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MMaannaaggeemmeennttssaammeennvvaattttiinngg  

In het kader van de regeling “Opbrengsten van Digitaal Leermateriaal” van Kennisnet heeft het 

Kohnstamm Instituut een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en de opbrengsten van digitale 

schoolborden in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd op het Bogerman College, 

een school voor vmbo, havo en vwo in de Zuid-west regio van Friesland. 

 

Het onderzoek vormt een vervolg op het onderzoeksproject “Leren met meer effect”, waarbij op de-

ze school in twee achtereenvolgende jaren een grote groep leerlingen is onderzocht op de effecten 

van het gebruik van digiborden en ELO bij wiskunde op prestaties en motivatie. Hierbij kwamen po-

sitieve effecten naar voren op vakspecifieke motivatie, maar er werd geen verband gevonden tussen 

het gebruik van digiborden of de frequentie van raadplegen van materiaal op de ELO en toetspresta-

ties.  

 

Voortbouwend op de bevindingen uit „leren met meer effect‟ hebben we in dit onderzoek het gebruik 

van digiborden en de ELO onder de loep genomen. Daarnaast is onderzocht hoe leerlingen en docen-

ten aankijken tegen het gebruik van het digibord en de ELO bij het wiskundeonderwijs, en of de aard 

van het gebruik samenhangt met de leerprestaties en motivatie van leerlingen.  

Ten slotte zijn longitudinale effecten van digitale schoolborden bij wiskunde op motivatie van leer-

lingen onderzocht.  

 

In dit onderzoek is geen verband gevonden tussen hoe leerlingen het gebruik van digiborden ervaren 

en leerprestaties. Wel blijken leerlingen die gemotiveerd zijn voor wiskunde, digiborden meer te 

waarderen. Zowel docenten als leerlingen zijn enthousiast over het gebruik van digiborden bij het 

wiskundeonderwijs. Docenten geven aan dat bij een goed gebruik van digiborden, de lessen leuker 

kunnen worden en de uitleg efficiënter. Bovendien ervaren zij meer betrokkenheid van leerlingen en 

een meer interactieve sfeer in de klas. Leerlingen vinden het fijn dat bij wiskunde digiborden worden 

gebruikt. Zij zijn het met de docenten eens dat de uitleg hierdoor duidelijker wordt en sneller te be-

grijpen. Ook vinden zij lessen met het digibord boeiender. Vooral de leerlingen die wiskunde D vol-

gen zijn erg enthousiast over het gebruik van het digibord in de wiskundeles.  

 

Tijdens de onderzoeksperiode hebben de docenten consequent de lesinformatie van de digiborden op 

de elektronische leeromgeving geplaatst (lesfiles), zodat leerlingen de lesstof ook buiten lestijd kon-

den inzien. Het merendeel van de onderzochte leerlingen (bijna 90%) heeft ook daadwerkelijk ge-

bruik gemaakt van de ELO gedurende de onderzoeksperiode. 

Leerlingen blijken de ELO vooral te bezoeken om lesfiles te raadplegen, in mindere mate voor in-

formatie van de methode, onderdelen van de ELO die met planning te maken hebben en het minst 

voor toetsfiles. De lesfiles op de ELO blijken vooral door eindexamenleerlingen gebruikt te worden, 

en door leerlingen met een hoge motivatie voor het vak wiskunde. Leerlingen met weinig motivatie 

voor wiskunde gebruiken vooral toetsfiles. 

We hebben geen aanwijzingen gevonden dat leerlingen met goede prestaties of een hogere motivatie 

voor wiskunde de ELO vaker raadplegen. Wel wordt de ELO door verschillende leerlingen inhoude-

lijk anders gebruikt. 

 

In het algemeen zijn de percepties van leerlingen ten aanzien van de ELO gematigd positief. Leer-

lingen vinden het wel prettig dat de lesinhoud van de digiborden op de ELO word gezet. Daarmee 

denken zij de leerstof iets beter te kunnen begrijpen en zich wat zekerder te voelen. Evenals bij de 

waardering voor digiborden is de waardering voor de ELO groter naarmate leerlingen meer gemoti-

veerd zijn voor wiskunde. Een verband met prestaties voor wiskunde is niet aangetoond.  
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Het overzetten van lesinformatie van de digiborden op de ELO heeft invloed op de werkwijze van 

leerlingen. Leerlingen blijken hier verschillend mee om te gaan. Een deel van de leerlingen maakt 

minder of geen aantekeningen, met het idee dat zij de informatie later op de ELO na kunnen kijken. 

Anderen maken wel gewoon aantekeningen, met het idee dat zij op die manier de lesstof beter kun-

nen onthouden. Het is voor docenten moeilijk in te schatten of leerlingen hierin de juiste keuzes ma-

ken en of leerlingen die minder aantekeningen maken, dit daadwerkelijk opvangen door de ELO te 

benutten. In het onderzoek is gebleken dat leerlingen die minder of geen aantekeningen tijdens de les 

maken, inderdaad vaker de lesinformatie op de ELO raadplegen dan de leerlingen die wel aanteke-

ningen maken tijdens de les. Leerlingen lijken op een verantwoorde manier de werkwijze te volgen 

die het beste bij hen past. 

 

Uit de longitudinale analyses over drie schooljaren wiskundeonderwijs met inzet van digitale 

schoolborden op het Bogerman College, blijkt dat de effecten op motivatie van leerlingen vrij con-

sistent zijn. Er is steeds meer evidentie dat het lesgeven met digitale schoolborden bij het vak wis-

kunde de motivatie van leerlingen verhoogt ten opzichte van lesgeven in een traditionele setting. 
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11  IInnlleeiiddiinngg  

1.1 Kader 

In het kader van de regeling “Opbrengsten van Digitaal Leermateriaal”, beoogt Kennisnet door mid-

del van een reeks kleinschalige praktijkonderzoeken empirisch gefundeerde inzichten te verzamelen 

over de opbrengsten van (open) digitaal leermateriaal in onderwijssituaties binnen po, vo en mbo. 

Doel van het onderzoek is verbreding en verdieping van inzicht in de opbrengsten van ict-

toepassingen voor leren.  

In dit kader is door het Kohnstamm Instituut een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en de 

opbrengsten van digitale schoolborden in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd op 

het Bogerman College, een school voor vmbo, havo en vwo in de Zuid-west regio van Friesland. Op 

deze school zijn digitale schoolborden (Active boards) aangeschaft met als doel het activeren van de 

leerlingen en het verbeteren van hun leerproces. Het Bogerman College maakt deel uit van CVO 

West Fryslån. 

1.2 Digitale schoolborden en elektronische leeromgevingen (ELO’s)  

Het gebruik van digitale schoolborden is nog niet breed verspreid in het Nederlandse onderwijs, 

maar dit neemt gestaag toe (Pennings, L., Esmeijer, J., & Leendertse, M., 2008). Volgens Kennisnet 

(Vier in Balans, 2009) beschikt in 2009 inmiddels 93% van de scholen in het voortgezet onderwijs 

over minimaal één digitaal schoolbord, een stijging van 33% ten opzichte van 2008. Naar verwach-

ting zal in 2011 vrijwel elke vo-school de beschikking hebben over minimaal één digibord. Onder 

andere om roostertechnische redenen kunnen docenten in het vo digitale schoolborden echter pas op-

timaal benutten in hun onderwijs als het aantal borden binnen de school substantieel is.  

Digitale schoolborden maken interactief, flexibel onderwijs mogelijk met gebruikmaking van digita-

le (media) content. Met digitale borden kan bijvoorbeeld eerder gegeven informatie opnieuw worden 

getoond, kunnen verschillende bronnen worden gebruikt (zoals informatie van internet of van de me-

thode), en kunnen figuren of plaatjes gemanipuleerd worden. Bij gebruik van het digibord kunnen 

ook stemkastjes worden ingezet, zodat docenten tijdens de les de voorkennis van leerlingen kunnen 

toetsen en daarop in kunnen spelen.  

Docenten hebben de mogelijkheid om digiborden in te zetten op een manier die past bij hun per-

soonlijke pedagogisch-didactische overtuigingen; digiborden lijken goed aan te sluiten bij de be-

staande onderwijspraktijk. Hoewel nog niet alle (meer geavanceerde) toepassingen optimaal worden 

benut, zijn docenten en leerlingen volgens internationaal onderzoek enthousiast over de mogelijkhe-

den en de flexibiliteit (Cogill, 2002; Kitchen, MacKenzie, Butt & Finch, 2006). Toch is de effectivi-

teit van digitale schoolborden nog niet bewezen, en lijkt het optreden van een positief effect op 

leerresultaten afhankelijk van meer factoren dan alleen het gebruik van een digitaal schoolbord (Vier 

in Balans, 2009).  

 

ELO‟s worden veelvuldig gebruikt in het onderwijs. In het voortgezet onderwijs maakt 50-75% van 

de docenten gemiddeld vijf keer per maand gebruik van de ELO bij het lesgeven. Docenten en stu-

denten kunnen in deze omgeving o.a. lesmateriaal beschikbaar maken en delen, plannen, met elkaar 

communiceren en opdrachten maken. Ook de instructies op digitale schoolborden die tijdens de les-

sen worden gegeven, kunnen op een ELO beschikbaar worden gemaakt voor leerlingen, waarmee de 

effectiviteit van het inzetten van digitale schoolborden op leerprestaties mogelijk vergroot kan wor-

den.  
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Op het Bogerman College wordt gebruik gemaakt van digitale schoolborden en de ELO “It‟s Lear-

ning”. Tijdens de lessen kan gevarieerd worden in gebruiksmodus (visueel, simulatie et cetera). Do-

centen plaatsen de lesinhoud op de ELO, daarnaast wordt ook andere informatie voor het 

wiskundeonderwijs op de ELO aangeboden, zoals files van de methode of studiewijzers. De koppe-

ling tussen digiborden en ELO maakt het raadplegen van de lesinhouden binnen en buiten de lessen 

mogelijk. Het gebruik van digiborden, ELO, en de koppeling hiertussen biedt leerlingen meer indi-

viduele mogelijkheden. Zo kunnen leerlingen moeilijke lesstof naar behoefte herhalen, ze kunnen 

extra (proef)toetsen maken of in de les terugkomen op wat in eerdere lessen is behandeld. Op deze 

wijze kan leerlingen meer maatwerk worden geboden in het onderwijs. Meer differentiatie en maat-

werk voor individuele leerlingen is een belangrijk voordeel van het gebruik van technologie in het 

onderwijs. Leerlingen lijken bovendien meer gemotiveerd om te leren, sneller te leren en meer te le-

ren, wanneer educatieve technologie wordt toegepast op school (Becta, 2006; Ruthven, Hennessy, & 

Brindley, 2004; Vier in Balans Monitor, 2007).  

Verondersteld kan worden dat invoering en gebruik van de digitale schoolborden en de koppeling 

aan de ELO zal leiden tot verbetering van motivatie en leerprestaties van leerlingen.  

 

1.3 Leren met meer effect 

Het onderzoek bouwt voort op bevindingen in onderzoek in het kader van “leren met meer effect”. 

Uit het evaluatie-onderzoek “leren met meer effect 1” (lmme 1) blijkt dat werken met het digitale 

schoolbord inderdaad een positief effect heeft op de vakspecifieke motivatie (meer plezier in wis-

kunde, minder wiskunde-angst) vergeleken met het werken op de conventionele manier. In lmme 1 

is er geen verband gevonden tussen toetsprestaties en de frequentie van raadplegen van materiaal op 

de ELO dat aanvankelijk op het digitale bord is gepresenteerd. 

 

Het retentie- en herhalingsonderzoek van “leren met meer effect 2” ondersteunde de bevindingen ten 

aanzien van de effecten van het digibord. Ook ditmaal werden positieve effecten gevonden op vak-

specifieke motivatie, nu op het ervaren van plezier in wiskunde en de ervaren relevantie van het vak. 

In het kader van lmme 2 is ook geanalyseerd in hoeverre leerlingen gebruik maken van de ELO, en 

of er een relatie is met wiskundeattitude en/of aantal uren die leerlingen aan hun huiswerk besteden. 

Gebleken is dat in de onderzoeksperiode van lmme 2 de ELO door ca. 10% van de leerlingen was 

bekeken. Er was geen samenhang met het aantal uren dat deze leerlingen aan hun huiswerk besteed-

den. Wel werd bij de voormeting een relatie met wiskundeangst geconstateerd. Minder „bange‟ leer-

lingen gebruikten het materiaal op de ELO vaker. In de rapportage wordt verondersteld dat de 

relatief geringe belangstelling van leerlingen voor de informatie op de ELO veroorzaakt werd door-

dat niet alle docenten hun materiaal van het digibord ook daadwerkelijk op de ELO toegankelijk 

maakten in de onderzoeksperiode. Wegens het ontbreken van toetsgegevens konden in lmme de ef-

fecten van het lesgeven met een digitaal schoolbord en het ELO-gebruik van leerlingen op wiskun-

deprestaties niet worden geanalyseerd. 

 

Inmiddels (in het derde jaar van het werken met Active boards) is op het Bogerman college meer er-

varing opgedaan met het werken met de digitale borden. Verondersteld kan worden dat het gebruik 

ervan wat is uitgekristalliseerd en dat zowel docenten als leerlingen meer en gevarieerder gebruik 

zijn gaan maken van de mogelijkheden die het werken met digiborden en het opslaan van informatie 

op de ELO bieden. Dit lijkt dan ook een goed moment om de onderzoeksresultaten van „leren met 

meer effect‟ verder uit te diepen, aan te vullen en te onderbouwen onder andere met gegevens over 

percepties van leerlingen en waar mogelijk een differentiatie naar kenmerken van leerlingen aan te 

brengen. Ook is de relatie met wiskundeprestaties van leerlingen meegenomen. Het onderzoek biedt 
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daarnaast mogelijkheden om longitudinale effecten van digitale schoolborden op motivatie van leer-

lingen te meten. 

1.4 Onderzoeksvragen 

Preciezer kijken naar de manier waarop docenten en leerlingen werken met de digiborden was bin-

nen de kaders van lmme niet mogelijk. Om de digitale borden nog effectiever te kunnen inzetten in 

het onderwijs is het doel van het hier gerapporteerde onderzoek meer inzicht te verwerven in de aard 

van het gebruik van de digitale borden door docenten en leerlingen, tijdens de lessen en het gebruik 

van de ELO in de periode tussen de lessen. Verder worden de verbanden onderzocht tussen de mate 

waarin leerlingen de ELO gebruiken en hun attitude en percepties ten aanzien van digitale borden en 

de ELO enerzijds en de leerprestaties, motivatie voor wiskunde en enkele kenmerken van leerlingen, 

zoals sekse en hoeveelheid tijd aan wiskunde huiswerk besteed, anderzijds. Deze vragen staan cen-

traal in het voorliggende onderzoek. De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: 

 

Hoe gebruiken leerlingen en docenten de digiborden en de ELO, en is er een relatie met gepercipi-

eerde en feitelijke effecten op de leerprestaties en motivatie van leerlingen? 

 

1.5 Opbrengsten 

De opbrengsten van het onderzoek zijn niet alleen relevant voor het Bogerman College. Ook voor 

andere scholen is het relevant inzicht te krijgen in manieren om de effectiviteit en efficiëntie van het 

onderwijs te bevorderen met behulp van de digiborden en de koppeling aan de ELO. Het voorgestel-

de onderzoek biedt andere vaksecties en scholen inzicht in de ervaringen die op het Bogerman zijn 

opgedaan, en geeft aanknopingspunten voor hun eigen aanpak. 
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22  OOnnddeerrzzooeekkssmmeetthhooddee  

Het onderzoek is uitgevoerd op het Bogerman College in het najaar 2009. Een tweetal wiskundedo-

centen en hun leerlingen (N=183) hebben deelgenomen aan het onderzoek. De docenten hebben bei-

den geruime tijd ervaring met het gebruik van de digitale schoolborden in hun lessen, en hebben de 

inhoud van de digiborden tijdens de looptijd van dit onderzoek opnieuw consequent op de ELO ge-

plaatst. 

2.1 Opbouw onderzoek 

Het onderzoek bestaat uit een kwalitatief en een kwantitatief gedeelte.  

 

Het kwalitatieve deel van het onderzoek bestaat uit interviews van leerlingen en docenten.  

Er zijn gegevens verzameld over de aard van het gebruik van de ELO, tijdens de lessen en buiten de 

lessen, en percepties over digiborden en de ELO. Hiervoor is een klein aantal leerlingen (één jongen 

en drie meisjes) gevraagd naar hun mening over het gebruik van digiborden bij de wiskundelessen 

en over de manier waarop ze gebruik maken van de bestanden op de ELO, wanneer, met welk doel, 

wat het ze oplevert, e.d.  

De wiskundedocenten zijn bevraagd over het gebruik van de digiborden in de lessen, de opslag van 

het materiaal en het gebruik ervan door de wiskundedocenten onderling (uitwisseling) en de leerlin-

gen. Ook de gepercipieerde effecten op leerlingen (prestaties en motivatie) vormden een gespreks-

onderwerp.  

 

Het kwantitatieve onderzoeksgedeelte bestaat uit analyse van leerlingvragenlijsten, leerprestaties en 

feitelijk gebruik van de ELO.  

In dit onderzoeksgedeelte is het de bedoeling meer licht te werpen op het inhoudelijk gebruik van de 

ELO door de leerlingen en de effecten ervan op feitelijke en gepercipieerde leerprestaties en motiva-

tie voor het vak wiskunde. De gegevens uit het kwalitatieve onderzoeksgedeelte, waarin docenten en 

leerlingen gevraagd werd naar het inhoudelijk gebruik van de ELO en de gepercipieerde effecten 

van digiborden en ELO op leerprestaties, zijn benut voor het ontwikkelen van een vragenlijst voor 

leerlingen. Bovendien is de vragenlijst over wiskundebeleving afgenomen (BSW).  

Daarnaast zijn toetsgegevens verzameld, als indicator van feitelijke leerprestaties, en gegevens van 

logfiles als indicator voor feitelijk en inhoudelijk gebruik van de ELO.  

2.2 Onderzoeksinstrumentarium 

2.2.1 Wiskundebeleving 

Motivatie van leerlingen voor het vak wiskunde is gemeten met behulp van de Wiskundebelevings-

schaal, die door het Cito is ontwikkeld (Martinot et al, 1988). Dit is een goed onderzocht instrument 

dat zowel betrouwbaar als valide is. De vragenlijst BSW bestaat uit de volgende itemsets: 

1. Inzet voor het vak wiskunde 

2. Angst voor wiskundeoverhoringen, toetsen, proefwerken en dergelijke; 

3. Plezier in het vak wiskunde; 

4. Waargenomen relevantie van het vak wiskunde voor vervolgopleiding en later beroep.  

Op de vragenlijst is een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd; Inzet (α=.64), Angst (α=.83), plezier 

(α=.83) en relevantie (α=.83). De betrouwbaarheden zijn vergelijkbaar met de gemeten betrouw-

baarheden in lmme2. Met betrekking tot de angstschaal merken wij op dat een hoge score op de 

schaal betekent dat de leerling minder angstig is en dus positief opgevat dient te worden. Dit is ge-

daan zodat scores op alle schalen in eenzelfde richting geduid kunnen worden.  
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2.2.2 Wiskundeprestaties 

Voor het in kaart brengen van prestaties zijn in overleg met de school toetsgegevens gebruikt. Het 

betreft toetsgegevens van het eerste semester van schooljaar 2009/2010. De variabele wiskundepres-

tatie is berekend door per leerling het gemiddelde te nemen van de toetsgegevens. 

2.2.3 Aard van het gebruik en gepercipieerde effecten 

Er is een leerlingenvragenlijst ontwikkeld voor het in kaart brengen van de aard van het gebruik van 

de digiborden en de ELO bij leerlingen, en de gepercipieerde effecten op leerresultaten. Voor de 

ontwikkeling van deze vragenlijst is vooraf aan de deelnemende docenten gevraagd naar een karak-

terisering van leerlingen in hun gebruik van de ELO en de docentpercepties van effecten op leerre-

sultaten. Daarnaast heeft een vraaggesprek met vier leerlingen input geleverd voor de te ontwikkelen 

vragenlijst. De vragenlijst is door middel van optisch leesbare formulieren aan de leerlingen aange-

boden (Vragenlijst zie bijlage 1). Bij de analyses van deze vragenlijst zijn o.a. twee schalen gecon-

strueerd die de percepties van leerlingen weergeven; een voor percepties van digiborden voor 

wiskunde (items 33 t/m 37; α=.84) en een voor percepties van de elektronische leeromgeving voor 

wiskunde (items 38 en 42 t/m 46; α=.74).  

2.2.4 Logfiles ELO 

It‟s Learning heeft logfiles aangeleverd van de ELO, waarin is vastgelegd hoe vaak de leerlingen de 

ELO raadplegen (variabele “kwantitatief ELO-gebruik). Daarnaast is vastgelegd welke onderdelen 

van de ELO de leerlingen raadplegen. De onderdelen van de ELO zijn samengebracht in vijf type-

ringen;  

 files voor planning (aantal: 25),  

 files die de inhoud van de lessen op het digibord weergeven (aantal: 169),  

 files voor (proef)toetsen (aantal: 15),  

 files behorende bij de methode zoals samenvattingen van de hoofdstukken in het boek 

(aantal: 67), en  

 “overige files” bijv. een losse wiskunde-opdracht of niet voor wiskunde relevante in-

formatie (aantal: 2).  

Hierbij wordt opgemerkt dat in sommige lesfiles toetsbesprekingen zijn opgenomen.  

In de variabele “kwalitatief ELO-gebruik” is per leerling aangegeven hoe vaak zij een file hebben 

gebruikt van elk van deze typen.  

2.2.5 Leerlingen 

De leerlingen die aan het onderzoek hebben deelgenomen zijn afkomstig uit de bovenbouw van havo 

en vwo van het Bogerman College. Ze hebben wiskunde-A, wiskunde-B en/of wiskunde-D in hun 

pakket. Op het Bogerman College is het jaarklassensysteem bij de wiskundelessen in de bovenbouw 

grotendeels doorbroken en wordt er gewerkt in groepen leerlingen, die afhankelijk van de te behan-

delen wiskunde-onderwerpen zijn ingedeeld.  

De dataverzameling betrof leerresultaten, motivatie en kwantitatief ELO gebruik van alle leerlingen 

van twee wiskundedocenten. Daarnaast zijn kwalitatieve gegevens verzameld over de manier waar-

op de leerlingen de ELO gebruiken en zijn de percepties van leerlingen ten aanzien van het gebruik 

van digitale borden en het daaraan gekoppelde ELO-gebruik in het onderzoek betrokken.  

2.2.6 Docenten 

Twee docenten van de wiskundesectie hebben deelgenomen aan het onderzoek. 

Er is gevraagd naar hun percepties van leerlinggebruik van de ELO en van de effecten van digibor-

den en ELO op leerresultaten. Deze interviews zijn mede als input gebruikt voor het instrument voor 

leerlingpercepties en -gebruik van de ELO. 
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2.2.7 Een overzicht 

Onderstaand schema geeft een overzicht van onderzochte variabelen en de daarvoor gebruikte bron-

nen.  

 

Schematisch overzicht van onderzochte variabelen en bronnen 

 Interviews  

docenten 

Interviews 

leerlingen 

Vragenlijs-

ten leerlin-

gen 

Cijfer-

admini-

stratie 

Logfiles 

Aard gebruik digibord tij-

dens de lessen 

 

X X X   

Perceptie digibord 

 

X X X   

Effecten van gebruik digi-

bord en ELO op prestaties 

en motivatie leerlingen 

 

X  X X  

Gebruik ELO buiten de 

lessen door docenten (op-

slag en uitwisseling) 

 

X     

Aard gebruik ELO en fre-

quentie raadplegen door 

leerlingen 

 

X X X  X 

Perceptie ELO 

 

X X X   

 

2.3 Analyses 

De gegevens over de kwantitatieve (logfiles) en kwalitatieve (logfiles en vragenlijst) aard van het 

gebruik van de ELO zijn gekoppeld aan data over de beleving van het vak wiskunde en gerelateerd 

aan feitelijke en/of gepercipieerde wiskundeprestaties. Samenhangen worden onderzocht tussen 

enerzijds de variabelen percepties digiborden, percepties ELO, feitelijk gebruik ELO kwantitatief en 

feitelijk gebruik ELO inhoudelijk, en anderzijds de variabelen sekse, vak, motivatie voor het vak 

wiskunde, prestatie, tijd besteed aan huiswerk en moeite met wiskunde.  

Motivatie voor het vak wiskunde is in verband gebracht met sekse, vak, prestatie, tijd besteed aan 

huiswerk en moeite met wiskunde.  

Enkele aanvullende analyses betroffen onderzoek naar een docenteffect, of verschillen tussen leer-

lingen in het eindexamenjaar en de overige leerjaren. 

Gebruikte analysetechnieken zijn Chi-kwadraattoetsen, Student‟s t-toetsen, variantie-analyse, en bi-

variate correlaties. 

Ten slotte zijn longitudinale analyses uitgevoerd om effecten van digitale borden op motivatie van 

leerlingen over drie schooljaren te meten, waarbij de nieuwe data werden gekoppeld aan databestan-

den van eerder onderzoek (leren met meer effect). 

2.4 Responsoverzicht 

De data voor het onderzoek zijn verzameld bij 183 leerlingen van de deelnemende docenten. 

Voor een overzicht van de samenstelling van de responsgroep verwijzen we naar het volgende 

schema. 
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Samenstelling responsgroep 

Kenmerken leerlingen N Docent 1 Docent 2 

Sekse     

Jongen 88   

Meisje  89   

Totaal 177   

Wiskundevariant     

Wiskunde-A 115  19  96 

Wiskunde-B 41 23  18 

Wiskunde-D 21 21  0 

Totaal 177   

Schooltype    

Havo 4 5 130   

Vwo 4 5 6 53   

Totaal  183   

 

Van alle leerlingen zijn toetscijfers aangeleverd over het begin van schooljaar 2009/2010. Van de 

102 leerlingen in de leerjaren 5 en 6 zijn ook de eindcijfers van het vorig schooljaar aangeleverd.  

De gegevens van de logfiles zijn afkomstig van 240 leerlingen, hetgeen betekent dat hierin gegevens 

zijn opgenomen van 57 leerlingen die niet bij het onderzoek betrokken waren, bijvoorbeeld leerlin-

gen van andere docenten. Deze leerlingen zijn wel meegenomen bij de analyses ten behoeve van de 

beschrijving van het ELO-gebruik. De analyses voor het berekenen van samenhang tussen de ver-

schillende variabelen zijn uitgevoerd op de groep leerlingen die tot de onderzoeksgroep behoorden. 
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33  RReessuullttaatteenn  

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens zullen in 

de subparagrafen het gebruik en de percepties van docenten en leerlingen worden besproken van di-

gitale borden en de ELO. Ook wordt het feitelijk gebruik van de ELO door de leerlingen beschreven 

en de relatie tussen ELO-gebruik en prestaties, attitude en enkele achtergrondkenmerken van leerlin-

gen. In de laatste paragraaf wordt ingegaan op effecten van digiborden bij wiskundeonderwijs op 

motivatie van leerlingen over de langere termijn. 

3.1 Gebruik en percepties docenten 

De docenten hebben tijdens de onderzoeksperiode het digibord gebruikt zoals zij dat gewend zijn, 

vooral visueel ondersteunend, interactief en dynamisch. Tijdens de klassikale instructies werden 

demonstraties gegeven van de grafische rekenmachine, dynamische illustraties, visuele presentaties 

van opdrachten en animaties. Desgewenst werden eerdere lesgegevens opgezocht of ander onder-

steunend lesmateriaal ingezet zoals analyse- en meetkundige programma‟s voor grafieken, applets 

van het Internet of van de methode. Soms werden ook stemkastjes gebruikt, bijvoorbeeld om de 

kennis van de leerlingen interactief te toetsen.  

 

De docenten menen dat vooral de docent en de sfeer in de klas de motivatie van leerlingen beïnvloe-

den. De invloed van een digitaal schoolbord is in hun ogen ondergeschikt. Het kan wel motiverend 

werken voor de docent zelf, en daarmee effect hebben op leerlingen. Als het digibord goed wordt 

toegepast en er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden zoals illustraties of demonstraties van 

de grafische rekenmachine, kunnen de lessen leuker worden en meer inzicht geven. De toegevoegde 

waarde hangt ook af van welk vak wordt gegeven. Met behulp van manipulaties kunnen bijvoor-

beeld opdrachten waarbij ruimtelijk inzicht belangrijk is, inzichtelijk worden gemaakt. Bij de vakken 

wiskunde B en D speelt dit een grotere rol dan bij wiskunde A en C. Daarnaast wordt het wiskunde 

D-onderwijs voor een groep leerlingen van het RSG Broklede (Breukelen) met behulp van Video 

Conferencing verzorgd. Daarvoor is het digibord ook een onmisbaar element.  

Verder wordt opgemerkt dat leerlingen meer betrokken zijn en er een meer interactieve sfeer ontstaat 

door het gebruik van digiborden. 

Digiborden werken efficiënt, aldus de docenten, omdat er makkelijker en sneller informatie gezocht 

en getoond kan worden. De uitleg kan daardoor minder tijd kosten. De docenten vermoeden echter 

geen of weinig effecten op de leerprestaties.  

 

Beide docenten hebben tijdens de looptijd van het onderzoek de informatie van de digiborden op de 

ELO geplaatst. Daarnaast werden er soms praktische opdrachten en proeftoetsen opgezet, en ook 

presentaties vanuit de wiskundemethode. Ook werden files op de ELO geplaatst ten behoeve de 

planning, zoals een studiewijzer. Leerlingen worden soms gestimuleerd om de ELO te gebruiken. De 

docenten kunnen bekijken welke leerlingen de ELO gebruiken en wat ze dan gebruiken, maar ze 

houden dit niet systematisch bij. Eén docent ziet dat leerlingen de ELO heel weinig gebruiken, de 

ander merkt op dat ook leerlingen van andere docenten zijn lesgegevens op de ELO gebruiken. Bei-

den valt op dat leerlingen de ELO vooral gebruiken bij de voorbereiding van een toets. Enkele leer-

lingen bekijken de lesinhoud wanneer ze absent zijn geweest maar dan zien ze toch maar een deel 

van het verhaal. Een absente leerling kan voor de docent ook aanleiding zijn om wat meer op te 

schrijven zodat de lijn van het betoog op de ELO beter te volgen is.  

De toegevoegde waarde van de ELO is lastig in te schatten. De docenten vinden het vooral nuttig bij 

absentie en slechte leerresultaten, maar het is de vraag of de leerlingen die het het meest nodig heb-
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ben, de ELO ook benutten. Ze denken dat daarvoor vooral de werkhouding relevant is. De docenten 

schatten in dat de ELO het meest gebruikt wordt door leerlingen die hard werken of onzeker zijn, 

leerlingen die wiskunde belangrijk vinden maar er niet goed in zijn, en leerlingen die wiskunde of 

computers leuk vinden. Verder maken meisjes er misschien wat meer gebruik van dan jongens. In 

paragraaf 3.2.4 komen we terug op het feitelijk kwantitatief ELO-gebruik van leerlingen. 

 

Opgemerkt wordt dat het overzetten van de inhoud van de digitale borden op de ELO verschillende 

kanten op kan werken. Leerlingen blijven gewoon aantekeningen maken tijdens de les, of ze schrij-

ven minder op. In dat geval kan het zijn dat de leerlingen minder actief in de les zitten en de stof 

daardoor misschien minder goed onthouden. Maar het kan ook zijn dat ze de lesstof juist beter ont-

houden omdat ze meer betrokken zijn bij de les als ze geen aantekeningen hoeven te maken. (Zie pa-

ragraaf 3.2.5 voor het feitelijk inhoudelijk ELO-gebruik).  

3.2 Gebruik en percepties leerlingen  

3.2.1 Motivatie voor wiskunde 

De scores van leerlingen op de vier BSW schalen zijn in tabel 1 aangegeven. Hierbij valt op dat de 

score op inzet relatief laag is, en die voor angst relatief hoog. Leerlingen hebben dus weinig last van 

angst voor wiskunde. De uitkomsten zijn grosso modo vergelijkbaar met de verschillende metingen 

in lmme2. In paragraaf 3.3 wordt nader ingegaan op longitudinale resultaten. 

 

Tabel 1 Wiskundeattitudeschalen 

 Gemiddelde SD N 

Inzet 2.74 .568 177 

Angst 3.76 .699 177 

Plezier 3.28 .701 177 

Relevantie 3.44 .659 177 

1=helemaal niet mee eens 2=niet zo mee eens 3=dat weet ik niet 4=wel een beetje mee eens 5=helemaal mee eens 

 

Attitudes blijken significant verschillend naar wiskundevariant. Wiskunde-D-leerlingen scoren op 

alle schalen het hoogst, en wiskunde-A-leerlingen het laagst (Inzet p<.001, angst p=.002, plezier 

p<.001 en relevantie p=.014 allen N=177).  

Aangezien in analyses bij lmme2 gebleken is dat de scores op de motivatieschalen samenhingen met 

docenten, is dit effect ook bij de huidige analyses meegenomen. Hierbij bleek inderdaad een docent-

effect op te treden. Op alle schalen scoorden leerlingen van een docent significant hoger dan leerlin-

gen van de andere docent. Probleem hierbij is echter dat de aantallen leerlingen per docent per vak 

scheef verdeeld zijn en de aantallen zijn ook aanzienlijk kleiner dan bij lmme2. Het is daardoor niet 

op voorhand duidelijk welke rol het docenteffect speelt. De analyses zijn daarom herhaald voor leer-

lingen die wiskunde B volgen. Alleen voor wiskunde B hadden beide docenten ongeveer evenveel 

leerlingen. Over dit relatief kleine aantal leerlingen (N=41) konden geen significante verschillen tus-

sen de docenten worden aangetoond op de vier motivatieschalen. Hiermee onderbouwen we de ver-

onderstelling dat vakverschillen relevant zijn voor de scores op attitude voor wiskunde. 

Verder blijkt bij analyse een verband tussen prestatie en de score op drie van de vier motivatiescha-

len, nl. angst (p<.001, N=177), plezier (p<.001, N=177) en relevantie (p=.014, N=177), terwijl de 

leerlingen die aangeven wiskunde moeilijk te vinden significant lager scoren op alle motivatiescha-

len (inzet p=.002, angst p<.001, plezier p<.001 en relevantie p<.001, N=177).  

De hoeveelheid tijd die leerlingen besteden aan het wiskunde huiswerk blijkt alleen samen te hangen 

met de score op inzet (p<.001, N=177). 
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Een opvallende bevinding is dat jongens en meisjes niet significant verschillen op de scores op de 

verschillende wiskundemotivatieschalen.  

3.2.2 Digitale borden  

De geïnterviewde leerlingen zijn positief over het gebruik van het digibord bij de wiskundelessen. 

Ze vinden de informatie op een digibord overzichtelijk, netjes en makkelijk te volgen. Het werkt 

sneller en er kunnen meer voorbeelden getoond worden. Een minpuntje is de soms beperkte lees-

baarheid door de glans van het bord vanuit sommige plaatsen in de klas. Leerlingen vinden de lessen 

niet speciaal leuker door het gebruik van digiborden. “Het is handiger, het is niet leuker, dat maakt 

niet uit”.  

De schaal voor percepties van digiborden (zie tabel 2) laat zien dat leerlingen in het algemeen rede-

lijk enthousiast zijn over het gebruik van digitale borden bij de wiskundelessen. Ze vinden het fijn 

als bij wiskunde digitale schoolborden worden gebruikt, ze vinden de uitleg bij wiskunde door het 

gebruik van de digiborden duidelijker en sneller te begrijpen, en ook dat het werken met digiborden 

de lessen boeiender maakt. Deze visie wordt onderschreven door de leerlingen die geïnterviewd 

werden.  

 

Of digitale schoolborden helpen om beter op te letten, of actiever mee te doen in de les, daarover is 

de mening van leerlingen wat gematigder. De geïnterviewde leerlingen merken wel op dat ze tijdens 

de lessen meer betrokken en actiever zijn: “Je let wel beter op, maar je gaat er niet beter van le-

ren”. Ze menen dat de leerprestaties vooral afhankelijk zijn van de uitleg van de docent: “Je snapt 

het misschien wel sneller, en misschien heb je wat minder tijd nodig voor je huiswerk, maar het 

hangt vooral af van de leraar”. 

De geïnterviewde leerlingen vinden het digibord verder erg vergelijkbaar met het krijtjesbord, maar 

ze zien zeker geen nadelen aan het gebruik van digiborden.  

 

Tabel 2 Percepties digitale schoolborden 

 Gemiddelde SD N 

Schaal percepties digiborden 3.36 .739 175 

Ik vind het fijn dat bij wiskunde digitale schoolborden worden ge-

bruikt. 

4.37 .765 177 

Digitale schoolborden maken de uitleg bij wiskunde duidelijker en 

sneller te begrijpen. 

4.04 .868 177 

Digitale schoolborden maken wiskunde boeiender. 3.54 1.043 175 

Digitale schoolborden maken dat ik beter oplet in de les. 3.12 1.029 177 

Door de digitale schoolborden doe ik actiever mee in de wiskunde-

les. 

3.06 1.026 177 

1=helemaal niet mee eens 2=niet zo mee eens 3=dat weet ik niet 4=wel een beetje mee eens 5=helemaal mee eens 

 

Jongens zijn wat positiever over digiborden dan meisjes (p<.001; gemiddelde meisjes=3.46, N=87 

en gemiddelde jongens=3.81, N=88).  

Daarnaast is er ook een significant verschil naar type wiskunde (p=.006). Leerlingen die wiskunde D 

volgen zijn het meest positief over het gebruik van digiborden (gemiddelde=4.10, N=21), de leerlin-

gen die wiskunde A en B volgen verschillen hierin niet veel van elkaar (wiskunde A gemiddel-

de=3.55, N=113 en wiskunde B gemiddelde=3.62, N=41). We hebben gecontroleerd of dit eventueel 

een docenteffect kan zijn, aangezien een van de docenten alle wiskunde D leerlingen les geeft. Daar-

voor hebben we vergeleken of er een docenteffect is bij het vak wiskunde B; dit is het vak waarin 

beide docenten evenveel leerlingen binnen het onderzoek hebben aangeleverd. Hierin werden geen 

verschillen aangetroffen. Ook over alle vakken heen werd geen docenteffect aangetoond op dit punt. 
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Daarnaast zijn samenhangen gevonden tussen percepties over digitale schoolborden en wiskundeatti-

tude. Leerlingen die hoger scoren op de schaal voor inzet (p=.003, N=175), op plezier (p=.009, 

N=175) of relevantie (p=.002, N=175) zijn positiever over het gebruik van digiborden bij het wis-

kundeonderwijs.  

Er is geen samenhang aangetoond met angst voor wiskunde, wiskundeprestaties, hoeveelheid tijd die 

leerlingen aan wiskunde-huiswerk besteden en de moeite die leerlingen menen te hebben met wis-

kunde.  

3.2.3 ELO  

De geïnterviewde leerlingen zeggen de ELO in wisselende mate te gebruiken, soms één keer per 

maand, soms drie keer in een week. Het gebruik lijkt afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de 

stof. Het is duidelijk dat deze leerlingen de ELO vooral bekijken voor de voorbereiding van toetsen. 

Verder zoeken ze informatie in de lesgegevens als ze de stof niet begrijpen en/of vastlopen bij op-

drachten. Bij absentie worden de lesgegevens op de ELO lang niet altijd gebruikt, ook dan is het 

vastlopen bij het huiswerk meestal de reden om op de ELO naar informatie te zoeken. Een leerling 

merkt op dat het veel tijd kost om alles te bekijken, en een ander dat de uitleg van de docent nodig is 

om het echt goed te begrijpen. 

 

Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt dat de leerlingen gematigd positief zijn over de elektroni-

sche leeromgeving voor wiskunde op de schaal voor percepties ten aanzien van de ELO (zie tabel 3). 

Ze vinden het prettig als de lesinhoud van het digibord op de elektronische leeromgeving wordt ge-

zet. Door het gebruik van de ELO denken zij de leerstof beter te snappen, en zij gebruiken de ELO 

vooral wanneer ze extra zekerheid nodig hebben. De leerlingen zeggen de ELO niet zo vaak te ge-

bruiken, en ze denken niet dat ze door ELO-gebruik sneller hun huiswerk af hebben. Ze vinden het 

boek wat prettiger in het gebruik dan de digitale leeromgeving.  

 

Tabel 3 Percepties ELO 

 Gemiddelde SD N 

Schaal percepties ELO 3.12 .657 174 

Ik vind het fijn als de lesinhoud van het digibord op de elektroni-

sche leeromgeving wordt gezet. 

3.94 .856 176 

Als je de elektronische leeromgeving voor wiskunde gebruikt, snap 

je de leerstof beter.  

3.27 .894 177 

Ik gebruik de ELO vooral voor extra zekerheid. 3.23 1.025 175 

Ik gebruik de informatie voor wiskunde op de ELO vaak. 2.84 1.099 176 

Als je de elektronische leeromgeving voor wiskunde gebruikt, kost 

het huiswerk minder tijd. 

2.77 .922 177 

Ik gebruik voor wiskunde liever de elektronische leeromgeving dan 

het boek. 

2.66 1.137 177 

1=helemaal niet mee eens 2=niet zo mee eens 3=dat weet ik niet 4=wel een beetje mee eens 5=helemaal mee eens 

 

Jongens zijn niet alleen positiever over het gebruik van digiborden, maar ook over het gebruik van 

de ELO (p<.001; gemiddelde meisjes=2.94, N=86 en gemiddelde jongens=3.29, N=88).  

Percepties over het gebruik van de ELO blijken samen te hangen met wiskundeattitudeschalen voor 

inzet (p=.036, N=175) en relevantie (p=.021, N=174).  

De perceptie van de ELO hangt niet samen met de overige variabelen (attitudeschalen angst en ple-

zier, prestatie, vak, tijd besteed aan huiswerk, moeite met wiskunde, docent).  
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3.2.4 Feitelijk gebruik ELO; kwantitatief 

In de onderzochte periode hebben 240 leerlingen gebruik gemaakt van informatie die door de twee 

betrokken docenten voor wiskunde op de ELO was geplaatst. Dit waren niet alleen leerlingen uit de 

onderzochte groep. In totaal hebben deze leerlingen 2840 maal de ELO bezocht. Het gemiddeld aan-

tal bezoeken per leerling is 11.8.  

De spreiding van het ELO gebruik is vrij groot (minimaal 1, maximaal 134 bezoeken, SD=16.1). 

Een kwart van de leerlingen raadpleegde 1 of 2 bestanden; nog eens 25% van de leerlingen raad-

pleegde 3-7 bestanden; het volgende kwart raadpleegde 8-14 bestanden en het laatste kwart leerlin-

gen bezocht de ELO voor 15-134 bestanden.  

 

Van de leerlingen die in de onderzochte klassen zaten (totaal 183), hebben 160 leerlingen de ELO 

bezocht (87%). Het totaal aantal keren dat zij de ELO bezochten was 2089 maal. Van de leerlingen 

die gebruik maakten van de ELO, was het gemiddeld aantal bezoeken 13.6. De spreiding was vrij 

groot (minimaal 1, maximaal 134, SD=15.6). Een kwart van de leerlingen bezocht de ELO 1-4 maal, 

een kwart 5-9 maal, een kwart 10-16 maal en het laatste kwart 17-134 maal. 

 

Uit deze gegevens blijkt dat het gebruik van de ELO in de huidige onderzoeksperiode groter was dan 

tijdens de periode van lmme2. In die periode gebruikten slechts ca. 10% van de leerlingen de ELO, 

met een gemiddeld gebruik van 6 bestanden. We veronderstelden toen dat de relatief geringe belang-

stelling van leerlingen voor de ELO wellicht te maken had met het feit dat slechts één van de docen-

ten de inhoud van de lessen op het digibord consequent op de ELO bleek te zetten. De nieuwe 

gegevens ondersteunen die veronderstelling, en wijzen op een grote belangstelling van leerlingen 

voor wiskunde-informatie op de ELO wanneer deze consequent voorhanden is, zoals in het huidige 

onderzoek het geval was.  

 

Nadere analyse van de frequentie waarin leerlingen de ELO bezoeken, toont geen sekseverschillen, 

verschillen tussen de vakken of verschillen naar docent aan. Ook wordt geen samenhang gezien met 

prestatie, wiskundeattitudeschalen, de hoeveelheid tijd die leerlingen besteden aan het wiskunde 

huiswerk en de mate waarin leerlingen moeite hebben met wiskunde.  

 

Bij vergelijking met eerder onderzoek in het kader van lmme zien we overeenkomsten in de bevin-

dingen. In lmme1 is geen verband aangetoond tussen prestatie en frequentie van ELO-gebruik. Ook 

in het huidige onderzoek hebben we, zoals gezegd, geen samenhang kunnen vaststellen. In lmme2 

werd in de voormeting een verband aangetoond met wiskundeangst, dat bij de nameting niet gerepli-

ceerd werd. Dit effect hebben we ook bij het huidige onderzoek niet kunnen vaststellen. Verder 

kwam in lmme2 naar voren dat relatief veel leerlingen uit het eindexamenjaar gebruik maakten van 

de ELO. Ook in het huidige onderzoek blijken eindexamenleerlingen (6vwo en 5havo) significant 

vaker gebruik te maken van de ELO (p=.002, N=183) dan de leerlingen in de overige klassen van de 

havo- en vwo-bovenbouw. 

3.2.5 Feitelijk gebruik ELO; inhoudelijk 

Het kwalitatieve gebruik van de ELO is geanalyseerd op twee aspecten. Ten eerste is geanalyseerd 

welk type files de leerlingen bezochten aan de hand van de vragenlijstgegevens en gegevens van de 

logfiles. Daarbij is ook gekeken of verschillen tussen leerlingen konden worden aangetoond. Ander-

zijds is geanalyseerd hoe het gebruik van digiborden en het overzetten van lesinformatie op de ELO 

invloed heeft op het gedrag van leerlingen in relatie tot het maken van aantekeningen en ELO-

gebruik.  
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Leerlingen zeggen de ELO vooral te gebruiken wanneer ze willen oefenen voor een toets of examen 

(55%). Ook als de leerstof moeilijk wordt gevonden, of de leerling ziek of afwezig is geweest, wordt 

de ELO benut (resp. 44% en 43%). Leerlingen benutten de ELO om informatie te vinden die zij no-

dig hebben om een opdracht beter te begrijpen (36%), en om andere redenen (6%), zoals het inhalen 

van gemiste lessen, als naslagwerk, om te kijken wat het huiswerk is, of wanneer er tijd over is.  

Naar eigen zeggen wordt de ELO het meest geraadpleegd voor (proef)toetsen (42%). In 37% van het 

aantal keren dat de ELO wordt geraadpleegd, is dat voor het bekijken van de presentaties van de les-

sen op het digibord, en in 29% van de gevallen voor het bekijken van een powerpointpresentatie van 

de methode voor wiskunde. In 19% van de gevallen bekijken leerlingen een ander onderdeel voor 

wiskunde op de ELO. Een aantal leerlingen noemt hierbij onderdelen in relatie tot planning (studie-

wijzer, kijken wat het huiswerk is, wat de cijfers zijn en of er een les uitvalt). Anderen geven aan dat 

zij de uitleg van de stof nakijken, voor herhaling, voor het leren van toetsen of het nakijken van ant-

woorden. Ook wordt aangegeven dat de ELO gebruikt wordt voor meer duidelijkheid, om een beter 

overzicht te krijgen of als naslagwerk.  

  

Uit de logfiles komt naar voren dat de onderzochte groep leerlingen op de ELO voornamelijk de les-

files bezoeken (gemiddelde=3.73, N=160). In beduidend mindere mate worden methodefiles bezocht 

(gemiddelde=1.74, N=160) en files die te maken hebben met planning van wiskunde (gemiddel-

de=1.68, N=160). Files voor toetsen (gemiddelde=.64, N=160) en overige files (gemiddelde=.25, 

N=160), worden het minst vaak bezocht. Hierbij wordt opgemerkt dat het aantal beschikbare files 

binnen elk aangegeven type sterk uiteen liep. In tabel 4 wordt het aantal beschikbare files per type-

ring aangeven, en het aantal keren dat deze files in totaal werden bezocht. In deze tabel is ook opge-

nomen, het percentage gebruik naar eigen zeggen, zoals hiervoor beschreven. De categorie 

planningsfiles was niet opgenomen in de vraag aan de leerlingen. Er is een opmerkelijk verschil tus-

sen het feitelijk gebruik van toetsfiles en het door leerlingen aangegeven gebruik van toetsfiles. Mo-

gelijk is het onderscheid tussen deze typeringen voor leerlingen niet eenduidig. 

 

Tabel 4 Verdeling ELO-gebruik naar type files 

Type file Aantal files beschik-

baar 

Aantal keren 

bezocht 

Gebruik naar mening 

leerlingen 

Lesfiles 269 597 37% 

Methodefiles 67 279 29% 

Planningfiles 25 269  

Toetsfiles 15 103 42% 

Overig (logfiles) 2 40  

Overig (eigen mening)   19% 

 

De lesfiles worden vooral bezocht door leerlingen met een hoge mate van inzet voor wiskunde 

(p=.027, N=154). Verder bezoeken leerlingen met positieve percepties over de ELO voor wiskunde 

de lesfiles vaker (p=.044, N=152). 

  

De toetsfiles worden vaker bezocht door leerlingen met een lage motivatie voor wiskunde op alle 

wiskundeattitudeschalen (inzet p=.018, N=154; angst p=.001, N=154; plezier p=.002, N=154; rele-

vantie p<.001, N=154). Ook blijken wiskunde-A-leerlingen de toetsfiles vaker te bezoeken dan de 

wiskunde-B- en wiskunde-D-leerlingen.  

Deze leerlingen maken ook meer gebruik van de methodefiles op de ELO, dan de leerlingen bij de 

twee andere wiskundevarianten.  
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In het eindexamenjaar maken de leerlingen significant meer dan in de lagere klassen gebruik van de 

files voor planning (p<.001, N=160), de lesfiles (p=.015, N=160) en de overige files (p<.001, 

N=160).  

 

Er worden geen verbanden gezien tussen de mate van gebruik van de verschillende typen files, en 

sekse, prestatie, moeite met wiskunde en de hoeveelheid tijd besteed aan huiswerk. 

 

Uit de interviews komt naar voren dat leerlingen het gebruik van digiborden en het overzetten van de 

lesinformatie op de ELO handig vinden, omdat informatie teruggehaald kan worden, en omdat ze 

geen notities hoeven te maken en daardoor beter kunnen opletten in de klas. 

Uit het vragenlijstonderzoek komt ook naar voren dat veel leerlingen minder of geen aantekeningen 

maken in de les, wanneer de lesinhoud van het digibord op de ELO wordt gezet (zie tabel 5). Ze 

denken dat ze de uitleg van de docent dan beter kunnen volgen en begrijpen. Tussen deze variabelen 

wordt een significant positief verband gevonden (p=.001, N=177).  

Daarnaast zijn er leerlingen die juist aantekeningen blijven maken, omdat ze door het maken van 

aantekeningen beter kunnen onthouden wat er in de les besproken is (p=.02, N=175).  

 

Vooral voor de eerste groep leerlingen, diegenen die weinig aantekeningen maken omdat ze de uit-

leg in de les dan beter kunnen volgen, blijken de lesfiles op de ELO een belangrijke functie te heb-

ben; zij raadplegen die significant vaker dan de leerlingen die zelf aantekeningen maken (p=.027, 

N=154).  

 

Tabel 5 Relatie digibord-aantekeningen-ELO 

 Gemiddelde SD N 

Als de lesinhoud van het digibord op de ELO wordt gezet, dan 

maak je geen of minder aantekeningen in de les. 

3.31 1.024 177 

Als ik minder aantekeningen in de les hoef te maken kan ik de uit-

leg van de docent beter volgen en begrijpen.  

3.52 1.014 177 

Als ik zelf aantekeningen maak tijdens de les, kan ik beter onthou-

den wat er in de les besproken is. 

3.36 1.046 175 

1=helemaal niet mee eens 2=niet zo mee eens 3=dat weet ik niet 4=wel een beetje mee eens 5=helemaal mee eens 

 

3.3 Longitudinale resultaten 

Van een deel van de leerlingen zijn ook gegevens beschikbaar die in LMME 1 en LMME 2 zijn ver-

zameld. Het gaat om voor- en nametingen van de BSW in het schooljaar 2007 – 2008 en het school-

jaar 2008 – 2009. Daar kan nu dus één extra meting, die van najaar 2009, aan worden toegevoegd. 

De onderzoeksgroep van najaar 2009 bestaat uit 183 leerlingen waarvan er 146 ook voorkomen in 

het cohort 2008 – 2009. Deze leerlingen hebben in najaar 2009 allen wiskundeles gekregen met be-

hulp van een digitaal schoolbord, maar in het vorige schooljaar was de situatie nog niet zo (zie Tabel 

6). 
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Tabel 6 Les met digitaal schoolbord in 2008 – 2009 en volledige gegevens over de afnamen van 

de Belevingsschaal Wiskunde (BSW) 

Ervaring met digitaal schoolbord 

2008-2009 

Meegedaan aan alle fa-

sen van LMME 

Volledige data be-

schikbaar 

Onbekend 2 - 

Nooit les met digitaal schoolbord 2 - 

Soms les met digitaal schoolbord 68 14 

Vaak les met digitaal schoolbord 48 13 

Altijd les met digitaal schoolbord 26 12 

Totaal 146 39 

 

Het onderscheid dat gemaakt kon worden tussen de frequenties waarmee de leerlingen wiskundeles 

kregen met een digitaal bord is gebaseerd op opgave van de docenten en de lokalen waarin de leer-

lingen les kregen (zie ook Meijer, Van Eck en Heemskerk, 2010). Het aantal leerlingen dat bij de 

longitudinale analyse kan worden betrokken is veel kleiner dan het aantal leerlingen dat bij de drie 

onderzoeksfasen van LMME op het Bogerman was betrokken. Dat komt doordat er alleen van de 39 

leerlingen in de laatste kolom van Tabel 6 volledige gegevens over alle vijf afnamen van de BSW 

beschikbaar zijn. 

 

Voor wat betreft de inzetschaal van de BSW is er een significant multivariaat effect van het tijdstip 

van meting (V=.31, F(4, 33)=3.78, p=.012). De aanname van sphericiteit (gelijkheid van de variantie 

van verschillen tussen de meetmomenten) is niet geschonden, zodat de univariate test ook gebruikt 

kan worden (F(4, 144)=3.113, p=.017). Door middel van een zogenaamd eenvoudig contrast is gekeken 

naar de verschillen tussen het laatste meetmoment en de vier daaraan voorafgaande. We kozen voor 

het laatste meetmoment omdat dat in dit onderzoek centraal staat. Uit deze contrasten blijkt dat geen 

van de eerdere meetmomenten afwijkt van het laatste meetmoment. Uit de between-subject statisti-

sche toetsen blijkt dat de ervaring met het digitaal schoolbord geen effect heeft gehad op de gemid-

delde scores op de inzetschaal van de BSW. Noch de contrasten tussen de conditie “Altijd” en de 

beide andere condities, noch post hoc toetsingen voor de conditie “Ervaring met digitaal school-

bord”, geven aan dat er verschillen bestaan tussen de ervaringsgroepen. Post hoc toetsen voor de 

tijdsfactor (meetmoment) geven aan dat de gemiddelde score op meetmoment 2 significant lager is 

dan de gemiddelde score op het eerste meetmoment. In LMME 1 was ook op andere scholen al ge-

vonden dat de inzet voor het vak wiskunde gedurende het schooljaar afneemt. In Figuur 1 is te zien 

dat de inzet voor wiskunde in alle drie ervaringsgroepen tussen de eerste en de tweede meting af-

neemt, hoewel nauwelijks waarneembaar in de groep “Vaak”. 
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Figuur 1 Gemiddelde scores op de BSW schalen op vijf meetmomenten 

 

Bij de toetsing van het effect van meetmoment op de gemiddelde relevantiescores blijkt dat de cova-

rianties tussen de metingen in de drie groepen niet gelijk zijn (M=63.9, F(30, 3968)=1.69, p=.011) en 

tevens geeft Mauchly‟s test aan dat de aanname van sphericiteit is geschonden (χ
2
=23.18, df=9, 

p=.006). Zowel de multivariate toets (V=.36, F(4, 33)=4.56, p=.005) als de gecorrigeerde univariate 

toets (Greenhouse-Geisser ε=.79, F(3.15, 113.44)=6.24, p<.001) geven aan dat de gemiddelde relevantie-

scores per meetmoment van elkaar verschillen. Eenvoudige contrasten geven aan dat de gemiddelde 

relevantiescores op de eerste vier meetmomenten significant afwijken van het gemiddelde op de 

laatste meting (F(1, 36)=12.12, 5.03, 14.10 en 12.38 voor respectievelijk het contrast tussen het eerste, 

tweede, derde en vierde meetmoment met het laatste meetmoment, p<.05 voor alle contrasten). De 

bijbehorende effectgroottes r zijn respectievelijk .50, 35, .53 en .51. De effectgroottes voor de ver-

schillen tussen gemiddelden op het laatste meetmoment en de vier overige meetmomenten liggen 

dus tussen middelmatig en sterk. In Figuur 1 is te zien dat er een duidelijke afname van de gemid-

delde relevantiescores optreedt na het vierde meetmoment. Op het laatste meetmoment wordt ge-

middeld het laagst gescoord. Verder is het patroon van het gemiddelde scoreverloop van de drie 

ervaringsgroepen opmerkelijk uniform. Ervaring met het digitale bord heeft geen effect op relevan-

tie. Ofschoon de groep die altijd les kreeg met een digitaal bord consequent op alle meetmomenten 

het hoogst scoort, is er geen statistisch significant effect van conditie, ie., de groepen scoren statis-

tisch gesproken even hoog. 

 

Voor de angstschaal wordt multivariaat geen significant effect van meetmoment gevonden (V=.22, 

F(4, 33)=2.30, p=.08). Mauchly‟s test geeft aan dat de aanname van sphericiteit is geschonden 

(χ
2
=19.17, df=9, p=.024). De gecorrigeerde univariate toets duidt wel op een effect van meetmoment 



20 

(Greenhouse-Geisser ε=.76, F(3.06, 110.05)=4.05, p=.009), hetgeen in strijd is met de multivariate toets. 

Eenvoudige contrasten geven aan dat geen van de vier eerste meetmomenten qua gemiddelde ver-

schilt van het laatste meetmoment. Het effect van meetmoment kan dus in twijfel worden getrokken. 

De ervaringsconditie heeft bij de angstschaal wel een significant effect F(2, 36)=3.65, p=.036). De ef-

fectgrootte ω is .35, een zeer sterk effect. Eenvoudige contrasten geven aan dat de groep die altijd les 

kreeg met een digitaal bord alleen hoger scoort dan de groep die vaak les kreeg met een digitaal bord 

(C=.57, SE=.22, p=.012), maar niet hoger dan de groep die soms les kreeg met een digitaal bord. 

Een soortgelijk verschijnsel werd ook gevonden in LMME 1, waar de groep die altijd les kreeg met 

een digitaal schoolbord alleen hoger scoorde dan de groep die soms les kreeg met een digitaal bord, 

maar niet hoger dan de groep die nooit les kreeg met een digitaal bord. Het lijkt alsof subtiele ver-

schillen in ervaringsfrequentie er meer toe doen dan grote verschillen. 

 

Tot slot volgen de resultaten voor de schaal plezier. De aanname van sphericiteit wordt niet ge-

schonden, zodat we de univariate F-toets kunnen rapporteren. Het effect van meetmoment blijkt sig-

nificant (F(4, 144)=.38, p=.002). Contrasten laten zien dat alleen meetmoment 3 significant afwijkt van 

het laatste meetmoment (F(1, 36)=9.50, p=.004); de effectgrootte r is gelijk aan .46, bijna een sterk ef-

fect. In Figuur 1 is te zien dat op meetmoment 3 gemiddeld het hoogst op plezier wordt gescoord. 

Uit post hoc paarsgewijze vergelijkingen blijkt overigens dat op meetmoment 3 gemiddeld ook sig-

nificant hoger wordt gescoord dan op meetmoment 2. Ondanks het feit dat de ervaringsconditie geen 

significant effect heeft, is de effectgrootte ω gelijk aan .28, hetgeen overeenkomt met een zeer sterk 

effect. Contrastanalyse, waarbij de conditie “Altijd” als referentiecategorie wordt gebruikt, geeft aan 

dat er een significant verschil bestaat tussen “Altijd”en “Soms” (C=.52, SE=.23, p=.029), maar niet 

tussen “Altijd” en “Vaak”. 

 

Afsluitend kan worden geconcludeerd dat er duidelijke effecten zijn van het tijdstip van afname van 

de BSW. Bezien we het geheel in Figuur 1, dan is er sprake van een afname van de motivatie in de 

loop van beide schooljaren 2007 – 2008 en 2008 – 2009, waarbij ook opvalt dat de motivatie voor 

wiskunde aan het begin van schooljaar 2008 – 2009 hoger is dan die aan het eind van het schooljaar 

2007 – 2008. Opmerkelijk is echter dat aan het begin van het schooljaar 2009 – 2010 een dergelijke 

stijging ten opzichte van het eind van het schooljaar 2008 – 2009 niet optreedt. Integendeel, meestal 

vindt zelfs nog een daling plaats, die overigens lang niet altijd significant is. Het sterkste treedt dit 

effect op bij de schaal relevantie. De resultaten zijn opmerkelijk consistent in de zin dat de patronen 

van verandering in gemiddelde motivatiescores in de tijd nauwelijks tussen de drie ervaringscondi-

ties verschillen. Dat is ook op te maken uit het feit dat geen van de interactie-effecten tussen meet-

moment en ervaringsconditie significant zijn.  

De ervaringsconditie deed er lang niet altijd toe, ondanks het feit dat de conditie “Altijd” bijna bij al-

le meetmomenten gemiddeld het hoogst scoort. Op de schalen angst en plezier scoort de conditie 

“Altijd” gemiddeld significant hoger dan één van beide andere condities. Doordat er zo weinig leer-

lingen overblijven in deze analyse van herhaalde metingen is de power van de statistische toetsingen 

uiteraard vrij gering. Dit kan het uitblijven van significante resultaten gedeeltelijk verklaren. Niette-

min zijn de resultaten over drie schooljaren vrij consequent te noemen. Er is steeds meer evidentie 

dat het lesgeven met digitale schoolborden bij het vak wiskunde de motivatie van leerlingen ver-

hoogt ten opzichte van lesgeven in een traditionele setting. 
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44  SSaammeennvvaattttiinngg  eenn  ccoonncclluussiieess  

Dit onderzoek beschrijft het gebruik en percepties van docenten en leerlingen in relatie tot digitale 

schoolborden en de elektronische leeromgeving bij het wiskundeonderwijs. Het betreft een onder-

zoek op het Bogerman College in Sneek, waaraan 177 leerlingen en hun twee wiskundedocenten 

deelnamen.  

Het onderzoek bouwt voort op het onderzoeksproject “Leren met meer effect”, waarbij op deze 

school in twee achtereenvolgende jaren een grote groep leerlingen is onderzocht op de effecten van 

het gebruik van digiborden en ELO bij wiskunde op prestaties en motivatie. Hierbij kwamen posi-

tieve effecten naar voren op vakspecifieke motivatie, namelijk op plezier voor wiskunde, minder 

wiskunde-angst en ervaren relevantie van wiskunde. Er werd geen verband gevonden tussen toets-

prestaties en het gebruik van digiborden of de frequentie van raadplegen van materiaal op de ELO. 

De ELO bleek matig bezocht te worden, een resultaat dat mogelijk veroorzaakt werd doordat niet al-

le docenten hun lesmateriaal consequent op de ELO plaatsten.  

 

Voortbouwend op de bevindingen uit „leren met meer effect‟ hebben we in dit onderzoek de percep-

ties van leerlingen en docenten in relatie tot het gebruik van digiborden onder de loep genomen. 

Daarnaast is het gebruik van de ELO niet alleen kwantitatief (in termen van frequentie van raadple-

gen) geanalyseerd. We hebben ook gekeken hoe de ELO gebruikt wordt en hoe ertegen aan gekeken 

wordt. Centrale vraag was hoe leerlingen en docenten de digiborden en de ELO gebruiken, en hoe 

dit samenhangt met de leerprestaties en motivatie van leerlingen.  

Daarnaast zijn effecten van digitale schoolborden bij wiskundeonderwijs op motivatie van leerlingen 

op de langere termijn bekeken, door de nieuwe gegevens te koppelen aan databestanden van lmme. 

4.1 Digiborden 

Tijdens de onderzoeksperiode hebben beide docenten de digitale borden ingezet bij de wiskundeles-

sen, op de manier die zij gewend zijn. Zij gebruikten de digiborden vooral als visueel ondersteunend, 

interactief en dynamisch hulpmiddel tijdens klassikale instructies.  

De docenten verwachten van de inzet van digiborden geen effecten op leerprestaties van de leerlin-

gen. Ook voor de motivatie van leerlingen vinden zij de docent en de sfeer in de klas veel belangrij-

ker dan de digiborden. Ook leerlingen menen dat leerprestaties vooral afhankelijk zijn van de uitleg 

van de leraar. Analyses tonen geen verband tussen leerlingpercepties ten aanzien van digitale 

schoolborden en leerprestaties voor wiskunde.  

Toch zijn zowel docenten als leerlingen enthousiast over het gebruik van digiborden bij het wiskun-

deonderwijs. Docenten geven aan dat bij een goed gebruik van digiborden, de lessen leuker kunnen 

worden en meer inzicht kunnen geven. Docenten menen dat het gebruik van de borden uitleg effici-

ënter maakt, bovendien ervaren zij meer betrokkenheid van leerlingen en een meer interactieve sfeer 

in de klas. Leerlingen vinden het fijn dat bij wiskunde digiborden worden gebruikt. Zij zijn het met 

de docenten eens dat de uitleg hierdoor duidelijker wordt en sneller te begrijpen. Ook vinden zij de 

lessen met digitale borden boeiender. Leerlingen zijn wat gematigder over effecten van digiborden 

op actieve deelname en mate van opletten in de klas. Hoewel zij daar bij de interviews wel spontaan 

op wijzen; “Je let wel beter op, maar je gaat er niet beter van leren”.  

 

Percepties ten aanzien van digiborden blijken op enkele punten samen te hangen met kenmerken van 

leerlingen. Jongens zijn significant positiever over het gebruik van digiborden dan meisjes. Ook 

blijken leerlingen met een positiever wiskundeattitude positiever te oordelen over het gebruik van 

digiborden bij de wiskundelessen. Deze bevindingen hangen niet met elkaar samen; er zijn geen sek-

severschillen in wiskundeattitude gevonden.  
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Ten slotte blijken percepties van leerlingen afhankelijk van de wiskundevariant die zij volgen. Leer-

lingen die wiskunde D volgen, zijn het meest positief over het gebruik van digiborden. Dit kan wel-

licht verklaard worden vanuit het gegeven dat bij wiskunde D een groot beroep wordt gedaan op 

ruimtelijk inzicht. Docenten geven aan dat het digibord een grote toegevoegde waarde heeft bij het 

inzichtelijk maken van opdrachten waarbij ruimtelijk inzicht belangrijk is. Manipulaties en visualisa-

ties op het digibord maken de uitleg hierover veel beter te begrijpen en te volgen voor leerlingen die 

daar moeite mee hebben. Maar het kan ook zijn dat de verschillen in perceptie tussen leerlingen in 

de verschillende wiskundevarianten samenhangen met verschillen in motivatie voor het vak wiskun-

de. Wiskunde D-leerlingen scoren op alle wiskundeattitudeschalen het hoogst. Dit is te verklaren 

vanuit het gegeven dat deze variant alleen als extra vak in de vrije ruimte kan worden gekozen door 

leerlingen die ook wiskunde B hebben en die nog wat extra verbreding en verdieping willen, logi-

scherwijs de betere en meer gemotiveerde wiskundeleerlingen.  

4.2 ELO 

Tijdens de onderzoeksperiode hebben de docenten consequent de lesinformatie van de digiborden op 

de elektronische leeromgeving geplaatst, zodat leerlingen de lesstof ook buiten lestijd konden inzien. 

Docenten houden het gebruik van de ELO door leerlingen niet systematisch bij en hebben geen goed 

beeld van welke leerlingen vooral profiteren van de informatie op de ELO. Hoewel de toegevoegde 

waarde van de ELO bij absentie en slechte leerresultaten duidelijk is, vragen docenten zich af of de 

leerlingen die het nodig hebben de ELO ook daadwerkelijk gebruiken. Ze verwachten dat het ge-

bruik van de ELO vooral samenhangt met motivatie voor wiskunde.  

 

Hoewel docenten verschillend denken over de frequentie waarin leerlingen de ELO feitelijk benut-

ten, blijkt uit het onderzoek dat de leerlingen een grote mate van belangstelling hadden voor de in-

formatie die op de ELO voor wiskunde werd aangeboden. De meerderheid van de onderzochte 

leerlingen (bijna 90%) heeft in de onderzoeksperiode gebruik gemaakt van de ELO. Dit in tegenstel-

ling tot de bevindingen bij lmme waar slechts ca. 10% van de leerlingen gebruik had gemaakt van de 

ELO. Om te bevorderen dat leerlingen de ELO gebruiken lijkt een voorwaarde dat de wiskundesec-

tie ook systematisch en consequent materiaal op de ELO plaatst.  

 

Evenals in lmme kon geen verband worden gelegd tussen de frequentie van raadplegen van de ELO 

en leerprestaties. Het blijkt niet zo te zijn, dat leerlingen die slecht presteren in wiskunde, de ELO 

vaker raadplegen, en ook niet dat leerlingen die de ELO vaker raadplegen, betere prestaties leveren. 

Ook met andere factoren, zoals motivatie en tijd besteed aan wiskundehuiswerk, kon geen verband 

worden aangetoond. In lmme waren wel aanwijzingen gevonden voor een effect van het leerjaar op 

ELO-gebruik. Dit effect hebben we nu kunnen vaststellen; eindexamenleerlingen maken significant 

vaker gebruik van de ELO. 

 

Docenten en leerlingen geven aan dat de ELO vooral benut wordt bij de voorbereiding van toetsen. 

Leerlingen gebruiken de ELO naar eigen zeggen vooral om te oefenen voor toetsen, en voor extra in-

formatie bij moeilijke onderdelen van de stof. Ook bij ziekte of absentie wordt de ELO vaak ge-

bruikt. Leerlingen zeggen op de ELO vooral (proef)toetsen te raadplegen. Deze percepties worden 

echter niet ondersteund door analyses van het feitelijk gebruik van de ELO (logfiles), waarbij is 

vastgesteld dat leerlingen de ELO vooral bezoeken om lesfiles te raadplegen, en in mindere mate 

voor informatie van de methode, onderdelen van de ELO die met planning te maken hebben en het 

minst voor toetsfiles.  
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Onderzocht is verder of leerlingen van elkaar verschillen in hoe ze de ELO gebruiken en welk type 

files ze raadplegen. Hierbij is een opvallende bevinding dat naarmate leerlingen minder gemotiveerd 

zijn voor wiskunde zij de ELO vaker raadplegen voor informatie met betrekking tot toetsen. Lesin-

formatie op de ELO wordt vooral bekeken door leerlingen die een hoge mate van inzet hebben voor 

het vak wiskunde, leerlingen met positieve percepties ten aanzien van de ELO, en eindexamenleer-

lingen. Deze laatste groep benut ook relatief vaak files die met planning te maken hebben. Informa-

tie van de methode en over toetsen wordt op de ELO het meest geraadpleegd door leerlingen die 

wiskunde A volgen. 

 

De percepties van leerlingen ten aanzien van de ELO zijn in het algemeen gematigd positief. Leer-

lingen vinden het wel prettig dat de lesinhoud van de digiborden op de ELO word gezet. Daarmee 

denken zij de leerstof iets beter te kunnen begrijpen en zich wat zekerder te voelen. Jongens staan in 

vergelijking tot meisjes niet alleen positiever tegenover het gebruik van digiborden maar ook tegen-

over het gebruik van de ELO. Ook wordt de ELO positiever gewaardeerd door leerlingen die gemo-

tiveerder zijn voor wiskunde. 

 

Het overzetten van lesinformatie van de digiborden op de ELO heeft invloed op de werkwijze van 

leerlingen. Leerlingen blijken hier verschillend mee om te gaan. Een aantal leerlingen maakt minder 

of geen aantekeningen, met het idee dat zij de informatie later op de ELO na kunnen kijken. Anderen 

maken wel gewoon aantekeningen, met het idee dat zij op die manier de lesstof beter kunnen ont-

houden. Het is voor docenten moeilijk in te schatten of leerlingen hierin de juiste keuzes maken. De 

vraag is of leerlingen die minder aantekeningen maken dit daadwerkelijk opvangen door de ELO te 

benutten. In het onderzoek is gebleken dat leerlingen die minder of geen aantekeningen tijdens de les 

maken, inderdaad vaker de lesinformatie op de ELO raadplegen dan de leerlingen die wel aanteke-

ningen maken tijdens de les. Leerlingen lijken op een verantwoorde manier de werkwijze te volgen 

die het beste bij hen past. 

4.3 Longitudinale resultaten 

De effecten van de inzet van digitale schoolborden op motivatie van leerlingen voor het vak wiskun-

de zijn over drie schooljaren vergeleken. De resultaten blijken vrij consequent, en geven steeds meer 

evidentie dat het lesgeven met digitale schoolborden de motivatie van leerlingen verhoogt in verge-

lijking met lesgeven in een traditionele setting. 

4.4 Aanbevelingen 

In dit onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor samenhang tussen gebruik van digiborden 

en de ELO met leerprestaties, maar wel met motivatie van leerlingen. Docenten en leerlingen blijken 

het gebruik van deze leermiddelen positief te waarderen. Wel lijkt het verschil te maken voor welk 

vak de digiborden worden ingezet. Het verdient dan ook aanbeveling om digiborden vooral in te zet-

ten wanneer er een duidelijke toegevoegde waarde is en de lesstof beter inzichtelijk kan worden ge-

maakt bij optimaal gebruik van het digibord.  

 

Om het gebruik van de ELO te bevorderen, lijkt een consequent beleid in het aanbieden van lesmate-

riaal op de ELO een belangrijk punt. Leerlingen lijken hun leerstrategie daar ook op aan te passen, 

door bijvoorbeeld minder aantekeningen te maken tijdens de les zodat zij de uitleg van de docent be-

ter kunnen volgen en begrijpen. Deze leerlingen maken vervolgens gebruik van de lesinformatie die 

op de ELO geplaatst is. De koppeling tussen digiborden en ELO, waardoor deze leerlingen het les-

materiaal op de ELO kunnen raadplegen, lijkt dan ook een belangrijke meerwaarde te bieden. Een 

dergelijke koppeling is niet op elke school en voor elke docent vanzelfsprekend.  
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In het kader van dit onderzoek hebben wij geen effectmeting op leerprestaties en motivatie uitge-

voerd met gebruikmaking van controlegroepen of voor- en nametingen, zoals dat wel bij lmme is ge-

realiseerd. Door koppeling met lmme-data was het wel mogelijk longitudinale analyses uit te voeren, 

waaruit een vrij consequent positief effect van digitale schoolborden op motivatie van leerlingen 

voor wiskundeonderwijs blijkt. In dit vervolgonderzoek is verder naar voren gekomen dat kenmer-

ken van leerlingen en de manier waarop zij digiborden en ELO gebruiken relevant zijn voor percep-

ties van digiborden en ELO. Het lijkt voor (quasi)experimenteel effectonderzoek belangrijk om hier 

rekening mee te houden.  
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BBiijjllaaggee  11  lleeeerrlliinnggvvrraaggeennlliijjsstt  

Vragen over het digibord en de elektronische leeromgeving (ELO) bij het vak wiskunde 

Beste leerling, 

In het verleden is op jullie school onderzoek gedaan naar digitale schoolborden bij het wis-

kundeonderwijs. Deze vragenlijst is een vervolg daarop. Wij willen graag jullie mening we-

ten over het vak wiskunde, het gebruik van digiborden bij de wiskundelessen, en het gebruik 

van de elektronische leeromgeving voor wiskunde. Wat vinden jullie ervan, wat hebben jul-

lie eraan, wat doen jullie ermee? 

We willen dan ook jullie medewerking vragen aan dit onderzoek, door de vragenlijst zo eer-

lijk mogelijk in te vullen. Voor het invullen van deze vragen maakt het niet uit hoe goed je 

bent in wiskunde. Het gaat alleen om jouw eigen mening.  

 

Privacy 

De persoonlijke gegevens die wij vragen, hebben wij nodig voor een goede verwerking van 

alle informatie. Na de analyses zijn de gegeven antwoorden niet meer te koppelen aan indi-

viduele leerlingen. Je antwoorden blijven dus verder anoniem.  

 

Instructie 

Er staan in deze vragenlijst allerlei uitspraken, bijvoorbeeld: 

 

Het vak wiskunde interesseert me. 

 

Je moet aangeven of je het met de uitspraken eens bent of niet. Kies bij elke vraag het ant-

woord dat het beste jouw mening weergeeft door het hokje zwart te maken, zoals: . 

 

helemaal  niet zo   dat weet wel een beetje  helemaal  

niet mee eens  mee eens ik niet  mee eens  mee eens 

 □  □   □  ■   □ 

 

Je mag geen uitspraken overslaan. 

 

Persoonlijke gegevens: 

 

1 Mijn naam is………………… 

2 Mijn stamnummer is…………… 

3 Ik ben een: 

□  meisje 

□ jongen 

4 Deze vragenlijst wordt afgenomen bij het vak:  

□ wiskunde A 

□ wiskunde B 

□ wiskunde C 

□ wiskunde D 

 

De vragen van de enquête gaan over de variant wiskunde die je hebt aangegeven. 
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Uitspraken over wiskunde 

1 Wiskunde zal niet gauw een hobby van mij worden. 

2 Op de een of andere manier kan ik die wiskunde maar niet onder de knie krijgen. 

3 Voor wiskunde doe ik niet meer dan nodig is. 

4 Ik ben best goed in wiskunde. 

5 Vooral bij wiskunde ben ik blij als het lesuur voorbij is. 

6 Ik denk dat je in weinig beroepen iets aan wiskunde hebt. 

7 Ik weiger veel vrije tijd aan wiskunde te besteden. 

8 Onze wiskundelessen zijn vaak boeiend en interessant. 

9  Voor wiskundeproefwerken ben ik zenuwachtiger dan voor andere proefwerken. 

10 Ik merk aan andere vakken dat ik wat aan wiskunde heb. 

11 Wiskunde is van belang om later een baan te krijgen. 

12 Tijdens de wiskundelessen voel ik me haast nooit zenuwachtig. 

13  In je latere leven kun je best zonder wiskunde. 

14 Ik vind wiskunde een leuk vak. 

15 Ik zou later best een baan willen waarbij je wiskunde gebruikt. 

16 Het interesseert mij niet zo wat er in de wiskundelessen wordt verteld. 

17 In mijn vrije tijd doe ik wel eens spelletjes die iets met wiskunde te maken hebben. 

18 Zonder wiskunde zou het op school veel leuker zijn. 

19 Wiskunde hangt mij meters de keel uit. 

20 Ik maak wel eens meer huiswerk voor wiskunde dan we opgekregen hebben. 

21 Ik geloof dat wiskunde maar weinig nut heeft. 

22 Meestal begrijp ik wat er in de wiskundelessen behandeld wordt. 

23 Bij wiskunde ben ik banger om fouten te maken dan bij andere vakken. 

24 Buiten school heb je weinig aan wat je in de wiskundelessen leert. 

25 Ik voel me zeker van mezelf wanneer ik een beurt krijg met wiskunde. 

26 In de wiskundeles gaat de tijd snel voorbij. 

27 Het grootste gedeelte van de wiskunde kun je later goed gebruiken 

28 Van onze wiskundelessen begrijp ik meestal niet zoveel. 

29 Ik hou me ook in mijn vrije tijd wel eens met dingen uit de wiskundelessen bezig. 

30 Bij veel dingen die je iedere dag tegenkomt heb je wat aan wiskunde. 

31 Eigenlijk zou ik liever geen wiskunde volgen. 

32 Ik vind het fijn om zelf een wiskundevraagstuk op te lossen. 

 

 

Uitspraken over het digitale schoolbord en over de informatie die je op de elektroni-

sche leeromgeving kunt gebruiken voor het vak wiskunde. 

33 Ik vind het fijn dat bij wiskunde digitale schoolborden worden gebruikt. 

34 Digitale schoolborden maken de uitleg bij wiskunde duidelijker en sneller te begrij-

pen. 

35 Digitale schoolborden maken wiskunde boeiender. 

36 Door de digitale schoolborden doe ik actiever mee in de wiskundeles. 

37 Digitale schoolborden maken dat ik beter oplet in de wiskundeles. 

38 Ik vind het fijn als de lesinhoud van het digibord op de elektronische leeromgeving 

wordt gezet. 

39 Als de lesinhoud van het digibord op de elektronische leeromgeving wordt gezet dan 

maak je geen of minder aantekeningen in de les. 

40 Als ik minder aantekeningen in de les hoef te maken kan ik de uitleg van de docent 

beter volgen en begrijpen. 
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41 Als ik zelf aantekeningen maak tijdens de les kan ik beter onthouden wat er in de les 

is besproken.  

42 Ik gebruik de informatie voor wiskunde op de elektronische leeromgeving vaak. 

43 Als je de elektronische leeromgeving voor wiskunde gebruikt, kost het huiswerk 

minder tijd. 

44 Als je de elektronische leeromgeving voor wiskunde gebruikt, snap je de leerstof be-

ter. 

45 Ik gebruik voor wiskunde liever de elektronische leeromgeving dan het boek. 

46 Ik gebruik de elektronische leeromgeving vooral voor extra zekerheid. 

47 Ik vind wiskunde moeilijk. 

48 Ik besteed veel tijd aan wiskundehuiswerk. 

 

49 Bij deze zin mag je meerdere antwoorden invullen.  

Ik raadpleeg de elektronische leeromgeving voor wiskunde vooral voor:  

 A De presentaties van de lessen op het digibord. 

 B (proef)toetsen 

 C De powerpointpresentatie van de methode voor wiskunde 

 D: anders namelijk; ………………………………….. 

 

50 Bij deze zin mag je meerdere antwoorden invullen. 

Ik gebruik de informatie op de elektronische leeromgeving voor wiskunde vooral 

wanneer:  

 A Ik de leerstof moeilijk vind of niet begrijp 

 B Ik ziek of afwezig ben geweest 

 C Ik moet oefenen voor een toets of examen 

 D Ik informatie nodig heb om een opdracht beter te begrijpen 

 E Anders, namelijk………………………….. 

 

 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 

 


