
Hoe staat Het met de 
digitale leeromgeving? 
een overzicHt van de meest gebruikte applicaties in 2016

de meest gebruikte applicaties per component van de leeromgeving

N@tschool

Moodle

Sharepoint

Vibe

Blackboard

Osiris

Organiseren van leren

Hogescholen noemen hier gemiddeld 
twee keer zoveel applicaties (1,9) als 
universiteiten (1) en het mbo (0,9).

Roostering

Syllabus

Untis
Xedule Leermaterialen ontwikkelen, 

beheren en delen

Office/Office 365

Blackboard

Vibe

Stage en afstuderen

OnStage

Outlook

Vibe

Blackboard

Dropbox

Google Apps/Drive

Samenwerken

Universiteiten noemen gemiddeld 
6,1 applicaties voor samenwerken 
ten opzichte van 4,4 door
hogescholen en 2,3 door het mbo. 

Communiceren

Blackboard

Outlook

Office 365

Video

Presentations2go

YouTube

Camtasia

Mediasite

Het mbo gebruikt minder video-applicaties 
dan hogescholen en universiteiten. 3 mbo-
instellingen vullen hier een tool in en komen 
met gemiddeld 0,7 apps lager uit dan 
universiteiten (3,1) en hogescholen (2,6).

Toetsen

Blackboard

QMP

Maple TA

Inleveren en beoordelen
van opdrachten

Turnitin

Ephorus

Blackboard
Beheren en gebruiken 
van studentinformatie

Osiris

Edictis/eduarte

Blackboard

Meer info via onderwijsopmaat@surfnet.nl

SURFnet heeft onderzocht welke diensten en applicaties instellingen gebruiken om het onderwijs te ondersteunen. Hierdoor 
wordt duidelijk hoe de instellingen hun digitale leeromgeving momenteel vormgeven. Ook is gevraagd naar de toekomstplannen.

deelnemers visie op digitale 
leeromgeving

ontwikkeling digitale 
leeromgeving

7
mbo

hogescholen

Ja, goed uitgewerkt 
in plannen

Zit middenin grote 
veranderingen. 

De helft doet dit 
op basis van goed 

uitgewerkte plannen.

universiteiten9

11

33%

Ja, maar niet uitgewerkt48%

Nee, geen centrale 
visie, wel per faculteit

19%

5% Geen plannen voor 
digitale leeromgeving

Ontwikkelt 
zich gaandeweg

19%

Doorontwikkeling 
aan het voorbereiden

38%

38%

Universiteiten Universiteiten

Hogescholen Hogescholen

Mbo Mbo

instellingsbreed 
gebruikte applicaties

intern gehoste applicaties op surfconext 
aangesloten applicaties

De informatie in deze publicatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks kunnen aan deze publicatie geen rechten worden ontleend.

Learning analytics

Blackboard

Office 365/Delve

Osiris

VLC

11% van de mbo-instellingen, 27% van de 
hogescholen en 71% van de universiteiten 
noemen een tool voor learning analytics. 

Onderwijsprocesbegeleiding

Blackboard

Osiris

Turnitin

69% 61%

52% 34%

64% 40%

Universiteiten

Hogescholen

Mbo

9%

36%

27%


