voor een meer uitgebreide en grafische weergave van de resultaten verwijzen we graag naar Bijlage 5 

(presentatie studiedag). 

 

a) Demografische gegevens 

Van de 325 deelnemers werden 117 studentleraren (36 mannen, 81 vrouwen) weerhouden voor 

analyse. De grote uitval is te wijten aan het grote verloop in het begin van het academiejaar en de 

niet-verplichte aanwezigheid tijdens de lessen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 23 (±5) jaar. 

De 10 lerenopleiders bleven allen tot het einde betrokken. Bijgevolg zijn de resultaten van elk van hen 

opgenomen voor analyse. 

 

 

 



b) Toledo gebruik 

Bij de studentleraar: 

De analyse van de vragenlijst bevestigt de vertrouwelijkheid van de studentleraar met Toledo: 64% 

van de deelnemers gaf aan reeds meer dan één jaar Toledo te gebruiken. Meer dan 95% van de 

deelnemers gebruikt Toledo meer dan één keer per week. Het medium wordt voornamelijk gebruikt 

om cursusmateriaal te raadplegen (98.2%), opdrachten en taken op te laden (85.6%) en 

mededelingen te bekijken (82.9%). Slechts 12.6% van de deelnemers gebruikt Toledo om discussies 

te voeren. 

Bij de lerarenopleider: 

De resultaten voor de lerarenopleiders liggen in lijn met die van de studentleraren. De lerarenopleiders 

zijn gemiddeld 7.3 jaar vertrouwd met Toledo. Het merendeel (95%) gebruikt Toledo minstens één 

keer per week en voornamelijk om cursusmateriaal beschikbaar te stellen (90%), opdrachten en taken 

te verzamelen (80%) en mededelingen te versturen (90%). Slechts 30% van de lerarenopleiders 

gebruikt Toledo om discussies te voeren. 

 

c) Facebook gebruik 

Bij de studentleraar: 

Meer dan 89% van de studentleraren had bij aanvang van dit onderzoek een Facebook-account. 

Hiervan gaf 94.9% aan reeds meer dan 1 jaar actief te zijn op deze sociale netwerksite. Facebook 

wordt door 76.5% van de deelnemers dagelijks bekeken en wordt voornamelijk gebruikt om informatie 

te delen (83.0%), te chatten (79.0%) en berichten te posten (78.0%). Slechts 28.0% van de 

deelnemers gebruikt dit medium om discussies te voeren. Vier op de tien studenten (41.0%) heeft 

Facebook reeds binnen zijn/haar opleiding gebruikt. 

Bij de lerarenopleider: 

Negen van de tien lerarenopleiders hadden bij aanvang van dit onderzoek een Facebook-account. 

Alle negen gaven aan reeds meer dan 2 jaar actief te zijn op dit medium. Twee van hen is dagelijks 

actief op Facebook. Het medium wordt door deze onderzoeksgroep voornamelijk gebruikt om 

informatie te delen (60%). Facebook als middel om te chatten (10%), berichten te posten (30%) en 

discussies te voeren (10%) komt in mindere mate voor. Slechts twee van de tien lerarenopleiders 

gebruikt Facebook binnen de professionele omgeving.  

 

d) Communicatie over de les 

Studentleraren communiceren meestal mondeling (88% van de deelnemers) over de les. Soms wordt 

e-mail (63%) en Facebook (48%) gebruikt. Het merendeel van de deelnemers (96%) gebruikt nooit 

een blog om over de les te communiceren. 

Alle lerarenopleiders geven aan meestal mondeling te communiceren met de studenten. Daarnaast 

wordt ook Toledo meestal gebruikt (door 80% van de lerarenopleiders). Vijf van de tien 

lerarenopleiders communiceert soms per e-mail met de studenten. 

 

 



e) Leereffect ten aanzien van het medium 

De vergelijkbaarheid van de twee onderzoeksgroepen blijkt uit de resultaten van de Mann Whitney U 

test op de pretesten: de p-waarde geeft voor elk van beide pretesten aan dat de gemiddelde scores 

van beide groepen niet significant verschillend zijn (fase I: p = 0.80 en fase II: p = 0.18) (Tabel 1). 

Beide groepen scoorden zowel in fase I als fase II laag op de posttest (variërend van 3.05 tot 3.59 op 

10). Dit vloeit wellicht voort uit het feit dat de prestatie van de studentleraar geen impact heeft op het 

eindresultaat van zijn opleiding. Ondanks deze lage score ondervonden beide groepen zowel in 

onderzoeksfase I als fase II een leerwinst door de interventie (Tabel 1). Het verschil tussen pre- en 

posttest was het grootst en bleek statistisch significant voor groep 1 in fase II (stelling C; Facebook). 

 

 Onderzoeksfase I Onderzoeksfase II 
 Gemiddelde 

score op 
pretest (±S.D.) 
(/10) 

Gemiddelde 
score op 
posttest (±S.D.) 
(/10) 

p-waardea Gemiddelde 
score op 
pretest (±S.D.) 
(/10) 

Gemiddelde 
score op 
posttest (±S.D.) 
(/10) 

p-waardea 

Groep 1 (N = 59)  
Toledo → Facebook 

2.86 (±1.50) 3.31 (±1.49) 0.06 2.80 (±1.54) 3.59 (±1.77) 0.01 

Groep 2 (N = 58) 
Facebook → Toledo 

3.34 (±1.45) 3.48 (±1.56) 0.41 2.60 (±1.53) 3.05 (±2.10) 0.20 

p-waardeb 0.08 0.52  0.63 0.07  

 
Tabel 1: Gemiddelde scores van beide onderzoeksgroepen op de pre- en posttesten in onderzoeksfase I en II. a Wilcoxon 

Signed Ranks test, b Mann Whitney U test. 

 

Om een antwoord te verkrijgen op onderzoeksvraag 2, meer bepaald of Facebook een even effectief 

leermiddel kan zijn als Toledo onder de vorm van een discussieplatform, werd het leereffect van beide 

groepen via Toledo vergeleken met dat via Facebook. De Wilcoxon Signed Ranks test gaf een niet-

significant verschil in leerwinst (tussen pre- en posttest) aan tussen beide media, zowel wanneer elke 

groep apart wordt beschouwd (pgroep 1 = 0.35, pgroep 2 = 0.14), als voor de totaliteit van de deelnemers 

(N = 117; p = 0.91) (tabel 2). Beide groepen hadden een vergelijkbare leerwinst via Toledo. Groep 1 

had een sterkere leerwinst op Facebook dan groep 2, maar dit bleek niet significant verschillend. 

 

 Facebook Toledo 
 Gemiddelde leerwinst 

(±S.D.) (/10) 
Gemiddelde leerwinst 
(±S.D.) (/10) 

p-waardea 

Totaal (N=117) 0.47 (±1.96) 0.44 (±1.92) 0.91 
Groep 1 (N = 59)  
Toledo → Facebook 

0.80 (±2.16) 0.44 (±1.73) 0.35 

Groep 2 (N = 58) 
Facebook → Toledo 

0.14 (±1.68) 0.45 (±2.11) 0.14 

p-waardeb 0.13 0.70  
 
Tabel 2: Gemiddelde leerwinst van beide onderzoeksgroepen via de leermiddelen Toledo en Facebook. a Wilcoxon Signed 

Ranks test (tussen Facebook en Toledo), b Mann Whitney U test (tussen groep 1 en groep 2). 

 



Hieruit kunnen we concluderen dat Facebook en Toledo een vergelijkbare leerwinst teweegbrengen 

en dat we op het vlak van leereffect geen significante verschillen kunnen detecteren tussen beide 

media. Hieruit volgt dat discussie via Facebook even effectief is als discussie via Toledo. 

 

f) Deelname aan de discussies 

Na elke onderzoeksfase werd bij de studentleraren een vragenlijst afgenomen waarin ondermeer werd 

gepolst naar de graad van deelname. Het merendeel van de studentleraren participeerden aan de 

discussie op Toledo en Facebook (tabel 3). Binnen elke groep was deelname het grootst tijdens de 

discussie op Facebook (93.2% voor groep 1 en 91.4% voor groep 2). Actieve deelname was voor 

beide groepen het grootst in onderzoeksfase I (67.8% voor groep 1 (Toledo) en 74.1% voor groep 2 

(Facebook)). In onderzoeksfase II zien we in groep 2 een sterke daling in het percentage deelnemers 

en deze wijkt significant af t.o.v. (i) het aantal deelnemers binnen deze groep in fase I (p = 0.00) én (ii) 

het aantal deelnemers in groep 1 binnen dezelfde onderzoeksfase (p = 0.00). Significant meer 

studentleraren namen vaker (>1x/week) deel aan de discussie op Facebook dan aan de discussie op 

Toledo en dit zowel in fase I (71.9% versus 53.4%) als fase II (69.6% versus 28.1%). 
 
 

  Groep 1 (N = 59)  
Toledo → Facebook 

Groep 2 (N = 58) 
Facebook → Toledo 

p-waardeb 

Deelname fase I Actief 
Passief 
Geen 

            67.8% Toledo 
23.7% 
8.5% 

            74.1% Facebook 
17.2% 
8.6% 

0.50 

Deelname fase II Actief 
Passief 
Geen 

            62.7% Facebook 
30.5% 
6.8% 

            39.7%  Toledo 
29.3% 
31.0% 

0.00 

p-waardea 0.69 0.00  
 

Tabel 3: Graad van participatie van beide onderzoeksgroepen aan de discussie op Toledo en Facebook. a Wilcoxon Signed 

Ranks test (tussen Facebook en Toledo), b Mann Whitney U test (tussen groep 1 en groep 2). 

 

Met betrekking tot de leerwinst vinden we enkel een significant verschil in leerwinst tussen de actieve 

en passieve deelnemers in groep 1 in fase II. Enkel in fase II is er een correlatie te vinden tussen de 

leerwinst en de graad van deelname aan de discussie op Facebook (groep 1, Pearson’s r = 0.00) en 

Toledo (groep 2, Pearson’s r = 0.00). 

 

g) Mening van de studentleraren vóór en na de interventie 

In de vragenlijst afgenomen vóór de interventie en na elke onderzoeksfase werd eveneens gepolst 

naar de mening m.b.t. het gebruik van Facebook bij het formele leren (onder de vorm van stellingen 

en open vragen betreffende de voor- en nadelen van deze media).  

 

Stellingen 

In onderstaande tabel is per stelling de mening van de studentleraren weergegeven in percentage die 

akkoord en niet akkoord gaan en neutraal blijven en dit voorgaand aan de interventie. 

 



 Akkoord Niet akkoord Neutraal 

1.  Ik wil Facebook graag gebruiken in functie van mijn leerproces. 38.9% 22.2% 38.9% 

2.  Ik zie een educatieve meerwaarde in Facebook als leerplatform. 33.6% 29.1% 37.3% 

3.  Ik voel me voldoende comfortabel om mijn Facebook -profiel open te stellen in  
het kader van mijn opleiding. 

36.4% 37.3% 26.4% 

4.  Ik wil Facebook enkel recreatief gebruiken. 42.6% 22.2% 35.2% 

5.  Facebook bevordert de sociale interacties met medestudenten. 78.9% 5.5% 15.6% 

6.  Facebook lijkt mij niets extra te bieden bij mijn leerproces. 24.6% 39.0% 36.4% 

7.  Ik heb er geen problemen mee om mijn Facebook -profiel beschikbaar te stellen in 
klasverband. 

52.7% 23.7% 23.6% 

8.  Ik ben van mening dat Facebook positief bijdraagt tot het groepsgevoel in de klas. 50.5% 13.7% 35.8% 

9.  Via online contact met medestudenten bevorder ik mijn eigen leerproces.  50.9% 15.1% 34.0% 

 

In fase I voerde groep 2 discussie op Facebook. Analyse van de vragenlijst op het einde van deze 

onderzoeksfase levert een significant verschil op in mening voor stelling 1 en 8. Na de ervaring met 

Facebook als discussieplatform blijkt een shift naar ‘niet akkoord’ op te treden voor deze stellingen. In 

fase II voerde groep 1 discussie op Facebook en ook hier zien we voor stelling 1 een significante 

wijziging in mening. In tegenstelling tot groep 2 zien we voor stelling 8 geen significante 

meningsverandering.  

 

Open vragen 

De meest voorkomende antwoorden worden hieronder per vraag weergegeven: 

“Welke voordelen heeft Facebook/Toledo als discussieplatform voor jou?” 

• je kan nadenken over je mening 

• verlegen studenten kunnen gemakkelijker hun mening kwijt 

• je kan op je eigen tempo de informatie bekijken 

 

“Welke nadelen heeft Facebook/Toledo als discussieplatform voor jou?” 

• een elektronisch discussieplatform is traag en geeft weinig dynamiek 

• je krijgt geen onmiddellijke respons 

• het is moeilijk om nuances te leggen 

• welk type communicatievaardigheden worden er verworven? Vragen goede discussie-

vaardigheden niet eerder goede mondelinge vaardigheden? 

• Je hebt als leraar minder controle over de inhoud; bijsturing is te laat 

 

“Welke voordelen biedt Facebook/Toledo als discussieplatform?” 

• Toledo: - je kan bijlagen toevoegen 

  - vertrouwde omgeving 

• Facebook:  - het wordt door alle betrokkenen regelmatig bekeken 

 - gebruiksvriendelijk 



 - altijd en overal beschikbaar 

 - voor iedereen beschikbaar 

 - je ziet wie er online is  

 

“Welke voordelen biedt Facebook/Toledo jou als student?” 

• Toledo: - geen afleiding, enkel educatief gebruik/doel 

 - vertrouwde omgeving 

 - je kan - ook als student - bijlagen toevoegen 

• Facebook:  - wordt regelmatig bekeken 

 - gebruiksvriendelijk 

 - voor iedereen beschikbaar (ook voor personen die niet bij de opleiding zijn  

  betrokken) 

 - je ziet wie er online is 

 

“Welke nadelen heeft Facebook/Toledo voor jou als student?” 

• Toledo: - je moet steeds zoeken naar de juiste info 

 - geen notificatie bij reactie 

 - veel klikken 

 - onoverzichtelijk 

• Facebook:  - je bepaalt zelf wie je vriend maakt en dus toelaat tot je profiel 

 - het wordt beschouwd als recreatie 

 

“Welke voordelen biedt Facebook/Toledo jou als leraar?” 

• Toledo: - het werkt kopiesparend aangezien je alles elektronisch beschikbaar stelt 

 - handig instrument om bestanden te delen 

 - goede bereikbaarheid van studenten 

 - veel mogelijkheden (zoals bvb. inschrijfmodules) 

 - educatief doel 

• Facebook:  - geen voordelen 

 - aansluiting bij de leefwereld van je doelpubliek 

 

“Welke nadelen heeft Facebook/Toledo voor jou als leraar?” 

• Toledo: - je hebt enige ICT-vaardigheden nodig 

 - het veroorzaakt een extra werkbelasting om alles up-to-date te houden 

• Facebook:  - je kan ongewenste bezoekers hebben 

 - zaken die tot de privésfeer behoren dien je niet met je studenten te delen 

 

h) Mening van de lerarenopleiders m.b.t. Facebook-gebruik 

Vóór de interventie werd bij de lerarenopleiders gepolst naar de mening m.b.t. het gebruik van 

Facebook in hun functie als opleider (onder de vorm van stellingen).  



In onderstaande tabel is per stelling de mening van de studentleraren weergegeven in percentage die 

akkoord en niet akkoord gaan en neutraal blijven. 

 

 Akkoord  Niet akkoord  Neutraal  

1.  Ik wil Facebook graag gebruiken in functie van mijn lessen. 50% 30%  20% 

2. Ik zie een educatieve meerwaarde in Facebook als leerplatform. 60% 10%  30%  

3. Ik voel me voldoende comfortabel om mijn Facebook -profiel open te stellen in het 
kader van mijn lessen. 

20% 50%  30%  

4. Facebook bevordert de sociale interacties met de studenten. 80%  0%  20%  

5. Facebook lijkt mij niets extra te bieden in mijn lessen. 0%  70%  30%  

6. Ik heb er geen problemen mee om mijn Facebook -profiel beschikbaar te stellen in 
klasverband. 

20%  70%  10%  

7. Ik ben van mening dat Facebook positief bijdraagt tot het groepsgevoel in de klas. 80%  0%  20%  

 

De meningen van de lerarenopleiders liggen in lijn met die van hun toekomstige collega’s. Enkel bij 

stelling 6 zien we een verschil in mening. Terwijl studentleraren er geen problemen mee hebben om 

hun Facebook-profiel beschikbaar te stellen in klasverband, staan lerarenopleiders hier weigerachtig 

tegenover. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat een docent in zijn functie zijn privésfeer wil 

afschermen voor zijn studentengroep om zo de familiariteit te bewaken. 

3. CONCLUSIE 

Deze studie onderzoekt voor het eerst de effectiviteit van Facebook als formeel leermiddel en dit 

onder de vorm van een discussieplatform. De resultaten van de pre- en posttest tonen een (weliswaar 

beperkte) leerwinst aan bij de deelnemers. Deze leerwinst is vergelijkbaar voor de Toledo- en 

Facebook discussies waaruit we kunnen concluderen dat beide discussiefora even effectief zijn. 

De vraag die men zich vervolgens stelt is of studentleraren en lerarenopleiders wel open staan voor 

het gebruik van Facebook in het formele onderwijs. We observeerden bij beide groepen 

studentleraren na de interventie met Facebook een significante en negatieve verandering in mening 

voor de stelling ‘Ik wil Facebook graag gebruiken in functie van mijn leerproces’. Ondanks dat zij een 

educatieve meerwaarde blijven zien in Facebook, willen deze studentleraren Facebook liever niet in 

formele leren implementeren. Hoofdredenen (zowel voor studentleraren als lerarenopleiders) die uit de 

vragenlijsten naar voren kwamen, zijn: 

- het gebrek aan privacy (men geeft aan niet meer vrij te kunnen kiezen wie men als vriend toelaat),  

- het gevaar voor afleiding (Facebook wordt voornamelijk als recreatie beschouwd en het gevaar 

schuilt erin eerder te gaan bekijken wat een vriend in het weekend als activiteit heeft gehad, dan wel 

zich te focussen op het leermateriaal dat beschikbaar is op hetzelfde platform). 

Voorstanders van de inzet van Facebook in het onderwijs, duiden op (i) de aansluiting met de 

leefwereld van je publiek, (ii) het gebruiksgemak (weinig muisklikken om tot de essentie te komen) en 

(iii) de responsgraad (Facebook wordt regelmatiger bekeken waardoor de kans op reactie stijgt). 

Wanneer we ons specifiek richten op het gebruik als discussieplatform, is men het erover eens dat 

men een discussie beter face-to-face voert. De leraar heeft weinig controle over mogelijks 



schertsende uitspraken (het bericht is reeds gepost vóór de leraar tot actie kan overgaan). Anderzijds 

is discussie onder elektronische vorm een voordeel voor die studenten die minder mondeling vaardig 

zijn of verlegen zijn, of voor die studenten die liever eerst nadenken over hun uitspraak. Daarnaast 

geven studentleraren aan dat zij de voorbije jaren vanuit eigen initiatief een Facebookgroep met hun 

klas hebben opgericht om over de lesinhouden te discussiëren. Ze betrekken hun docent hier liever 

niet bij omwille van o.m. schaamte voor slordig taalgebruik, angst voor mogelijke flaters en het zich 

beperkt voelen in het vrij plaatsen van vragen of antwoorden. 
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