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Voorwoord 
 
 
Het Maaswaal College wilde weten in hoeverre het op LINK2 gebaseerde curriculum voor Handel en 
Verkoop/Administratie een effectief leertraject vormt voor de derde- en vierdejaars VMBO leerlingen 
en op welke punten verbeteringen nodig zijn. Het gaat daarbij niet alleen om effecten op de leerpres-
taties en beroepshouding, maar ook om de effecten op motivatie van de leerlingen. Verder wilde de 
docenten graag meer inzicht in de wijze waarop de leerlingen hun werk plannen en hoe dit onder-
steund kan worden.  
 
In eerder onderzoek gefinancierd door Kennisnet onderzochten we de inzet van een beroepsgerichte 
digitale leeromgeving (Schonenvaart) in het MBO. Met dit onderzoek stonden we opnieuw met ons 
onderzoeksteam midden in de klas. Opnieuw mochten we meekijken in de dagelijkse praktijk van het 
beroepsonderwijs, maar nu met de bagage van ons vorige onderzoek.  
 
Ons viel op dat (evenals op het MBO) de docenten een spanningsveld ervaren tussen enerzijds het 
ondersteunen van de ontwikkeling van zelfsturing van de leerlingen, en anderzijds de leerlingen ruimte 
te geven om deze vaardigheden in de praktijk te brengen. Het ondersteunen van zelfsturingsvaardig-
heden is complex en het ontwikkelen van zelfsturing gaat (soms) ten koste van de ontwikkeling van 
cognitieve en praktische leerdoelen.  
Het VMBO staat onder druk en het onderwijs wordt afgerekend op examens. Leerlingen moeten de 
cognitieve en beroepsgerichte leerprestaties leveren. Het is logisch om deze leerlingen daarin sterk te 
begeleiden. Dit lijkt echter ten koste te gaan van de ontwikkeling van zelfsturingsvaardigheden van de 
leerlingen. En zelfsturing is nu juist wat je je hele leven nodig hebt. Kennis verandert, beroepen ver-
anderen, maar een succesvolle werknemer is er een die groeit. En groeien, of leren, kan alleen als de 
werknemer de vaardigheden bezit om daar zelf in te sturen.  
 
Dit onderzoek is een mooi voorbeeld van wat praktijkonderzoek graag wil betekenen voor het onder-
wijsveld en hoe een faculteit Educatie verweven wil zijn met het onderwijsveld. Het initiatief van dit 
onderzoek ligt bij het Maaswaal College. Rector Harrie Koolen draagt met zijn school het belang van 
onderzoek in de praktijk op handen. 
Dit onderzoek is een vervolgonderzoek op de scriptie van Janneke Derks, afgestudeerd aan de HAN 
en inmiddels docent Handel en Administratie/Verkoop bij het Maaswaal College. We zijn onder de 
indruk van het docententeam verantwoordelijk voor het onderwijs van Handel en Administra-
tie/Verkoop. Het team, bestaande uit Eric Spanjaards, Marianne Hoogsteder, Linda van der Meer en 
Janneke Derks, liet het moderne onderwijs zien waar niet meer geldt “baas in eigen klas” maar de 
docenten werkelijk een team vormen en elkaar inspireren en aanvullen. Wij willen het team, Baukje 
Broekhoff (afdelingsleider vmbo/lwoo bk leerjaar 3 en 4) en Harrie Koolen (rector) en de leerlingen van 
klas 3 & 4 afdeling Handel en Administratie/Verkoop hartelijk danken voor de medewerking aan het 
onderzoek. Daarnaast willen we lio-student Peter van Breet bedanken voor zijn bijdrage aan het on-
derzoek, en de studenten Froukje Hendriks, Ilse Keteleri, Saskia Molenaar en Rianne van den Broek, 
Lobke Rijken voor het verzamelen van de onderzoeksgegevens. 
 
Dit onderzoek zou niet hebben kunnen plaatsvinden zonder financiering van Kennisnet ten behoeve 
van praktijkonderzoek naar het rendement van ict. Daarvoor dank.  
 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  
 
Nieske Coetsier, Koen Kauffman, Marijke Kral & Dana Uerz 
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Samenvatting 
 
 
Op het Maaswaal College te Wijchen, de afdeling vmbo, wordt in het derde en vierdejaar bij de be-
roepsgerichte leerweg Handel & Administratie / Verkoop gewerkt met LINK2. LINK2 is een curriculum-
dekkend, digitaal leermiddel waarbij leerlingen met realistische opdrachten aan de slag gaan. De leer-
lingen werken op het leerplein: een instructieruimte een groot aantal werkeilanden met pc’s, enkele 
werk-/vergadertafels, een balie en een concreet ingerichte winkelruimte.  
Het team en de directie vroegen zich af wat het rendement van het LINK2 gebaseerde curriculum is 
en of het –zoals verwacht- bijdraagt aan de motivatie van de leerlingen. Verder wilden de docenten 
graag meer inzicht in de wijze waarop de leerlingen hun werk plannen en hoe dit ondersteund kan 
worden. Het lectoraat ´Leren met Ict` van de HAN is gevraagd het onderzoek op te zetten en in het 
schooljaar 2009/2010 uit te voeren. Het onderzoek is gefinancierd door Kennisnet.  
 
 
Onderzoeksvragen beantwoord 
 
Hoofdvraag 1: In welke mate is het op LINK2 gestoelde curriculum een effectieve werkwijze voor de 
leerlingen van de sector Economie, meer specifiek de derde- en vierdejaars leerlingen van de vmbo-k 
en vmbo-b opleiding?  
 
De gehanteerde werkwijze met LINK2 is onvoldoende effectief wat betreft leerprestaties op kennisni-
veau bij de doelgroep. Steeds minder leerlingen voldoen aan het door de docenten gevraagde ken-
nisniveau. Aan het eind van het schooljaar haalt nog maar een derde van de derdeklassers bij de 
kennistoets een voldoende of hoger en een vijfde van de vierdejaars. De praktische vaardigheden en 
beroepshouding van de leerlingen ontwikkelen zich gedurende het schooljaar wel positief.  
 
Motivatie is, zoals uit onderzoek al jaren bekend, een belangrijke voorwaarde voor leren. De verwach-
ting in het Maaswaal College was eveneens dat het werken met LINK2 de motivatie zou doen toene-
men. De motivatie van de leerlingen voor school en leren maar ook specifiek voor de beroepsgerichte 
vakken, loopt echter gedurende het jaar waarin gewerkt wordt met LINK2 echter terug.  
Met name de derdeklassers ervaren op het einde van het schooljaar meer werkdruk en zetten zich 
minder in voor school. Juist de leerlingen die aanvankelijk relatief goed presteren, zich competent 
voelen en aan het begin van het schooljaar nog graag met de computer werken, raken tijdens het 
schooljaar minder gemotiveerd. Ze ervaren meer werkdruk en zetten zich minder graag in voor school. 
Dit vertaalt zich ook in een minder positieve houding ten opzichte van de beroepsgerichte vakken. De 
leerlingen geven aan minder graag naar de beroepsgerichte lessen te gaan en deze minder interes-
sant te vinden. Deze afname zien we vooral bij de beter presterende derdeklassers.  
 

 
Hoofdvraag 2: Welke factoren en randvoorwaarden zijn van invloed op de leeropbrengsten bij de leer-
lingen? 
 
Belangrijke vraag naar aanleiding van de resultaten op hoofdvraag 1 is waardoor de motivatie van de 
leerlingen afneemt in plaats van toeneemt. Het onderzoek geeft daar een paar aanwijzingen voor. 
Duidelijk is dat de leerlingen over het algemeen niet heel erg positief zijn over het werken met de 
computer op school. Veel leerlingen vinden dat ze te lang achter de computer zitten en vinden het 
vaak saai. Dat wil niet zeggen dat de leerlingen helemaal niet met de computer zouden willen leren of 
liever weer een boek zouden hebben. De leerlingen gaven ook aan wel goed te kunnen leren met de 
computer, beter dan met een boek en dat ze het ook wel prettig vinden om veel opdrachten achter de 
computer te doen. In de loop van het schooljaar neemt dat echter significant af. Leren met de compu-
ter leidt hier dus niet tot effectiever en aantrekkelijker onderwijs voor de leerlingen.  
De verhouding computerwerk en ander werk is voor veel leerlingen te ver is doorgeschoten. Daardoor 
komen ze ze te weinig toe aan praktijkoefeningen waar ze liever meer mee bezig zouden willen zijn, 
zo blijkt uit de verschillende interviews. Dat heeft een weerslag op de motivatie van de leerlingen. 
Onderwijs met ict wordt niet vanzelf door de leerlingen als aantrekkelijk ervaren. Met name leerlingen 
in de derde klas vinden LINK2 aan het begin van het schooljaar een aantrekkelijk leermiddel (leuk, 
nuttig, passend), dit verandert sterk na verloop van tijd. We hebben geconstateerd dat de ervaren 
aantrekkelijkheid van LINK2 als leermiddel samenhangt met de leeropbrengsten (in het derde jaar 
significant positief verband met kennisprestaties en voor vierdejaars significant positief verband met 
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de ontwikkeling van de beroepscompetenties). Met andere woorden: als de ervaren aantrekkelijkheid 
afneemt, nemen ook de prestaties af. 
 
Variatie van werkvormen, authentiek leren en betekenisvol leren maken onderwijs aantrekkelijk en 
bevorderen motivatie. De inzet van ict zou daarop ook gericht moeten zijn en een ict-leermiddel zou 
dit moeten ondersteunen. LINK2 beoogt dit, net zoals veel andere moderne ict-leermiddelen. Dat dit 
niet geheel uit de verf komt, ligt deels aan het leermiddel en deels aan de context.  
 
We hebben, in tegenstelling tot de verwachtingen, geen samenhang kunnen constateren tussen het 
zelfsturend vermogen en planningsgedrag van de leerlingen aan de ene kant en de leereffecten aan 
de andere kant. Wel is er een samenhang gevonden tussen schoolmotivatie en zelfsturing en ook 
planningsgedrag. Dus: meer gemotiveerde leerlingen hebben ook meer zelfsturend vermogen en 
plannen meer. De afnemende motivatie van de leerlingen is een belangrijke verklaring voor de tegen-
vallende effectiviteit van de werkwijze met LINK2. 
 
 
Hoofdvraag 3: Op welke wijze kunnen leerlingen bij het gebruik van LINK2 worden ondersteund in hun 
planning en het zelfstandig leren (zelfsturing)? Biedt een planningsinstrument de leerlingen houvast? 
Welke meerwaarde hebben reflectievragen daarbij? 
 
In de tweede helft van het schooljaar kregen alle leerlingen bij LINK2 een planningsinstrument aange-
boden, waarop ze een weekplanning maakten. De helft van de leerlingen kreeg daarbij reflectievra-
gen, de andere helft niet. De reflectievragen waren gericht op het vergroten van de planningsvaardig-
heden en het zelfsturend vermogen. 
Het planningsinstrument, inclusief de versie met reflectievragen, heeft niet de verwachte effecten op 
planningsvermogen en planningsgedrag en uiteindelijk op de leeropbrengsten gehad. 
De meeste leerlingen plannen hun werkzaamheden voor LINK2 nauwelijks. Ook met het planningsin-
strument verbetert het planningsgedrag van de meeste leerlingen niet substantieel. Als zij al plannen, 
plannen zij soms op de verkeerde manier: zij verdiepen zich onvoldoende in de activiteiten die zij 
moeten gaan uitvoeren. Als de leerlingen zich wel verdiepen in de opdrachten kunnen zij soms niet 
goed inschatten hoeveel tijd zij voor de activiteiten nodig hebben. Een deel van de leerlingen vult de 
planning achteraf in.  
De leerlingen zijn niet zo positief over het werken met het planningsinstrument en een groot deel ziet 
het nut van het werken met een planning niet in. De docenten zetten via Teletop ook een weekplan-
ning klaar, als kader voor de door de leerlingen te maken detailplanning. Veel leerlingen ervoeren dit 
als dubbelop. De mate waarin de docent ofwel de leerling het leerproces stuurt is een lastig span-
ningsveld. Leerlingen willen aan de ene kant gestuurd worden, maar aan te veel sturing kleeft het 
risico dat de leerlingen achterover gaan leunen en hun zelfsturend vermogen niet ontwikkelen. De 
leerlingen in ons onderzoek voelden zich niet geprikkeld om zelf te plannen en hun eigen leren te stu-
ren en scoorden relatief laag op ervaren autonomie.  
 
Ervaringen en ondersteuningswensen docenten 
 
De betrokken vakdocenten van het Maaswaal College geven aan dat het werken met LINK2 in combi-
natie met het leerplein echt wat anders van hen vraagt dan wat ze in andere/eerdere onderwijsvormen 
gewend waren. Ze ervaren het als erg arbeidintensief en geven aan dat het werken met LINK2 veel 
voorbereidingstijd vraagt. Net als de leerlingen vinden de docenten het lastig om overzicht te houden. 
Door deze ervaringen zetten de docenten LINK2 niet zo op maat in als ze eigenlijk zouden willen: alle 
leerlingen werken tegelijkertijd aan dezelfde box. De docenten vinden dat het werken met LINK2 zeker 
meerwaarde heeft, met name voor het zelfstandig werken en door de verbinding theorie-praktijk. Bij 
de organisatie van de praktijkoefeningen lopen de docenten wel tegen belemmeringen aan, onder 
meer door de roostering en door de inrichting van de ruimte (leerplein). De docenten geven aan dat 
het werken met LINK2 een beroep doet op de ‘gewone’ leraarcompetenties (didactiek, vakkennis, 
pedagogiek etc). Op deze gebieden hebben zij naar eigen zeggen geen ondersteuning nodig voor 
LINK2. De professionaliserings- en ondersteuningsbehoefte ligt op andere terreinen, namelijk ict-
vaardigheden, praktische beroepsvaardigheden die de leerlingen moeten oefenen, zoals etaleren en 
ondersteuning op het organisatorische vlak. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In het beroepsonderwijs wordt steeds vaker gekozen voor een digitale leeromgeving waarin leerlingen 
met realistische opdrachten aan de slag gaan. Met ict kan onderwijs door audiovisueel materiaal de 
praktijksituaties benaderen en daarmee kan het onderwijs meer betekenisvol worden ingericht. Goed 
gebruik van ict stelt docenten in staat met meer plezier meer onderwijstaken te vervullen1. Tegelijker-
tijd gaat men er vanuit dat door het gebruik van ict het onderwijs aantrekkelijker wordt voor de leerlin-
gen.  
 
Toch zien we in de praktijk dat de inzet van een digitale methode niet automatisch rendement ople-
vert. Dit blijkt onder meer uit een casestudie naar de digitale beroepsberichte leeromgeving Schonen-
vaart2. Bij de inzet van Schonenvaart in een mbo-klas heeft meer dan de helft van de leerlingen het 
leerarrangement met een onvoldoende afgesloten. Studenten met de vooropleiding vmbo-k hadden in 
vergelijking tot studenten met een vmbo-t vooropleiding een minder goed planningsvermogen. Het 
planningsvermogen van de studenten bleek samen te hangen met de leerprestaties van de studenten. 
Niet alleen het digitale leermiddel, maar ook de context, achtergrond en werkwijze van de leerlingen 
en het handelen van de leerkracht spelen een belangrijke rol bij de effectiviteit van de inzet van een 
digitale methode. 
 
LINK23 is, naast Schonenvaart, eveneens een voorbeeld van een digitale leeromgeving gericht op 
competentiegericht leren door middel van realistische praktijksituaties. LINK2 is een compleet pakket 
dat voldoet aan de eindtermen van Handel & Verkoop of Handel & Administratie. Het bevat zowel 
praktijkoefeningen als theorie waarmee de leerling zelf in zijn eigen tempo aan de slag kan.  
 
In de sector Economie van het Maaswaal College wordt gebruik gemaakt van LINK2. Het Maaswaal 
College is een school voor vmbo-basis, -kader, -gemengd, -theoretisch, havo, atheneum en gymnasi-
um en heeft twee locaties in Wijchen met totaal 1809 leerlingen4. Het vmbo-onderwijs wordt op de 
locatie Oosterweg gegeven in een nieuw, modern gebouw waarin onderwijs en begeleiding kleinscha-
lig georganiseerd zijn. De leerlingen werken naast gewone lessen taakgestuurd op leerpleinen. Een 
leerplein omvat een instructieruimte met digitaal schoolbord, een groot aantal werkeilanden met pc’s, 
enkele werk-/vergadertafels, een balie en een concreet ingerichte praktijksituatie zoals bijvoorbeeld 
een winkel. 
 
Het Maaswaal College biedt in de sector Economie de beroepsgerichte vakken Handel & Verkoop aan 
in de basisberoepsgerichte leerweg en Handel & Administratie in de kaderberoepsgerichte leerweg. 
Beide vakken worden volledig op het leerplein aangeboden en het curriculum is LINK2 gebaseerd 
ingericht. Dat wil zeggen dat voor de sector Economie in de bovenbouw het programma LINK2 lei-
dend is voor de invulling van het curriculum.  
 
In totaal zijn ruim zestig leerlingen in de beroepsgerichte vakken aan het werk in het LINK2 gebaseer-
de curriculum. De leerlingen werken individueel of samen aan taken, deels achter de computer, deels 
in de praktische setting op het leerplein. Het Maaswaal College werkt sinds schooljaar 2008/2009 met 
LINK2 in de nieuwe bovenbouwopleiding Economie in het vmbo. Het team van het Maaswaal College 
vraagt zich af wat nu precies het rendement van het LINK2 gebaseerde curriculum is en op welke 
punten er verbeteringen nodig zijn. Daarbij gaat het niet alleen om effecten op de leerprestaties en 
beroepshouding, maar ook om de effecten op de motivatie van leerlingen. Verder willen de docenten 
graag meer inzicht in de wijze waarop de leerlingen hun werk plannen en hoe dit ondersteund kan 
worden. 
 
Bovenstaande overwegingen vormden voor het Maaswaal College halverwege 2009 de aanleiding om 
een onderzoek naar de werking en de effecten van de inzet van LINK2 in de eigen praktijk te laten 
uitvoeren. Het lectoraat ´Leren met Ict` van de HAN is gevraagd het onderzoek op te zetten en in het 
                                                      
1 Meijer, J., Eck, van E. & Felix, Ch. (2008) Leren met meer effect; rapportage van het onderzoek.SCO-Konhstam Instituut. 
Beschikbaar via: http://www.minocw.nl/documenten/EindrapportageLMME%5B1%5D.pdf 
2 Coetsier, N. & Kral, M. (2008) HomoZappiens@Schonenvaart.nl. Een praktijkonderzoek naar de effectiviteit van een 
leerarrangement met de virtuele leeromgeving Schonenvaart in de sector economie van ROC Nijmegen. 
3 www.LINK2.nu 
4 Brochure Maaswaal, beschikbaar via http://www.maaswaalcollege.nl/, gegevens 2008-2009 
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schooljaar 2009/2010 uit te voeren. Het onderzoek is gefinancierd door Kennisnet.  
 
De resultaten van dit onderzoek moeten ertoe leiden dat het Maaswaal College, specifiek de sector 
Economie, beter inzicht krijgt in de effecten van de huidige opzet van LINK2 in het curriculum. De 
resultaten kunnen gebruikt worden voor het verbeteren van de inzet van LINK2 in de sector Econo-
mie, maar ook in andere sectoren binnen het Maaswaal College. De resultaten zijn eveneens interes-
sant voor leraren (in opleiding) die gebruik maken van LINK2 of een andere digitale leeromgeving voor 
het leren van beroepsvaardigheden.  

1.2 Onderzoeksvragen 
In overleg met het Maaswaal College hebben we de volgende centrale onderzoeksvragen geformu-
leerd: 
 
1 In welke mate is het op LINK2 gestoelde curriculum een effectieve werkwijze voor de leerlingen 

van de sector Economie, meer specifiek de derde- en vierdejaars leerlingen van de vmbo-k en 
vmbo-b opleiding? 

2 Welke factoren en randvoorwaarden zijn van invloed op de leeropbrengsten bij de leerlingen? 
3 Op welke wijze kunnen leerlingen bij het gebruik van LINK2 worden ondersteund in hun planning 

en het zelfstandig leren (zelfsturing)? Biedt een planningsinstrument de leerlingen houvast? Welke 
meerwaarde hebben reflectievragen daarbij? 

 
Bij de eerste hoofdvraag verstaan we onder effectiviteit de mate waarin de met het LINK2-curriculum 
beoogde effecten worden bereikt. We maken hierbij een onderscheid tussen effecten op de kennis en 
beroepscompetenties van leerlingen en effecten op de motivatie voor school en vak. 
 
De tweede hoofdvraag richt zich op het in kaart brengen van de factoren die van invloed zijn op het 
rendement van het LINK2 gebaseerde curriculum. Een belangrijke vraag in dit kader is of het LINK2-
gebaseerde curriculum voor alle leerlingen even effectief is. Het kan zijn de achtergrondkenmerken, 
zoals niveau, leerjaar, leeftijd, motivatie, zelfsturend vermogen van invloed kunnen zijn op het rende-
ment.  
 
Het Maaswaal College wilde samen met de HAN verkennen welke mogelijkheden er zijn om het plan-
ningsvermogen en de zelfsturing van leerlingen binnen het LINK2 curriculum te ondersteunen. Hier-
voor is een nieuw planningsinstrument ontwikkeld en in het onderzoek is nagegaan hoe de leerlingen 
hiermee werken en welke effecten het heeft. Specifiek is daarbij gekeken of het toevoegen van reflec-
tievragen aan dit instrument meerwaarde biedt. 
 
Het onderzoek brengt verder in kaart wat de ervaringen van leerlingen en van docenten zijn met het 
werken met LINK2 in het Maaswaal College. Hoe ervaren zij het werken met LINK2? Waar lopen ze 
tegenaan? Wat vraagt de werkwijze van hen? Welke ondersteuning hebben docenten nodig om goed 
te kunnen werken met LINK2?  

1.3 Onderzoeksaanpak 
Om de verschillende onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn we uitgegaan van een onderzoeksde-
sign met drie metingen (voor-, tussen- en eindmeting), voor zowel de leerprestaties, de beroepshou-
ding, de beleving en de motivatie. Zo zijn de ontwikkelingen van de leerprestaties en andere relevante 
factoren gevolgd en is nagegaan of en in welke mate uiteenlopende groepen leerlingen zich verschil-
lend ontwikkelen. In de tweede helft van het schooljaar (periode tussenmeting – nameting) is het on-
derzoek naar de effecten van het werken met het planningsinstrument ingebouwd. De meerwaarde 
van reflectievragen daarbij is onderzocht door de groep te splitsen en een deel wel de reflectievragen 
te geven en een deel niet.  
 
In het onderzoek is gebruik gemaakt van kwantitatieve (webvragenlijsten en toetsen) en van kwalita-
tieve instrumenten (observaties, leerlinggesprekken, focusgroepinterviews). Er is zoveel mogelijk ge-
bruik gemaakt worden van bestaande, gevalideerde instrumenten. In bijlage 1 wordt nader ingegaan 
op de aanpak, de instrumenten en het verloop van het onderzoek.  
De uitspraken die met dit onderzoek gedaan worden over de inzet van het op LINK2 gestoelde curri-
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culum, de leereffecten en (effecten op) de werkwijzen en houdingen van de leerlingen kunnen niet 
zonder meer vertaald worden naar andere klassensituaties. We doen geen uitspraken over de waarde 
van het gebruik van LINK2 in het algemeen.  

1.4 Opzet van de rapportage 
In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe het onderwijs met LINK2 wordt vormgegeven op het vmbo in het 
Maaswaal College. Hoe ziet een LINK2-les er bijvoorbeeld uit? In hoofdstuk 3 beginnen we met een 
schets van de bij het onderzoek betrokken leerlingen aan de hand van hun achtergrondkenmerken. 
Ook geven we in dat hoofdstuk een eerste beeld van de ervaringen en beleving van de leerlingen en 
docenten met LINK2. Hoofdstuk 4 brengt de leeropbrengsten van het onderwijs met LINK2 in kaart. 
We kijken hierbij naar de meer theoretische leeropbrengsten en naar de ontwikkeling van de beroeps-
houding. In hoofdstuk 5 staat de ontwikkeling van de motivatie voor school en het vak centraal en de 
beleving en leerhouding van de leerlingen. In hoofdstuk 6 gaan we in op het planningsgedrag van de 
leerlingen met LINK2 en op de effecten van het ontwikkelde planningsinstrument en de bijbehorende 
reflectievragen. We sluiten het rapport af met conclusies, de aanbevelingen zijn in een aparte notitie 
opgenomen. 
 
Bij dit rapport behoort een korte film, waarin op aansprekende wijze de context, de leerlingen en do-
centen en de werkwijze in beeld worden gebracht. Omwille van de leesbaarheid zijn niet alle rechte 
tellingen in dit verslag opgenomen, daarvoor verwijzen we naar het tabellenboek. 
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2 LINK2 in het Maaswaal College 
 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe het economieonderwijs met behulp van LINK2 is ingericht in het 
vmbo in het Maaswaal College. In paragraaf 2.1 schetsen we het pakket LINK2 en het leerplein (de 
ruimte waar leerlingen werken). In paragraaf 2.2 geven we een gedetailleerd beeld van een reguliere 
les.  

2.1 Beschrijving leerplein en LINK2 
In de sector Economie van het Maaswaal College worden de beroepsgerichte vakken Handel & 
Verkoop in de basisberoepsgerichte leerweg en Handel & Administratie in de kaderberoepsgerichte 
leerweg aangeboden. In leerjaar 3 en 4 (schooljaar 2009-2010) krijgen de ruim zestig leerlingen die 
gekozen hebben voor de sector Economie deze vakken aangeboden op het leerplein Handel & 
Verkoop/ Handel & Administratie. 
 
Het leerplein bestaat uit een instructieruimte met een digitaal schoolbord, een groot aantal 
werkplekken met computers, een minisupermarkt, een speciaalzaak, werk/vergadertafels en een 
balie. Bij de vakken Handel & Verkoop/ Handel & Administratie wordt gebruik gemaakt van LINK2 
Economie, dit programma leidend voor de invulling van het curriculum. In LINK2 komen de leerlingen 
door middel van praktijkopdrachten en kantoorsimulaties in contact met verkoop en administratie. 
 
LINK2Economie5 is een digitale, webbased leeromgeving waarbij de leerlingen de lesstof niet door 
middel van lesboeken maar via internet krijgen aangeboden. Centraal staan ‘leren door te doen’ en 
competentiegericht leren door middel van betekenisvolle en realistische praktijksituaties.  
In LINK2Economie wordt de lesstof verdeeld over acht thema’s: 
EC Het werkveld Economie 
KA Kantoorwerk 
RB Receptie en balie 
MA Magazijn  
FA Financiële administratie 
IV Inkoop- en verkoopadministratie 
VK Verkoop 
PP Presentatie en promotie  
 
Elk thema begint met een korte introductie waarmee de leerlingen zich kunnen oriënteren en 
voorbereiden. Het thema zelf bestaat uit een aantal boxen die gelinkt zijn aan dat bepaalde thema.  Zo 
bestaat het thema Magazijn (MA) uit de volgende boxen: goederenontvangst (MA02), 
goederenverzending (MA03) en voorraadbeheer (MA04).  
 
Een box is een afgeronde module die voldoet aan de eindtermen van Handel & Verkoop of Handel & 
Administratie. Een box begint met een oriëntatie en planning en bevat daarnaast een aantal 
opdrachten, de zogenaamde praktijkoefeningen. Tevens wordt de theorie behandeld van de 
onderwerpen die in de betreffende box aan bod komen. Na het lezen van deze theorie kan de leerling 
in het aangeven of hij het begrepen heeft. Dit doet de leerlingen door op een veld te klikken ´ik snap 
het helemaal`, ´ik snap het een beetje` of ´ik snap het niet`. Een box wordt afgesloten met ‘terugkijken 
en opruimen’ en in elke box staat een kennistoets waarmee de leerling kan nagegaan hij de stof uit de 
uit de box heeft begrepen. 
De leerlingen werken aan de praktijkoefeningen op de computer of in de praktische setting op het 
leerplein. In LINK2 staan opdrachten waar leerlingen individueel aan werken, maar ook opdrachten 
waarbij juist moet worden samengewerkt, zoals bij het uitvoeren van een rollenspel. 

2.2 De lessen met LINK2 
Binnen de sector Economie bestaat het derde leerjaar uit twee klassen Handel en Administratie op 
kaderniveau (3hak1 en 3hak2) en één klas Handel en Verkoop op basisniveau (3hvb1). In het vierde 
leerjaar zijn er ook twee kaderklassen (4hak1 en 4hak2) en één basisklas (4hvb1). In totaal zijn er 67 

                                                      
5 www.LINK2.nu 
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leerlingen binnen de sector Economie actief, respectievelijk 26 in het derde leerjaar en 41 in het vierde 
leerjaar (schooljaar 2009-2010). 
Op het leerplein Handel & Verkoop/ Handel & Administratie zijn vrijwel altijd meerdere klassen 
gelijktijdig aanwezig. De leerlingen van het derde leerjaar krijgen, op één lesuur na, altijd gezamenlijk 
les. Ook in het vierde leerjaar werken de leerlingen van de drie klassen meestal tegelijkertijd op het 
leerplein. De lessen van het derde- en die van het vierde leerjaar zijn wel strikt gescheiden. Het 
leerplein biedt ruimte aan 75 leerlingen, deze maximale capaciteit wordt bepaald door het aantal 
beschikbare werkplekken. Er zijn ruim 40 werkplekken met een computer waarop in LINK2 kan 
worden gewerkt. 
Er zijn in totaal vier docenten die de vakken Handel & Verkoop/ Handel & Administratie verzorgen op 
het Maaswaal College. Er zijn maximaal drie docenten tegelijk aanwezig om alle leerlingen op het 
leerplein les te geven en te begeleiden.  
 
De vakken Handel & Verkoop/ Handel & Administratie worden meestal in blokken van twee of drie 
lesuren aangeboden en per week staan er zo’n 12 lesuren ingeroosterd. Één lesuur duurt 45 minuten 
en de leerlingen zijn derhalve vaak meer dan twee uur, al dan niet onderbroken door een pauze, op 
het leerplein aanwezig. De verschillende klassen zitten zoveel mogelijk gegroepeerd op het leerplein 
en elke leerling krijgt een bordje op zijn of haar werkplek waarop voornaam en klas staan vermeld.  
Aan het begin van de les nemen de leerlingen plaats op een werkplek met een computer en loggen in 
met hun leerling-nummer en password op hun account bij het Maaswaal College. Vervolgens kan er 
met een persoonlijke code worden ingelogd in LINK2 op de website6. 
Als er binnen een bepaald thema (bijv. Magazijn) met een nieuwe box (bijv. voorraadbeheer) wordt 
gestart, dan moet deze eerst geactiveerd worden. Dit doen de leerlingen aan de hand van een 
voucher, daarop staat een unieke code waarmee ze in LINK2 de nieuwe box kunnen activeren. 
 
De docenten maken voor elke klas een weekplanning waarop staat wat er die week allemaal gedaan 
moet worden door de leerlingen en zetten deze op Teletop. Dit is een elektronische leeromgeving van 
het Maaswaal College waarop docenten lesmateriaal, studiewijzers, toetsen etc. kunnen “klaarzetten”. 
Leerlingen kunnen inloggen op Teletop met hun leerling-nummer en password en daar al het 
aangeboden (les)materiaal bekijken. Op het leerplein staat ook een whiteboard waarop de 
weekplanning voor alle klassen is terug te vinden. 
 
Het derde leerjaar bestaat uit vier perioden waarin de leerlingen met LINK2 werken. In het vierde 
leerjaar wordt er de eerste drie perioden met LINK2 gewerkt waarna in periode 4 het examen wordt 
afgenomen.  
De leerlingen starten klassikaal met een thema. Vervolgens gaan ze zoveel mogelijk zelfstandig aan 
de slag. Elke box wordt ook weer voor alle leerlingen tegelijkertijd afgesloten. De methode schrijft 
overigens niet voor dat thema’s en boxen tegelijkertijd door een hele klas worden gestart, maar dit is 
de keuze van de docenten.  
Per periode dient er een zogenaamde “themaopdracht” te worden gemaakt. Deze opdracht is door de 
docenten zelf gemaakt en staat niet in LINK2. De leerlingen moeten voldoende tijd aan deze opdracht 
besteden zodat ze hem aan het einde van de periode bij de docenten kunnen inleveren. De leerlingen 
van het vierde leerjaar maken als themaopdracht in periode 3 een Powerpointpresentatie over de 
goederenstroom.  
 
Tijdens de lessen maken de leerlingen, individueel of samen, verschillende praktijkoefeningen die in 
een box staan. Zo staat er bijvoorbeeld in de box “voorraadbeheer” de praktijkoefening 
“voorraadbeheer bij de scootergigant”. Bij deze scootergigant moeten de leerlingen de verschillen 
tussen de administratieve en werkelijke voorraad gaan bepalen. Ze krijgen bij praktijkoefeningen in 
LINK2  informatie via een PDA (Personal Digital Assistant) waarop filmpjes, e-mailtjes en andere 
documenten staan. In elke box staat ook de theorie van allerlei onderwerpen beschreven, deze 
kunnen de leerlingen raadplegen bij het maken van de oefeningen. Als een leerling klaar is met een 
opdracht klikt hij op de “nakijkknop” en worden de antwoorden, daar waar mogelijk, geautomatiseerd 
nagekeken. De leerling krijgt dan een voorbeelduitwerking waarmee hij zijn eigen uitwerkingen kan 
vergelijken. Elke leerling heeft in een kast op het leerplein zijn eigen (papieren) dossiermap (LINK2-
map) staan. Hierin worden alle thema’s door tabbladen van elkaar gescheiden. Alle opdrachten die 
gemaakt worden in LINK2 worden geprint en bij het juiste thema in deze map opgeborgen. 
 

                                                      
6 www.lerendoordoen.nl 
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Op het leerplein worden ook allerlei praktische opdrachten gedaan. In de minisupermarkt kan er met 
de kassa geoefend worden, ook voeren leerlingen regelmatig een rollenspel uit. In periode 3 moeten 
alle leerlingen in drietallen verkoopgesprekken houden en daarbij ook van rol wisselen. Leerlingen van 
klas 3 halen, als praktijkopdracht bij het thema “Receptie en balie” , gedurende één schooldag de 
absentiebriefjes op bij elke les op de locatie Oosterweg. Ze lopen dan de hele dag door het gebouw 
om de briefjes op te halen en moeten deze vervolgens bij de conciërges inleveren.  
Het praktijkgedeelte kan niet altijd gelijktijdig door alle leerlingen worden gedaan. Zo is er bijvoorbeeld 
maar één etalage op het leerplein en deze wordt bij de opdracht “het maken van een etalage” 
beurtelings door de leerlingen gebruikt.   
 
Wanneer leerlingen klaar zijn met alle oefeningen in een bepaalde box kunnen ze in LINK2 de 
“kennistoets” maken om te kijken of ze alle informatie goed hebben begrepen. Periodiek wordt er 
klassikaal een toets afgenomen en daar krijgen de leerlingen een cijfer voor. 
 
De aparte instructieruimte op het leerplein biedt plaats aan maximaal 24 leerlingen en wordt vooral 
gebruikt om instructie te geven aan één klas. Er hangt hier een digitaal schoolbord waarop leerlingen 
bijvoorbeeld hun PowerPointpresentatie kunnen laten zien. Deze ruimte wordt ook gebruikt om in alle 
rust te werken aan opdrachten waarbij geen computer nodig is, zoals bij het houden van een 
rollenspel. 
Klassikaal lesgeven doen de docenten eigenlijk alleen in deze instructieruimte. Op het leerplein 
bestaat het werk van de docenten vooral uit het begeleiden van leerlingen. Daar helpen ze de 
leerlingen weer op weg als ze zijn vastgelopen, ze beantwoorden vragen, verstrekken aanvullend 
lesmateriaal en observeren de gang van zaken.  
 
In het kader van buitenschools leren in de beroepsgerichte leerweg lopen de leerlingen één ochtend 
per week drie klokuren stage, dit is naast de 12 lesuren die ze met LINK2 op het leerplein werken. De 
leerlingen van leerjaar 3 en 4 lopen deze stage respectievelijk op woensdag- en donderdagochtend bij 
bedrijven in (de omgeving van) Wijchen. De stage vindt plaats bij verschillende bedrijven zodat de 
leerlingen een goed beeld krijgen van de beroepen waarin ze in de toekomst werkzaam kunnen zijn. 
Door middel van de stage werken de leerlingen aan hun beroepshouding en de hierbij benodigde 
vaardigheden en competenties. De dag na de stage wordt er, tijdens de lessen Handel & Verkoop/ 
Handel & Administratie, door de leerlingen gewerkt aan het maken van hun stageverslag. 
 
In periode 4 van het vierde leerjaar wordt in de beroepsgerichte vakken Handel & Verkoop/ Handel & 
Administratie in het vmbo, het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) afgenomen. Dit is 
een centraal examen waarin vaktheorie en praktijk geïntegreerd worden getoetst7.  
 
Leerlingen8 van derde en vierde leerjaar verschillen qua achtergrond. De derde klassen zijn nieuw 
begonnen met LINK2. Vierdeklassers hebben al een jaar ervaring met LINK2. Zij zijn in het derde jaar 
op de nieuwe locatie in Wijchen gestart en komen van andere locaties. Dat heeft volgens de docenten 
voor veel onrust gezorgd, en zijn destijds het derde jaar daardoor minder positief ingegaan. Omdat de 
achtergrond en ervaring van beide groepen met LINK2 verschilt, worden beide groepen in de rappor-
tage telkens apart weergegeven. 
  

                                                      
7 www.cve.nl 
8 Gegevens betreffen schooljaar 2009-2010 
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3 Ervaringen met LINK2 
 
 
In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de ervaringen van de leerlingen en docenten van het wer-
ken met LINK2. Hoe ervaren de leerlingen het werken met LINK2? Hoe aantrekkelijk vinden ze het? 
En wat zijn de ervaringen van de docenten, wat vraagt het aan competenties en hebben ze onder-
steuning nodig? Voorafgaand daaraan geven we kort een beeld van de leerlingen die bij het onder-
zoek zijn betrokken.  

3.1 Achtergrondkenmerken van de leerlingen 

3.1.1 Algemene kenmerken 

In totaal volgen (schooljaar 2009-2010) 67 vmbo-leerlingen in het derde en vierde leerjaar onderwijs in 
de sector Economie op het Maaswaal College. De meeste leerlingen (n=52) volgen de opleiding Han-
del & Administratie op het kaderberoepsgerichte niveau. Een minderheid (n= 15) doet de basisbe-
roepsgerichte opleiding Handel & Verkoop.  
In de derde klas zitten 26 leerlingen, waarvan 15 jongens en 11 meisjes. In de vierde klas zitten 41 
leerlingen, waarvan 29 jongens en 12 meisjes. De gemiddelde leeftijd van de leerlingen in de derde 
klas is veertien. In de vierde klas ligt de leeftijd tussen de vijftien en zestien jaar.  

3.1.2 Motivatie voor school 

We vroegen de leerlingen naar hun motivatie voor de opleiding. Daarbij is gebruik gemaakt van een 
bestaand instrument (Harskamp, Suhre en Tjeerdema, 2000), waarin de motivatie voor school wordt 
afgeleid van de mate waarin de leerling aangeeft zich in te zetten voor schooltaken. Het instrument 
omvat verschillende vragen, onder andere: of leerlingen hard werken voor school, of ze al hun huis-
werk maken en of ze ervoor zorgen dat hun werk er netjes uitziet. De onderscheiden items vormen 
samen de schaal ‘Schoolmotivatie’.  
 
De leerlingen in de derde en vierde klas zijn aan het begin van het schooljaar behoorlijk gemotiveerd 
voor school. Op de 4-puntsschaal scoren zij gemiddeld een drie (zie tabel 3.1). De meeste leerlingen 
werken naar eigen zeggen hard aan schooltaken, letten meestal goed op en verzorgen hun werk net-
jes. 
 
Tabel 3.1- Schoolmotivatie: gemiddelde schaalscore (4- puntsschaal) 

 gem. sd. n 
klas 3 3,1 0,50 26 
klas 4 2,9 0,46 40 

3.1.3 Intrinsieke motivatie 

In het onderzoek is ook gekeken naar de intrinsieke motivatie van de leerlingen. Hierbij is opnieuw 
gebruik gemaakt van een bestaande vragenlijst (Ryan & Deci, 2000). Het begrip intrinsieke motivatie 
wordt hierin uitgesplitst naar een vijftal subschalen, te weten interesse, ervaren competentie, inzet9, 
ervaren autonomie en ervaren druk. In tabel 3.2 worden de gemiddelde scores op deze schalen bij de 
start van het schooljaar weergegeven.  
 
Tabel 3.2 – Intrinsieke motivatie, gemiddelde schaalscores (5-puntsschaal) 

 klas 3 klas 4 
 gem. sd. n gem. sd. n 

interesse 2,6 0,71 25 2,6 0,61 41 
ervaren competentie 3,5 0,52 25 3,4 0,51 41 
inzet 3,7 0,64 25 3,5 0,60 41 
ervaren autonomie 3,0 0,68 25 3,1 0,58 41 
ervaren druk 2,4 0,60 25 2,7 0,71 41 

 
 
                                                      
9 De intrinsieke motivatieschaal ‘Inzet’ heeft inhoudelijke overlap met de hiervoor besproken schaal ‘Schoolmotivatie’. Omwille 
van de sterke samenhang die Schoolmotivatie in tegenstelling tot de Inzet-schaal heeft met andere gemeten aspecten, is beslo-
ten om beide schalen in het rapport op te nemen. Het meet dus niet helemaal hetzelfde.  
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De leerlingen scoren aan het begin van het schooljaar ook redelijk hoog op de aspecten die tezamen 
de intrinsieke motivatie bepalen. Ze zijn behoorlijk positief over hun inzet voor school (gemiddeld 3,7 
en 3,5). Daarnaast voelen ze zich over het algemeen voldoende competent en ervaren ze aan het 
begin van het schooljaar nog niet te veel werkdruk. Op de ervaren autonomie en interesse in de les-
sen scoren zij gemiddeld wat minder hoog.  

3.1.4 Zelfsturend vermogen 

Voorafgaand aan het onderzoek gaven de docenten aan dat veel van de vmbo-leerlingen moeite heb-
ben met zelfsturing en plannen. Om hier meer zicht op te krijgen is in de vragenlijst een aantal vragen 
met betrekking tot het zelfsturend vermogen van de leerlingen opgenomen, onder andere over het al 
dan niet uitstellen van het maken van huiswerk, over de mate waarin de leerlingen tijdens het school-
werk worden afgeleid en over het op tijd afkrijgen van schooltaken. Deze items vormen samen de 
schaal ‘Zelfsturend vermogen’ (zie tabel 3.3).  
 
Tabel 3.3- Zelfsturend vermogen: gemiddelde schaalscore (4- puntsschaal)  

 gem. sd. n 
klas 3 2,8 0,52 26 
klas 4 2,7 0,49 40 

 
Aan het begin van het schooljaar zijn de leerlingen (in beide leerjaren) redelijk positief over het eigen 
zelfsturend vermogen. Zij geven aan het schoolwerk meestal goed onder controle te hebben en zijn 
naar eigen zeggen niet snel afgeleid. 

3.1.5 Leren met de computer 

Het leren met behulp van LINK2 bestaat in grote mate uit leren achter de computer: digitale instructie 
en opdrachten, multimediamaterialen en informatiebronnen in de elektronische leeromgeving. Hoe 
kijken de leerlingen hier bij de start van het jaar tegenaan? 
De leerlingen zijn niet onverdeeld positief over het leren met de computer. Ongeveer de helft geeft 
aan dat het leren met de computer niet of nauwelijks aansluit bij de manier waarop ze zouden willen 
leren. Tegelijkertijd geeft een meerderheid van de leerlingen aan dat ze wel goed kunnen leren met de 
computer en vaak beter dan met een boek (zie tabel 3.4).  
 
Tabel 3.4a – Leren met de computer (percentages, n klas 3 = 26, n klas 4 = 40) 

 

Klas 3 Klas 4 

nooit soms vaak altijd nooit soms vaak altijd 

Leren met de computer sluit aan bij hoe ik wil leren 3,8 50,0 19,2 26,9 7,5 45,0 35,0 12,5 
Ik kan goed leren met de computer 3,8 19,2 46,2 30,8 5,0 15,0 62,5 17,5 
Ik kan beter leren met de computer dan met een boek 15,4 26,9 26,9 30,8 10,0 27,5 47,5 15,0 
 
Tabel 3.4b - Leren met de computer: gemiddelde schaalscore (4- puntsschaal)  

 gem. sd. n 
klas 3 2,8 0,82 26 
klas 4 2,7 0,61 40 

 
In hoofdstuk 5 beschrijven we hoe deze houding ten opzichte van leren met de computer zich ontwik-
kelt, naarmate de leerlingen langere tijd met LINK2 hebben gewerkt. 

3.1.6 De digitale generatie 

Van de hedendaagse generatie jongeren wordt vaak gesteld dat zij via ict en media continu verbon-
den willen zijn met anderen en dat zij veel programma’s op de computer tegelijk aan hebben, staan, 
veelal in combinatie met andere media (Groen, I. & J. Boschma, 200710). Dit beeld wordt gedeeltelijk 
bevestigd bij de leerlingen van de vmbo-locatie van het Maaswaal College. Een ruime meerderheid 
van de leerlingen maakt vaak of altijd gebruik van internet om informatie op te zoeken en een groot 
deel van hen bekijkt eerst de vriendenkring als ze online gaan (zie tabel 3.5).  
 
  

                                                      
10 I. Groen. & Boschma, J. (2007). Generatie Einstein, Amsterdam, Pearson Education Benelux b.v. 
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Tabel 3.5 – Werken met de computer (percentages; n klas 3 = 26, n klas 4 = 40) 

 

Klas 3 Klas 4 

nooit soms vaak altijd nooit soms vaak altijd 

Als ik meer van iets wil weten zoek ik dat op het internet - 19,2 23,1 57,7 5,0 10,0 47,5 37,5 
Als ik internet op ga bekijk ik eerst mijn vriendenkring  30,8 7,7 3,8 57,7 12,5 42,5 15,0 30,0 
Als ik iets moeilijks doe voor school zet ik MSN/Hyves uit 30,8 38,5 15,4 15,4 12,5 30,0 37,5 20,0 
 
In de derde klas bekijkt bijna twee op de drie leerlingen eerst de vriendenkring als ze online gaan, in 
de vierde klas geldt dat voor minder dan de helft (45%). De vierdeklassers zetten ook vaker ‘funsites’ 
zoals Hyves of MSN uit als ze iets moeilijks gaan doen voor school. In de derde klas zet maar 30 pro-
cent van de leerlingen dergelijke sites uit. 

3.1.7 Samenhang in de achtergrondkenmerken 

De derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen van de sector Economie van het Maaswaal College zijn bij 
de start van het schooljaar behoorlijk gemotiveerd voor school. Dat zien we ook (deels) terug in de 
vastgestelde schalen van intrinsieke motivatie. De schoolmotivatie hangt sterk samen met de schalen 
inzet en ervaren competentie (r=0,60, p<0,01 voor inzet en r=0,42, p<0,01 voor competentie).  
Als we kijken naar het zelfsturend vermogen van de leerlingen, dan valt op dat de leerlingen daar zelf 
behoorlijk positief over zijn: de meeste leerlingen geven aan het schoolwerk meestal goed onder con-
trole te hebben en zijn naar eigen zeggen niet snel afgeleid. Het zelfsturend vermogen van de leerlin-
gen hangt sterk samen met de schoolmotivatie en met intrinsieke motivatie (met name inzet en auto-
nomie): leerlingen die naar eigen inschatting het schoolwerk goed onder controle hebben, zijn gemid-
deld genomen ook meer gemotiveerd voor school (r=0,73, p<0,01), zetten zich goed in voor school 
(r=0,47, p<0,01) en voelen zich meer autonoom  (r=0,50, p<0,01). 
 
De leerlingen zijn niet onverdeeld positief over het leren met de computer. Het oordeel over het leren 
met de computer hangt samen met de inschatting van de eigen inzet van de leerlingen (intrinsieke 
motivatie). Leerlingen die aangeven zich sterk in te zetten voor school, zijn over het algemeen minder 
positief over het leren met de computer (r= -0,31; p < 0,05). Er is geen samenhang met de andere 
achtergrondkenmerken. 

3.2 Ervaringen van de leerlingen met LINK2 

3.2.1 Aantrekkelijkheid van LINK2 volgens de leerlingen 

Wat vinden leerlingen van de manier van werken met LINK? De leerlingen is op een aantal opeenvol-
gende momenten in het schooljaar gevraagd wat ze van de manier van werken met LINK2 vinden, 
bijvoorbeeld of ze het werken met LINK2 nuttig en leuk vinden en of het aansluit bij hun eigen manier 
van leren. Deze vragen vormen samen de schaal ‘Aantrekkelijkheid van LINK2 als leermiddel’ (zie 
tabellenboek voor de afzonderlijke items en percentages).  
Uit figuur 3.1 blijkt dat de leerlingen van de derde klas aan het begin van het schooljaar behoorlijk 
positief zijn over het werken met LINK2, maar dat dat gedurende het schooljaar afneemt (van 2,9 naar 
2,4; p < 0,01). De vierdeklassers zijn in het begin iets minder positief dan de derdeklassers en ook 
deze groep wordt tijdens het schooljaar minder enthousiast over de aantrekkelijkheid van LINK2 als 
leermiddel (afname van 2,4 naar 2,3; p < 0,05). 
 

 
Figuur 3.1 – Aantrekkelijkheid van LINK2 als leermiddel  
(4-puntsschaal; gemiddelde score; n 3e klas= 26; n 4e klas = 41) 
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Meer specifiek ervaren de leerlingen LINK2 gedurende het schooljaar steeds minder vaak als nuttig 
en geven zij steeds vaker aan dat LINK2 niet aansluit bij de eigen manier van leren. Dit geldt vooral 
voor de leerlingen in de derde klas: aan het begin van het jaar vindt bijna tweederde van de leerlingen 
het werk nuttig en aansluiten bij de eigen manier van leren. Aan het eind van het schooljaar geldt dit 
nog maar voor iets minder dan de helft (48%).  
Slechts weinig leerlingen vinden het werken met LINK2 aan het einde van het jaar dan ook leuk (in de 
derde klas een daling van 58 naar 20 procent).  
 
Dit beeld zien we ook terug in de gesprekken met de leerlingen. Veel van de leerlingen zijn kritisch 
over het werken met LINK2: ‘ik vind LINK2 geen prettig programma om mee te werken’.’het werken 
met LINK2 verveelt me’. Sommige leerlingen hebben moeite om het overzicht te bewaren bij het wer-
ken in LINK2: ‘ik vind LINK2 moeilijk en onoverzichtelijk’ en ‘soms wordt er verwezen naar bestanden 
die je niet kan vinden’.  

3.2.2 Moeilijkheidsgraad  

Leerlingen is bij de eerste twee metingen ook gevraagd een oordeel te geven over de moeilijkheids-
graad van LINK2. De meningen van de leerlingen daarover verschillen (gemiddeld scoren zij tussen 
de 2,2 en 2,5 op een 4-puntsschaal). Afgezien van deze meningsverschillen zijn de leerlingen gemid-
deld genomen LINK2 moeilijker gaan vinden (zie figuur 3.2).  
 

 
Figuur 3.2 – Moeilijkheidsgraad van LINK2 volgens de leerlingen  
(4-puntsschaal; gemiddelde score; n 3e klas= 26; n 4e klas = 41) 
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Zowel leerlingen uit de derde klas als leerlingen uit de vierde klas geven halverwege het schooljaar 
bijvoorbeeld vaker aan dat ze minder tijd over hebben bij het maken van de opdrachten, dat ze de 
oefeningen moeilijk vinden en dat ze het lesmateriaal niet duidelijk vinden.  
 
Ook in de gesprekken geeft een aantal leerlingen aan soms moeite te hebben met het niveau van 
LINK2: ‘sommige onderdelen zijn wel lastig’ of ‘soms worden de opdrachten niet goed uitgelegd’. An-
dere leerlingen vinden de moeilijkheidsgraad erg meevallen, ‘het is echt makkelijk werken met LINK2’ 
of ‘over het algemeen zijn de opdrachten goed te maken’.  

3.2.3 Gevraagde hulp en feedback 

Parallel aan het oplopen van de moeilijkheidsgraad van LINK2 volgens de leerlingen, zien we dat leer-
lingen gedurende het schooljaar vaker aangeven hulp nodig te hebben. Uit figuur 3.3 blijkt dat dit 
vooral geldt voor de leerlingen in de vierde klas (p < 0,01). 

 
Figuur 3.3 – Benodigde hulp en feedback bij het werken met LINK2  
(4-puntsschaal; gemiddelde score; n 3e klas= 26; n 4e klas = 41) 
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De schaal ‘Benodigde hulp en feedback’ omvat onder andere vragen of leerlingen veel hulp tijdens 
lessen nodig hebben of juist weinig omdat het lesmateriaal duidelijk genoeg is (zie tabellenboek voor 
de afzonderlijke items en percentages).  
 
Uit de gesprekken met de leerlingen blijkt dat leerlingen vaak hulp vragen aan de docenten bij het 
werken met LINK2, maar dat ze soms te lang moeten wachten op ondersteuning. De docenten mer-
ken daarop aansluitend op dat de leerlingen soms ook wel erg gemakkelijk om hulp vragen en dat ze 
daarom niet altijd meteen bijspringen. Als voorbeeld geven docenten de opdrachten waarbij in LINK2 
al aanvullende informatie wordt gegeven: ‘leerlingen bekijken dan de bijlagen niet en missen daardoor 
belangrijke informatie. En dan steken ze maar hun vinger op….’. Toch geven ook de docenten zelf 
aan dat zij het overzicht in LINK2 soms missen en dat ze, in vergelijking met schriftelijke materialen, 
vaker moeite hebben om zicht te houden op waar ze in de leerstof zijn en wat er wordt gevraagd. Daar 
hebben de leerlingen volgens de docenten ook veel problemen mee. 

3.3 Ervaringen en gevraagde competenties van de docenten met LINK2 
In het voorgaande is al kort ingegaan op een aantal indrukken van de docenten van het werken met 
LINK2. In deze paragraaf gaan we nader in op de ervaringen van de docenten, zoals door hen ver-
woord in de groepsgesprekken die meermalen gedurende het schooljaar hebben plaatsgevonden. 
Eveneens bekijken we, in termen van gevraagde competenties, wat het werken met LINK2 voor de 
docent betekent.  

3.3.1 Ervaringen van docenten 

Het werken op het leerplein en het gebruik van LINK2 wordt door de docenten als erg anders ervaren 
dan bijvoorbeeld de manier van werken in andere sectoren of op andere scholen. Het is voor docen-
ten niet eenvoudig om te beginnen met LINK2. Zo vergt het werken met LINK2 volgens de docenten 
(buitensporig) veel voorbereiding en is het erg arbeidsintensief. Het vertrouwd raken met een nieuwe 
box van LINK2 kost veel tijd en energie. Daarnaast vinden docenten de schermopbouw en structuur 
complex, ofwel men raakt wel eens de weg kwijt. Waar kan men welke gegevens vinden?  
Die onoverzichtelijkheid heeft ook gevolgen op andere vlakken. Om toch enig houvast te houden bij 
het gebruik van LINK2 is gekozen voor een ‘klassikale’ werkwijze met het programma: leerlingen be-
ginnen op hetzelfde moment met een box en sluiten die ook weer gezamenlijk af. Zo kunnen docenten 
gemakkelijker overzicht houden en raken ze niet verstrikt bij het helpen ‘on demand’. Dit legt wel be-
perkingen op aan het op maat aanbieden van de leerstof. Het is in deze vorm lastig om echt te diffe-
rentiëren naar niveau en tempo. “Eigenlijk zou een docent iedere box moeten doorwerken om te we-
ten hoe de structuur in elkaar zit, dan zou er meer ruimte kunnen ontstaan voor differentiatie.” De er-
varen onduidelijkheid en overzichtelijkheid van LINK2 maakt het ook lastig om de docenten te vervan-
gen als dat nodig is. Collega’s / invallers moeten erg lang wennen aan LINK2 voordat ze er vrij mee 
kunnen werken. 
 
Docenten bemerken dat de leerlingen het werken met LINK2 vaak saai vinden. Ze proberen daarom 
bijvoorbeeld excursies te organiseren om de sleur te doorbreken. De initiatieven worden echter be-
perkt door roosterproblemen en het grote aantal leerlingen in de (vierde) klas. Dat geldt ook voor de 
uitvoering van de praktijkoefeningen in LINK2, zoals het inrichten van een etalage, baliewerkzaamhe-
den of het voeren van telefoongesprekken. Met een grote groep is dat erg lastig te organiseren en de 
mogelijkheden zijn mede afhankelijk van de inrichting van het leerplein. Zo is er bijvoorbeeld maar één 
etalage op het leerplein en deze zal bij de opdracht “het maken van een etalage” beurtelings door de 
leerlingen worden gebruikt.  
 
Ondanks de genoemde minpunten zijn de docenten wel overtuigd van de meerwaarde van LINK2 
voor hun onderwijs. De docenten zijn vooral positief over de mogelijkheden die LINK2 biedt om de 
leerlingen zelfstandig aan de slag te laten gaan. Een van die sterke punten is –aldus de docenten- de 
sterke koppeling tussen de theorie en praktijk. De praktijkvaardigheden worden, mits goed georgani-
seerd op het leerplein, ondersteund en gestimuleerd.  

3.3.2 Ervaren ondersteuningsbehoefte 

Op welke docentcompetenties doet de werkwijze met LINK2 een beroep? De docenten hebben hier-
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over een beknopte vragenlijst ingevuld en per competentie11 aangegeven of dit (zeer) relevant is voor 
de werkwijze met LINK2. Eveneens zijn daarbij contextuele voorbeelden gegeven van de betreffende 
competenties. Deze zullen we nu bespreken. 
 
De docenten geven aan dat het werken op een leerplein al een andere vorm van lesgeven met zich 
meebrengt. LINK2 onderscheidt zich van andere methoden omdat leerlingen grotendeels digitaal be-
zig zijn, ondersteund met praktijkoefeningen. Het streven om het onderwijs binnen LINK2 op maat te 
maken (differentiatie) vraagt om flexibele en vakdidactisch sterke docenten, aldus de docenten.  
 
Het leerplein is een open werkomgeving, dat brengt met onrust met zich mee. In het vierde jaar ne-
men bijvoorbeeld drie klassen tegelijkertijd deel aan de beroepsgerichte vakken op het leerplein. 
Daarnaast werken leerlingen ook veel in groepjes, bijvoorbeeld in twee-, drie- of viertallen en zitten er 
kinderen met gedrags- en leerstoornissen bij. Docenten moeten dus niet alleen flexibel zijn (onderwijs 
op maat), maar ook in een sociaal complexe omgeving orde en structuur kunnen bieden. Dit vergt 
organisatorisch en inter-persoonlijk competente docenten.  
 
De docenten proberen leerlingen bewust te maken dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het leren. Dat 
wil niet zeggen dat leerlingen aan hun lot overgelaten worden, een docent is in het proces echt nodig, 
zo ervaren de docenten van het Maaswaal College. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld feedback via 
LINK2, maar moeten daar nog mee leren omgaan. Dit geldt ook voor het werken met de planning 
binnen LINK2. De meeste leerlingen vinden dat nog te moeilijk en abstract. Het aansturen op zelf-
standigheid en verantwoordelijkheidsbesef doet beroep op de pedagogische capaciteiten van docen-
ten. 
 
Docenten moeten ook kunnen samenwerken met collega´s en hun directe omgeving (ouders van leer-
lingen). Op het leerplein zijn er meerdere docenten die tegelijkertijd leerlingen aansturen. Dit vergt de 
nodige afstemming en afspraken rondom taakverdeling. De lessen worden dan ook gezamenlijk voor-
bereid.  
 
Samenvattend kunnen we stellen dat het werken met het LINK2 gebaseerde curriculum in de context 
leerpleinen een beroep doet op alle door SBL geformuleerde competenties, maar de inzet wel afhan-
kelijk is van de context waarin de docenten opereren, namelijk een LINK2 gebaseerd curriculum op 
het leerplein. 
 
Waar hebben zij ondersteuning bij nodig? De antwoorden op die vraag betreffen niet direct de boven-
staande competenties, zo valt ons op. De docenten zeggen professionalisering nodig te hebben op 
het terrein van  

- Ict-toepassingen (onder andere Teletop en typevaardigheid) 
- Praktijkvaardigheden gerelateerd aan de leerinhoud (onder andere etaleren, inpakken en kas-

sa) 
- Het omgaan met zorgleerlingen 
- De didactiek met LINK2 (onder andere het maken van studiewijzers en extra opdrachten). 

Verder hebben de docenten wensen ten aanzien van de inrichting van het leerplein en van de school-
organisatie (roostering, ruimte voor overleg). 
Ook aan LINK2 zijn volgens de docenten verbeteringen wenselijk, zoals goed toetsmateriaal, betere 
schermindeling, theorie integreren in de boxen. 

3.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk hebben we een beeld geschetst van de ervaringen van de leerlingen en docenten van 
het werken met LINK2.  
We constateren dat de leerlingen gemiddeld genomen aan het begin van het schooljaar 2009-2010 
redelijk gemotiveerd waren voor school. De leerlingengroep zet zich op dat moment volgens eigen 
zeggen behoorlijk in voor school, voelt zich best competent en ervaart niet te veel druk op school. De 
groep scoort wat minder hoog op ervaren autonomie op school en op interesse in de lessen. De leer-
lingen zijn aan het begin van het jaar best positief over het eigen zelfsturend vermogen, ze geven 
bijvoorbeeld aan het werk meestal goed onder controle te houden en laten zich niet snel afleiden.  
De leerlingen zijn niet onverdeeld positief over leren met de computer. Hoewel de meeste leerlingen 

                                                      
11 Voor toelichting op de gebruikte SLB competentiegebieden zie: http://www.lerarenweb.nl/bekwaamheid/matrix.swf 
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aangeven wel goed te kunnen leren met de computer en ook de meerderheid beter dan met een boek, 
zegt ongeveer de helft van de leerlingen dat het leren met de computer niet aansluit bij hun leervoor-
keur. In de volgende hoofdstukken gaan we na of er een samenhang is tussen de opgenomen achter-
grondkenmerken en de leerprestaties met LINK2, met andere woorden of bijvoorbeeld de gemotiveer-
dere leerlingen hoger scoren of dat bijvoorbeeld de leerlingen die aangeven dat leren met de compu-
ter niet past bij hoe ze willen leren, minder goed presteren bij LINK2. 
Ook gaan we na in hoeverre de werkwijze met LINK2 na verloop van tijd van invloed is op de motiva-
tie van leerlingen voor school en hun houding ten opzichte van leren met de computer.  
 
Als we kijken naar de ervaringen van leerlingen met LINK2, blijkt dat met name de derdeklassers 
LINK2 aan het begin van het schooljaar een aantrekkelijk leermiddel (leuk, nuttig, passend) vinden. In 
de loop van het schooljaar neemt dat echter significant af. Voor de vierdeklassers geldt dat ook, maar 
die zijn in het begin van het jaar al minder positief. Zij hebben ook al eerder kennis gemaakt met de 
werkwijze met LINK2 in het derde jaar. De docenten geven aan dat de leerlingen het werken met 
LINK2 vaak saai vinden.  
De meningen over de moeilijkheidsgraad van LINK2 lopen uiteen, maar de meeste leerlingen vinden 
dat de moeilijkheid in de loop van het jaar toeneemt. Ook hebben ze gaandeweg meer behoefte aan 
hulp en feedback van de docenten. 
 
De betrokken vakdocenten van het Maaswaal College geven aan dat het werken met LINK2 in combi-
natie met het leerplein echt wat anders van hen vraagt dan wat ze in andere/eerdere onderwijsvormen 
gewend waren. Ze ervaren het als erg arbeidintensief en geven aan dat het werken met LINK2 erg 
veel voorbereidingstijd vraagt. Met name om vertrouwd te raken met een nieuwe box en zich voor te 
bereiden op eventuele ondersteuningsvragen van de leerlingen. De structuur en schermopbouw van 
LINK2 worden als complex ervaren. Net als de leerlingen vinden de docenten het lastig om overzicht 
te houden. Door deze ervaringen zetten de docenten LINK2 niet zo op maat in als ze eigenlijk zouden 
willen: alle leerlingen werken tegelijkertijd aan dezelfde box. De docenten vinden dat het werken met 
LINK2 zeker meerwaarde heeft, met name voor het zelfstandig werken en door de verbinding theorie-
praktijk. Bij de organisatie van de praktijkoefeningen lopen de docenten wel tegen belemmeringen 
aan, onder meer door de roostering en door de inrichting van de ruimte (leerplein).  
De docenten geven aan dat het werken met LINK2 een beroep doet op de ‘gewone’ leraarcompeten-
ties (didactiek, vakkennis, pedagogiek etc). Op deze gebieden hebben zij naar eigen zeggen geen 
ondersteuning nodig voor LINK2. De professionaliserings- en ondersteuningsbehoefte ligt op andere 
terreinen, namelijk ict-vaardigheden, praktische beroepsvaardigheden die de leerlingen moeten oefe-
nen, zoals etaleren en ondersteuning op het organisatorische vlak.  
 
In het volgende hoofdstuk staan de leeropbrengsten van de werkwijze met LINK2 centraal: hoe effec-
tief is het in termen van het behalen van de eindtermen op kennisniveau en in termen van bijdragen 
aan de praktische beroepsvaardigheden van de leerlingen? 
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4 Leeropbrengsten met LINK2 in het Maaswaal College 
 
 
In dit hoofdstuk beantwoorden we de vraag in hoeverre LINK2 een effectieve werkwijze is voor de 
leerlingen van de sector Economie. We zullen hierbij een onderscheid maken tussen leerlingen van 
het derde- en vierde jaar. Eveneens richten we ons op het in kaart brengen van de factoren die van 
invloed zijn op het rendement van het LINK2 gebaseerde curriculum. Is het betreffende curriculum 
voor alle leerlingen even effectief en welke factoren beïnvloeden dat? 
 
In paragraaf 4.1 komen de leerresultaten aan bod in de beschrijving van de resultaten op de periodie-
ke toetsen (theorie). Vervolgens bespreken we in paragraaf 4.2 de examenresultaten van de vierde-
klassers. Dit examen bestaat uit zowel theorie- als praktijkopdrachten. In paragraaf 4.3 gaan we in op 
de beroepshouding van leerlingen (praktijk). In de genoemde paragrafen kijken we eveneens naar de 
onderlinge samenhang met de kenmerken van de leerlingen en hun beleving en werkwijze. We sluiten 
het hoofdstuk af met een korte samenvatting van de resultaten. 

4.1 Leerresultaten bij de kennistoetsen  
Om de ontwikkeling van de leerresultaten in beeld te brengen zijn drie speciaal voor dit onderzoek 
ontwikkelde kennistoetsen afgenomen; aan het begin, tussentijds en aan het einde van het jaar. Deze 
toetsen zijn door de docenten ontwikkeld op basis van kennisvragen uit LINK2 en geven een beeld 
van de kennis die de leerlingen op het betreffende tijdstip in het schooljaar zouden moeten beheersen. 
De scores op de toetsen zijn dan ook geen indicator van het kennisniveau van de leerlingen op een 
vaste kennisschaal, maar geven vooral aan in hoeverre de leerlingen voldoen aan het door de docen-
ten gewenste kennisniveau op een gegeven moment tijdens het schooljaar.  
In tabel 4.1 worden de percentages onvoldoendes, voldoendes en goed weergegeven op de drie 
meetmomenten. 
 
Tabel 4.1 – Uitslag van de periodieke toetsen (percentages; n 3e klas= 26; n 4e klas = 41) 
 Klas 3 Klas 4 
 Toets 1 Toets 2** Toets 3** Toets 1 Toets 2 Toets 3** 
Onvoldoende  8,0 68,0 69,2 43,9 35,9 78,0 
Voldoende  60,0 32,0 31,8 53,7 51,3 19,5 
Goed 32,0 - - 2,4 12,8 2,4 
Significantie verschil ten opzichte van de eerste meting: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01 
 
Zowel de leerlingen in de derde – als de vierde klas presteren bij aanvang van het schooljaar redelijk 
goed. De meerderheid van de leerlingen voldoet aan het door de docenten verwachte niveau. De leer-
lingen uit de derde klas scoren gemiddeld iets vaker een voldoende of goed dan de vierdeklassers. 
Gedurende het schooljaar loopt het percentage voldoende tot goed echter snel terug: aan het eind 
van het jaar behaalt slechts een op de drie leerlingen uit de derde klas nog een voldoende. In de vier-
de klas is dat zelfs nog minder (21,9%). 

4.1.1 Samenhang met kenmerken van de leerling 

In het vierde leerjaar vinden we een verschil in prestaties tussen de leerwegen: zoals wellicht ook 
verwacht mag worden, scoren de leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg gemiddeld lager op 
de kennistoetsen dan de leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg.  
Bij de derdeklassers zien we ook verschillen naar schoolmotivatie: leerlingen die aangeven hard te 
werken voor school scoren aan het begin van het schooljaar gemiddeld hoger op de kennistoets 
(r=0,41, p<0,05). Aan het eind van het jaar is die samenhang verdwenen: de score op de kennistoets 
hangt niet meer samen met de schoolmotivatie. Leerlingen die zich naar eigen zeggen sterk inzetten 
voor school scoren niet hoger dan leerlingen die aangeven minder voor school te doen. In het vierde 
leerjaar is deze samenhang bij geen van de metingen vastgesteld.  
Van de factoren van intrinsieke motivatie blijken alleen in het vierde leerjaar ervaren competentie en 
ervaren werkdruk samen te hangen met de resultaten op de kennistoetsen. Vierdeklassers die bij de 
start van het schooljaar positief zijn over de eigen competenties, scoren aan het eind van het jaar iets 
hoger op de kennistoets (r=0,34, p<0,05). Voor ervaren werkdruk zien we een lichte negatieve sa-
menhang met de prestaties op de laatste kennistoets (r=-0,35; p<0,05). Het ervaren van meer werk-
druk is voor de vierdeklassers dus niet bevorderlijk voor de leerprestaties.  
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De mate waarin de leerlingen het schoolwerk plannen en onder controle hebben, is, in tegenstelling 
tot de verwachtingen van de onderzoekers en de leraren vooraf, niet direct van invloed op de presta-
ties op de kennistoetsen. Er is hooguit sprake van een indirect effect: de mate van zelfsturing hangt 
significant samen met de motivatie voor school. En deze schoolmotivatie hangt vervolgens weer sa-
men met de prestaties op de kennistoets.  

4.1.2 Samenhang met de beleving en de ervaringen van de leerling met LINK2 

Hangen de prestaties op de kennistoetsen gedurende het schooljaar wellicht ook nog samen met de 
ervaringen van de leerlingen met het werken met LINK2? Bij de eerste meting blijken de scores op de 
kennistoetsen in ieder geval wel te worden beïnvloed door de mate waarin de leerlingen het leren met 
de computer positief beoordelen. Leerlingen die aangeven graag en goed te kunnen leren met de 
computer behalen aan het begin van het jaar betere leerresultaten dan de leerlingen die minder posi-
tief zijn over de inzet van de computer (r=0,34, p<0,05). Later in het schooljaar is die samenhang ver-
dwenen.  
 
In de derde klas zien we dat leerlingen die positief zijn over de aantrekkelijkheid van LINK2 als leer-
middel hogere leerresultaten behalen aan het eind van het jaar (r=0,45, p<0,05). In het vierde leerjaar 
zien we die relatie alleen met de prestaties op de tweede toets halverwege het leerjaar (r=0,37, 
p<0,05). Voor het grootste deel van de loopbaan in de bovenbouw van het vmbo lijkt de beleving van 
het werken met LINK2 dus wel gedeeltelijk samen te hangen met de prestaties van de leerlingen. 
Leerlingen die positiever zijn over het gebruik van LINK2, behalen in het derde jaar en het begin van 
het vierde jaar betere scores op de kennistoetsen.  
 
Opvallend is dat de ervaren moeilijkheidsgraad van LINK2 niet direct samenhangt met de prestaties: 
leerlingen die het werken met LINK2 moeilijker vinden, presteren niet altijd lager op de kennistoetsen. 
Voor de vierdeklassers is er geen enkele samenhang. Bij de derdeklassers is die samenhang er aan 
het begin van het schooljaar nog niet, maar op latere metingen wel. Leerlingen die halverwege het 
schooljaar meer moeite hebben met het werken met LINK2, scoren gemiddeld genomen lager op de 
eindtoets (r= -0,47; p<,05).  

4.2 Leerresultaten bij het examen 
Voor de leerlingen in het vierde leerjaar staat ook het examen op de agenda. Het examen bestaat uit 
theorie- en praktijkonderdelen, afgekort als CSPE: Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen. Het 
succesvol afsluiten van de schoolloopbaan in het vmbo, deels uitgedrukt in het behalen van minimaal 
een voldoende op het eindexamen is uiteraard een belangrijk (leer)doel voor deze jaargang. In tabel 
4.2 worden de resultaten op het examen voor de beroepsgerichte vakken Handel en Administratie/-
Verkoop weergeven (exclusief de herkansingen).  
 
Tabel 4.2 – Uitslag op het eindexamen Handel&Administratie en Handel&Verkoop (vierde klas) 

 
Handel&Administratie Handel&Verkoop 

 
 

Totaal 
Voldoende  40,0 90,9 53,7 
Onvoldoende 60,0 9,1 46,3 
Totaal (n=100%) 30 11 41 
 
Net als bij de laatste kennistoets scoren de leerlingen op het eindexamen relatief vaak een onvol-
doende (46,3 %). Bij de herkansingen hebben uiteindelijk wel alle leerlingen het examen gehaald. 
Leerlingen van de basisberoepsgerichte opleiding Handel & Verkoop presteren aanzienlijk beter in 
vergelijking met de leerlingen van het kadergerichte beroepsonderwijs Handel en Administratie. Op 
één leerling na haalt iedereen een voldoende.  
 
De examenuitslagen van beide richtingen van het Maaswaal College blijven duidelijk achter bij het 
landelijk gemiddelde (deze zijn opgenomen in het tabellenboek). Met name op de praktische onderde-
len, zoals presenteren en communicatie, scoren de leerlingen relatief laag. Mogelijk spelen verschillen 
tussen docenten van de verschillende scholen in de beoordeling hierbij een rol, aldus de docenten. Zij 
hebben aangegeven bij de praktische onderdelen (extra) streng te zijn geweest.  
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4.3 Leerresultaten bij de ontwikkeling van beroepshouding  
Voor de leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo is het ontwikkelen van beroeps-
competenties minstens zo belangrijk als de prestaties op de kennistoetsen. Het ontwikkelen van een 
adequate beroepshouding is dan ook een van de beoogde leeropbrengsten voor deze opleidingen. De 
vraag is of de werkwijze met LINK2 bijdraagt aan de ontwikkeling van een adequate beroepshouding 
en zo ja op welke aspecten? 
 
De ontwikkeling van de beroepscompetenties is gedurende het schooljaar door de docenten bijge-
houden via beoordelingskaarten (zie bijlage 2) die binnen deze sector worden gebruikt. De beoorde-
lingskaarten zijn door docenten aan het begin, tussentijds en aan het einde van het schooljaar inge-
vuld. Door middel van het inkleuren van bolletjes is er volgens een 5-puntsschaal beoordeeld op zelf-
standigheid, doorzettingsvermogen, samenwerking, verantwoordelijkheid en beroepsgerichtheid. Op 
basis van de scores op deze elementen wordt een algemene score op de overkoepelende schaal 
‘Beroepshouding’ berekend.  
Aan het einde van iedere periode geeft een docent ook een algemeen eindoordeel (onvoldoende, 
matig voldoende, ruim voldoende en goed). Figuur 4.1 geeft een voorbeeld van beoordeling op zelf-
standigheid.  

 
Figuur 4.1 – Voorbeeld beoordeling op zelfstandigheid  

Gemiddeld genomen scoren de leerlingen in de derde en vierde klas aan het einde van het schooljaar 
redelijk tot goed op de onderscheiden schalen van beroepscompetenties. De leerlingen scoren vol-
gens de docenten ruim voldoende op verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking.  
Gedurende het schooljaar zien we op alle aspecten een duidelijke positieve ontwikkeling. Dit vertaalt 
zich ook in de overkoepelende schaal Beroepshouding: bij het begin van het schooljaar scoren de 
leerlingen gemiddeld een voldoende (gemiddelde score=2,6 in beide leerjaren). Aan het eind van het 
jaar is dit toegenomen tot een ruime voldoende (gemiddelde 3e klas=3,2; gemiddelde 4e klas=3,0).  
 
Tabel 4.3 – Beoordeling op subcategorieën van beroepshouding (gemiddelden 5-puntsschaal) 

 Klas 3 Klas 4 

 Voormeting Tussenmeting** Nameting** Voormeting Tussenmeting** Nameting** 
Zelfstandigheid 2,63 2,96 3,22 2,59 2,91 3,15 
Doorzettingsvermogen 2,46 2,86 3,09 2,46 2,68 2,81 
Samenwerken 2,66 3,01 3,34 2,57 2,98 3,05 
Verantwoordelijkheid dragen 2,68 3,06 3,35 2,68 3,01 3,15 
Beroepsgericht 2,54 2,93 3,18 2,73 2,91 3,01 
Totaal 2,60 2,97 3,24 2,60 2,90 3,03 
Standaarddeviatie 0,56 0,45 0,40 0,45 0,49 0,45 
** Alle subcategorieën van beroepshouding verschillen significant ten opzichte van de voormeting; p ≤ 0,01 
 
Dit zien we in grote lijnen ook terug in het eindoordeel van docenten (figuur 4.2). Ook hierbij is sprake 
van een positieve ontwikkeling. Haalt bij de start van het schooljaar nog bijna één op de drie leerlingen 
een onvoldoende tot matig, aan het eind van het jaar is dat bijna nihil. Vrijwel alle leerlingen beschik-
ken dan volgens de docenten over een voldoende tot goede beroepshouding.  
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Figuur 4.2 – Beoordeling beroepshouding door docenten  
(percentages voldoende tot goed; n 3e klas = 26, n 4e klas = 41) 

 
De vooruitgang is vooral in het vierde leerjaar duidelijk zichtbaar. De vierdeklassers scoren aan het 
begin van het schooljaar nog duidelijk minder vaak een voldoende dan de derdeklassers, maar aan 
het eind van het jaar is dat verschil verdwenen en halen alle leerlingen in de vierde klas minimaal een 
voldoende. 
 
Het verschil in de totaalbeoordeling door de docenten tussen derde- en vierdeklassers bij voormeting 
is overigens opmerkelijk te noemen als we kijken naar de beoordeling op de onderscheiden beroeps-
competenties. Beide klassen scoren namelijk gemiddeld 2,60 op de bijbehorende schaal Beroepshou-
ding (zie tabel 4.3). Op die schaal is geen verschil tussen de leerjaren zichtbaar. Het oordeel van de 
docenten is niet zonder meer herleidbaar tot de scores op de deelcompetenties. Zo kan een leerling 
die 2,00 scoort op de schaal Beroepshouding, een onvoldoende, voldoende of zelfs een goede beoor-
deling krijgen in het eindoordeel van de docenten. Docenten baseren hun beoordeling kennelijk niet 
alleen op de gemiddelde score die ze zelf aan de leerlingen toekennen. Mogelijk laten zij bepaalde 
deelcompetenties zwaarder meewegen in hun eindoordeel of spelen andere aspecten een rol in hun 
eindoordeel.  

4.3.1 Samenhang met de leerresultaten 

Een goede beoordeling op de beroepscompetenties gaat niet altijd samen met goede eindresultaten 
op de kennistoetsen. Theoretische kennis en praktische vaardigheden zijn voor deze doelgroep, zoals 
eigenlijk wel was te verwachten, aparte domeinen. Dat wordt vooral zichtbaar gedurende het vierde 
leerjaar. In het derde jaar is er nog wel enige samenhang zichtbaar tussen de prestaties op de ken-
nistoetsen en de beroepshouding12, zij het niet heel sterk (voormeting r=0,48, p<0,05; nameting 
r=0,48, p<0,05).  
 
In het vierde jaar is die relatie niet meer zichtbaar: vierdeklassers die hoog scoren op de beroepscom-
petenties scoren lang niet altijd ook hoog op de kennistoetsen. Wanneer we kijken naar de resultaten 
op het eindexamen is er zelfs sprake van een negatief verband. Leerlingen die hoog scoren op de 
beroepshouding, scoren gemiddeld genomen lager op het eindexamen. Voor de nameting geldt dit 
verband het sterkst (r=-0,41, p<0,01). Een goede beoordeling op beroepshouding hoeft dus niet sa-
men te gaan met een goed eindexamenresultaat.  

4.3.2 Samenhang met kenmerken van de leerling 

Wat betreft de beoordeling van de beroepscompetenties scoren de leerlingen uit de kaderberoepsge-
richte leerweg niet significant beter of slechter dan de leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg. 
Het verschil dat we zagen op de kennistoetsen is op dit domein niet zichtbaar. De beoordeling van de 
beroepshouding hangt voor de vierdeklassers wel samen met de schoolmotivatie van de leerlingen 
                                                      
12 Het betreft hier de schaal ‘Beroepshouding’ en dus niet het (subjectieve) eindoordeel van de docenten. Ook in het vervolg van 
dit hoofdstuk bedoelen we met beroepshouding steeds de samengestelde schaal.  
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(voormeting r=0,43, p<0,01; nameting r=0,41, p<0,05). Leerlingen die gedurende het vierde leerjaar 
naar eigen zeggen hard en netjes werken voor school, krijgen over het algemeen ook een betere be-
oordeling op de beroepshouding. Meer inzet lijkt voor de beroepscompetenties dus vruchten af te 
werpen. Opvallend genoeg geldt dit niet voor de derdeklassers. Daar zagen we dat schoolmotivatie 
juist meer van invloed is op de kennisprestaties en dan vooral aan het begin van het schooljaar.  
 
Voor de vierdeklassers is daarnaast ook sprake van een relatie tussen de intrinsieke motivatie en de 
beroepshouding, namelijk wat betreft de interesse voor school en de ervaren autonomie. Leerlingen 
die aangeven meer in school(taken) geïnteresseerd te zijn, krijgen vaker een positieve beoordeling 
van de docenten op de beroepscompetenties dan andere leerlingen (voormeting r=0,48, p<0,01; na-
meting r=0,35, p<0,05). Hetzelfde geldt voor leerlingen die meer autonomie ervaren in hun werk voor 
school, ook zij scoren gemiddeld hoger op de beroepshouding (voormeting r=0,57, p<0,01; nameting 
r=0,35, p<0,05). 
 
Tot slot valt op dat voor de vierdejaars ook het zelfsturend vermogen significant van invloed is op de 
beroepshouding (voormeting r=0,33, p<0,05; tussenmeting r=0,38, p<0,05). Leerlingen die naar eigen 
zeggen hun schoolwerk beter controleren en plannen krijgen een hogere beoordeling op de beroeps-
competenties. In het derde jaar is deze samenhang niet gevonden.  

4.3.3 Samenhang met de beleving en de ervaringen van de leerling met LINK2 

Het maakt voor de beroepshouding niet uit of de leerlingen graag werken met de computer of niet. 
Leerlingen die werken met de computer leuk vinden, scoren niet hoger op de beroepscompetenties. 
Wel vinden we in het vierde leerjaar een relatie tussen het oordeel over de aantrekkelijkheid van 
LINK2 en de beroepshouding: leerlingen die LINK2 een aantrekkelijk leermiddel vinden (nuttig, sluit 
aan op het eigen leren, etc.), hebben volgens de docenten ook een betere beroepshouding (tussen-
meting r=0,33, p<0,05; nameting r=0,38, p<0,05). 
 
De mate waarin de leerlingen het werken met LINK2 als moeilijk betitelen, is net als eerder bij de ken-
nistoetsen alleen in de derde klas van invloed op de beroepshouding (r=-0,45; p<0,05). Derdeklassers 
die LINK2 moeilijk vinden, scoren lager op de beroepshouding. 
 
De mate waarin de leerlingen hulp nodig zeggen te hebben en feedback wensen, hangt wel voor alle 
leerlingen samen met de ontwikkeling van de beroepshouding (3e klas r=-0,42; p<0,05; 4e klas r=-
0,38; p<0,05). Leerlingen die meer hulp nodig hebben, scoren lager op beroepscompetenties. 

4.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk hebben we de leeropbrengsten van het werken met LINK2 onder de loep genomen. 
Leeropbrengsten in termen van verworven kennis en van ontwikkeling van een adequate beroeps-
houding. 
 
Op basis van de scores op de kennistoetsen concluderen we dat in de loop van het jaar steeds minder 
leerlingen voldoen aan het door de docenten gevraagde kennisniveau, aan het eind van het school-
jaar haalt nog maar een derde van de derdeklassers een voldoende of hoger en een vijfde van de 
vierdejaars. 
  
Als we kijken naar de bijdrage aan de ontwikkeling van de beroepshouding ofwel de praktische vaar-
digheden en houding van de leerlingen, is het beeld rooskleuriger. Er is gemiddeld sprake van een 
significante verbetering in de beroepshouding van de leerlingen van voor- na nameting, zowel in de 
derde als de vierde klas tot een gemiddeld niveau van ruim voldoende. Volgens de eindbeoordeling 
van de docent beschikken alle leerlingen aan het eind van het jaar over een voldoende tot goede be-
roepshouding. Docenten baseren hun eindbeoordeling niet altijd op de gemiddelde score die ze zelf 
aan de leerlingen toekennen. Leerlingen scoren vooral hoog op de gebieden verantwoordelijkheidsbe-
sef, zelfstandigheid en samenwerking.  
Bij het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) haalt ongeveer de helft van de leerlingen het 
niet in één keer. Na de herkansing hebben wel alle leerlingen het betreffende examen gehaald. De 
examenresultaten van zowel het kader- als basisgerichte beroepsonderwijs liggen, met name op het 
gebied van de algemene- en specifieke beroepsvaardigheden, duidelijk onder het landelijk gemiddel-
de. Mogelijk spelen beoordelingsverschillen tussen scholen hierbij een rol, aldus de docenten.  
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In het derde jaar is sprake van een positieve samenhang tussen een goede score op de periodieke 
kennistoetsen en een goede beoordeling op de beroepshouding. In het vierde jaar is die samenhang 
er niet. Sterker nog, er is zelfs een negatief verband tussen het examenresultaat en beroepshouding, 
dat wil zeggen dat de leerlingen die beter scoren op beroepshouding / de praktische kant, het slechter 
doen op het examen.  
 
Als we kijken welke factoren van invloed zijn op de leeropbrengsten op kennis- en houdingsaspecten, 
valt een aantal zaken op. In het derde jaar zien we een positief verband tussen schoolmotivatie en de 
leerprestaties: naarmate leerlingen meer gemotiveerd zijn en zich meer inzetten voor school, scoren 
ze hoger. In het vierde jaar zien we dit verband niet, maar zien we juist een positieve samenhang tus-
sen motivatie voor school en de beroepshouding. Hetzelfde valt op bij aantrekkelijkheid van LINK2 als 
leermiddel: voor derdejaars van invloed op kennisprestaties en voor vierdejaars van invloed op be-
roepscompetenties. Het zelfsturend vermogen is tegen de verwachting in niet direct van invloed op de 
leerprestaties (hooguit indirect via schoolmotivatie), maar wel op de beroepshouding in het vierde 
leerjaar.  
 
Tot slot van deze paragraaf schematiseren we de in dit hoofdstuk behandelde relaties. In tabel 4.4 
worden de kenmerken van de leerlingen, evenals hun ervaring en beleving met LINK2, afgezet tegen 
de leeropbrengsten (resultaten op de kennistoetsen en het examen, ontwikkeling van de beroepshou-
ding).  
 
Tabel 4.4a – Samenhang kenmerken, ervaring en beleving van de leerlingen in klas 3 met de leerop-
brengsten  

 
Kennistoetsen Examen Beroepshouding 

Schooljaar  begin halverwege eind begin halverwege eind begin halverwege eind 
IMI-interesse          
IMI-competentie          
IMI-inzet          
IMI-autonomie          
IMI-druk          
Schoolmotivatie +         
Zelfsturend vermogen          
Leren met de computer +         
Aantrekkelijkheid    +       
Moeilijkheidsgraad  - -      - 
Hulp en feedback         - 
Kennistoetsen       +  + 
Examen          

Met (+) wordt een positief significante samenhang aangeduid en met (-) een negatief significante samenhang 
 
Tabel 4.4b – Samenhang kenmerken, ervaring en beleving van de leerlingen in klas 4 met de leerop-
brengsten  

 Kennistoetsen Examen Beroepshouding 

Schooljaar  begin halverwege eind begin halverwege eind begin halverwege eind 
IMI-interesse       +  + 
IMI-competentie   +       
IMI-inzet          
IMI-autonomie       +  + 
IMI-druk   -       
Schoolmotivatie       +  + 
Zelfsturend vermogen       + +  
Leren met de computer +         
Aantrekkelijkheid   +      + + 
Moeilijkheidsgraad          
Hulp en feedback         - 
Kennistoetsen          
Examen         - 

Met (+) wordt een positief significante samenhang aangeduid en met (-) een negatief significante samenhang 
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5 Effecten op de motivatie van leerlingen 
 
 
In het voorgaande hoofdstuk is nagegaan of het onderwijs met LINK2 in het Maaswaal College effec-
tief is in termen van leeropbrengsten en bijdrage aan een adequate beroepshouding van de leerlin-
gen. Dit bleek slechts in beperkte mate het geval, namelijk vooral voor de ontwikkeling van de be-
roepshouding. Wat betreft leeropbrengsten op kennisniveau is de werkwijze niet erg effectief. In dit 
hoofdstuk staat de vraag centraal of en hoe de werkwijze met LINK2 van invloed is op de motivatie 
van de leerlingen voor school en leren in het algemeen en voor de beroepsgerichte vakken in het bij-
zonder. 
In navolging van de onderzoeken in het kader van “Leren met meer effect13” onderzochten we de 
intrinsieke motivatie van de leerlingen. Met “Leren met meer effect” werd (oa) beoogd te onderzoeken 
of ict-vernieuwingen leiden tot aantrekkelijker en effectiever onderwijs voor leerlingen. In vier van de 
zes onderzoeken waarin effect van ict op motivatie werden onderzocht werd een positief effect gevon-
den. De leerlingen in de experimentele groep waren meer gemotiveerd dan de leerlingen in de contro-
legroepen waar geen/beperkt gebruik gemaakt werd van ict. Opvallend is dat het onderzoek naar het 
gebruik van de elo als planningstool geen (significant) effect heeft op de motivatie, maar wel op de 
opvattingen over leren en de leerprestaties.  
Naast de intrinsieke motivatie kijken we in dit hoofdstuk naar opvattingen over leren met de computer, 
motivatie voor school en motivatie voor Link2.  

5.1 Leren met de computer 
Leerlingen zijn aan het begin van het schooljaar niet onverdeeld positief over het leren met de compu-
ter (zie ook paragraaf 3.1). Ongeveer de helft geeft aan dat het leren met de computer niet of nauwe-
lijks aansluit bij de manier waarop ze willen leren. Aan het eind van het schooljaar loopt dit op naar 
bijna tweederde van de leerlingen in de derde en de vierde klas. Dat wil echter nog niet zeggen dat 
leerlingen er niet mee kunnen leren of terug zouden willen naar folio. Waarom zijn de leerlingen dan 
niet positiever? Uit de observaties en gesprekken met de leerlingen komen signalen naar voren dat dit 
misschien te maken heeft met de tijd die de leerlingen achter de computer zitten. Zo wordt in de leer-
ling-gesprekken aangegeven dat leerlingen ‘soms wel drie uur achter de computer zitten, dat hou ik 
wel vol maar het is wel saai’. 
 
We hebben deze vraag aan het eind van het jaar voorgelegd aan alle leerlingen en inderdaad vindt 
tweederde van de derdejaars en ruim tachtig procent van de vierdejaars dat ze bij Handel & Admini-
stratie / Handel en Verkoop te lang achter de computer zitten. De overgrote meerderheid (bijna negen-
tig procent) wil dan ook zeker niet méér met de computer werken bij deze vakken. Ook nu blijkt overi-
gens dat de meeste leerlingen het wel prettig vinden om veel opdrachten achter de computer te doen. 
De verhouding computerwerk en ander werk is voor veel leerlingen te ver is doorgeschoten. De leer-
lingen willen vooral meer praktisch bezig zijn. De docenten geven aan in de lessen soms onvoldoende 
toe te komen aan het praktisch oefenen van bepaalde vaardigheden.  
 

Figuur 5.1 – Mening van de leerlingen over het leren met de computer  
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Ook in de gesprekken met docenten wordt dit beeld bevestigd. De docenten geven aan dat zij om 

                                                      
13 Leren met meer effect: de onderzoeksresultaten. Tien scholen, tien projecten, tien onderzoeken. Kennisnet Onderzoeks-
reeks: Ict in het onderwijs nr. 13 (2009). Zoetermeer: Kennisnet.  
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uiteenlopende redenen het werken achter de computer niet altijd kunnen afwisselen met oefeningen in 
de praktijk. ‘Initiatieven om in de praktijk ervaring op te doen, worden beperkt door roosterproblemen 
en de massa van de (vierde) klas’.  

5.2 Effecten op de schoolmotivatie 
Zoals we zagen in hoofdstuk 3 beginnen de leerlingen behoorlijk gemotiveerd aan het nieuwe school-
jaar (gemiddeld drie op de 5-puntsschaal). Gedurende het schooljaar wordt die motivatie voor school 
echter minder. Op de totale schaal schoolmotivatie is deze afname net niet significant, maar op be-
paalde onderdelen van de schaal is de afname opvallend (zie in figuur 5.2 de aspecten van schoolmo-
tivatie die het meest veranderen tijdens het schooljaar). Het percentage leerlingen dat doorgaans al 
het huiswerk maakt voor school ligt aan het eind van het jaar fors lager: aan het begin van het jaar 
maakt ruim 80 procent van de derdeklassers en bijna 60 procent van de vierdeklassers vaak of altijd 
al het huiswerk. Bij de nameting geldt dat in de derde klas nog voor ongeveer de helft van de leerlin-
gen en in de vierde klas zelfs voor minder dan een derde. Ook het percentage leerlingen die aange-
ven hard te werken voor school loopt behoorlijk terug. Vooral de vierdeklassers raken in de loop van 
het schooljaar minder gemotiveerd voor school. Wel zien we in deze jaarlaag dat méér leerlingen aan 
het einde van het schooljaar (het loopt voor hen richting eindexamen) aangeven goed op te letten in 
de lessen. 
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Figuur 5.2 – Ontwikkeling schoolmotivatie gedurende het schooljaar  
(percentage vaak tot altijd, n 3e klas=26, n 4e klas=41) 

 
Hoewel de verschillen op deze onderdelen dus aanzienlijk zijn, zien we dat zoals gezegd niet terug in 
de totaalschaal Schoolmotivatie. Daar zijn de verschillen tussen de voor- en nameting niet significant. 
Maar de verwachting dat het werken met LINK2 een positief effect zou hebben op de motivatie voor 
de school komt dus niet uit, op aspecten is zelfs sprake van een negatief effect. 

5.3 LINK2 en de intrinsieke motivatie van leerlingen 
Hetzelfde beeld als voor de schoolmotivatie geldt voor de intrinsieke motivatie. Geen significante toe-
name van de intrinsieke motivatie in de periode dat gewerkt wordt met LINK2 op het leerplein, op be-
paalde aspecten van intrinsieke motivatie in de derde klas zelfs een significante afname in de loop van 
het schooljaar. Dit betreft de ervaren werkdruk (die neemt toe) en de inzet voor schoolwerk (neemt af) 
(zie tabel 5.1). We gaan daar in de volgende paragrafen nog wat dieper op in. 
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Tabel 5.1 – Ontwikkeling in intrinsieke motivatie (schaalgemiddelden; n 3e klas=26, n 4e klas=41) 
 Klas 3 Klas 4 
 Voormeting Nameting Voormeting Nameting 
Interesse 2,57 2,78 2,65 2,81 
Ervaren competentie 3,50 3,46 3,41 3,48 
Inzet 3,68 3,35* 3,50 3,47 
Ervaren autonomie 2,98 2,94 3,12 3,15 
Ervaren werkdruk 2,40 2,68** 2,71 2,70 
*p<0,05; **p<0,01 

5.3.1 Inzet van leerlingen voor school 

Voor de leerlingen van de derde klas neemt de inzet voor school tijdens het schooljaar sterk af (zie 
tabel 5.1). Leerlingen geven bij de nameting vaker aan dat ze niet zo erg hun best doen op school en 
dat ze het niet zo belangrijk vinden om het goed te doen op school (zie figuur 5.3).  

Figuur 5.3 – Ontwikkeling inzet voor school (derde klas, percentages past (helemaal) bij mij, n=26) 
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De vraag is of de inzet voor school voor alle leerlingen in dezelfde mate afneemt. Daarom hebben we 
de verschillen tussen voor- en nameting afgezet tegen een aantal leerling-kenmerken. 
De mate waarin de inzet van de leerlingen afneemt, blijkt significant samen te hangen met een aantal 
factoren. Op de eerste plaats de prestaties van de leerlingen halverwege het schooljaar (r=0,55; 
p<0,01). Leerlingen die bij de tussenmeting beter presteren op de kennistoetsen, voelen zich in het 
laatste deel van het schooljaar minder geroepen om zich sterk in te zetten voor school. Datzelfde geldt 
voor leerlingen die aangeven zich zeer competent te voelen, ook bij deze leerlingen neemt de inzet 
voor school sterker af dan bij andere leerlingen (r=0,42; p<0,05).  
 
Daarnaast is er een relatie met de mate waarin de leerlingen werkdruk ervaren bij het begin van het 
schooljaar: bij leerlingen die veel werkdruk ervaren, neemt de inzet voor school relatief snel af (r=0,42; 
p<0,05). Tot slot is er een relatie met het al dan niet leuk vinden om met de computer te leren (r=0,47; 
p<0,05). Bij leerlingen die aan het begin van het derde leerjaar erg enthousiast zijn over het leren met 
de computer, neemt het zich in willen zetten voor school relatief meer af later in het jaar. 

5.3.2 Ervaren werkdruk van leerlingen 

De derdeklassers zijn gedurende het school meer werkdruk gaan ervaren. Het verschil tussen de 
voor- en nameting is zoals eerder aangegeven significant (tabel 5.1.). Dit komt vooral tot uiting in de 
mate waarin ze zeggen zich onder druk te voelen staan, of ze de uitdaging aankunnen om het goed te 
doen op school en of ze op school wel eens zenuwachtig zijn (zie figuur 5.4).  
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Figuur 5.4 – Ontwikkeling ervaren werkdruk (derde klas, percentages past (helemaal) bij mij, n=26) 
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Ook hier hebben we de verschillen tussen de voor- en nameting afgezet tegen een aantal leerling-
kenmerken. De mate waarin leerlingen in de derde klas een toename in werkdruk ervaren, blijkt sa-
men te hangen met een aantal factoren.  
 
Allereerst is er een relatie met de prestaties op de periodieke kennistoets bij de tussen- en nameting. 
Leerlingen die bij de kennistoets beter presteren, krijgen tijdens het schooljaar ook steeds meer het 
gevoel onder druk te staan (tussenmeting r=0,42, p<0,05; nameting r=0,51 p<0,01).  
 
De toename van de ervaren werkdruk hangt daarnaast samen met de inschatting van de eigen com-
petentie door leerlingen. Bij de leerlingen die zekerder zijn over de eigen competenties voor school, 
neemt de ervaren werkdruk gedurende het schooljaar het meeste toe (r=0,41, p<0,05).  
Samengevat blijken vooral de derdeklassers die goed presteren en zich behoorlijk competent voelen, 
meer werkdruk te gaan ervaren gedurende het schooljaar.  

5.4 Draagt LINK2 bij aan de motivatie van leerlingen voor het vak 
We vroegen de leerlingen ook naar hun motivatie voor de beroepsgerichte vakken Handel & Verkoop 
en Handel & Administratie. Hierbij is onder andere gevraagd of leerlingen zich competent voelen in 
deze vakken, of ze de lessen bij deze vakken boeiend en interessant vinden en of ze het een leuke 
richting vinden. De onderscheiden items vormen samen de schaal Vakmotivatie. 
 
De vakmotivatie van leerlingen voor Handel & Verkoop en Handel & Administratie neemt vooral bij de 
derdeklassers tijdens het schooljaar duidelijk af (zie tabel 5.2).  
 
Tabel 5.2 – Ontwikkeling in vakmotivatie (schaalgemiddelden; n 3e klas=26, n 4e klas=40) 
 Klas 3 Klas 4 
 Voormeting Nameting Voormeting Nameting 
vakmotivatie 2,91 2,50** 2,47 2,39 
Significantie ten opzichte van de voormeting; *p<0,05; **p<0,01 

 
De leerlingen gaan aan het einde van het schooljaar minder graag naar de lessen Handel&Verkoop 
en Handel&Administratie, ze vinden de gekozen beroepsrichting minder leuk en vinden de lessen niet 
meer zo boeiend en interessant. Het oordeel van leerlingen over hun eigen vakcompetentie gaat rela-
tief minder hard achteruit (zie figuur 5.5).  
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Figuur 5.5 – Ontwikkeling in vakbekwaamheid en motivatie  
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De vraag is of de motivatie voor de beroepsgerichte vakken voor alle leerlingen in dezelfde mate af-
neemt. Daarom hebben we de verschillen tussen voor- en nameting afgezet tegen een aantal leerling-
kenmerken. De afname in vakmotivatie voor de beroepsgerichte vakken in de derde klas blijkt alleen 
samen te hangen met de toetsresultaten halverwege het schooljaar (r=-0,50, p<0,05). De vakmotivatie 
neemt het sterkst af bij de leerlingen die relatief hoog scoren. 
 
De leerlingen starten met een positief beeld aan de beroepsgerichte vakken Handel & Ver-
koop/Administratie. De verwachtingen van de leerlingen zijn hoog: ze starten na twee jaar vmbo met 
de ‘echte’ beroepsgerichte vakken in het derde jaar, en ze hebben er zin in, zo blijkt uit de voormeting. 
Het beroepsgerichte onderwijs sluit blijkbaar onvoldoende aan bij de verwachtingen die de leerlingen 
hebben. Met name bij de leerlingen die er echt zin in hebben, daalt de motivatie voor het beroepsge-
richte vak het sterkst. Zorgelijk is dat juist leerlingen die goed presteren hun motivatie verliezen. In de 
vierde klas is eveneens een motivatiedaling zichtbaar, maar in deze klas is de motivatie aan het begin 
van het schooljaar al lager.  
De docenten geven aan dat de beroepsrichting Handel & Verkoop/Administratie minder concreet is 
voor de leerlingen dan de beroepen in het veld van Zorg en Welzijn en Techniek. In de laatste twee 
richtingen zijn de beelden van de leerlingen over het beroep, volgens de docenten, veel specifieker.  

5.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk stond de vraag centraal of en hoe de inzet van LINK2 van invloed is op de motivatie 
van de leerlingen voor school in het algemeen en voor de beroepsgerichte vakken in het bijzonder. 
Raken leerlingen door het onderwijs met LINK2 nu gemotiveerder voor het werken op school? Dit is 
niet het geval. Wat betreft de schoolmotivatie zien we een lichte afname tijdens het schooljaar. Leer-
lingen geven aan minder vaak hun best te doen voor school, doen minder vaak al het huiswerk en 
zeggen minder goed op te letten tijdens de lessen. Ook wat betreft de intrinsieke motivatie van de 
leerlingen zien we een negatieve ontwikkeling. Met name de derdeklassers ervaren op het einde van 
het schooljaar meer werkdruk en zetten zich minder in voor school. Juist de leerlingen die aanvanke-
lijk relatief goed presteren, zich competent voelen en aan het begin van het schooljaar nog graag met 
de computer werken, raken tijdens het schooljaar minder gemotiveerd. Ze ervaren meer werkdruk en 
zetten zich minder graag in voor school. Dit vertaalt zich ook in een minder positieve houding ten op-
zichte van de beroepsgerichte vakken (Handel & Administratie en Handel & Verkoop). De leerlingen 
geven aan minder graag naar de beroepsgerichte lessen gaan en deze minder interessant te vinden. 
Deze afname zien we vooral bij de beter presterende derdeklassers.  
 
De vraag is waardoor de motivatie van de leerlingen terugloopt in plaats van toeneemt, zoals verwacht 
werd. Duidelijk is dat de leerlingen over het algemeen niet heel erg positief zijn over het werken met 
de computer op school. Veel leerlingen vinden dat ze te lang achter de computer zitten en vinden het 
vaak saai. Dat wil niet zeggen dat de leerlingen helemaal niet met de computer zouden willen leren of 
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liever weer een boek zouden hebben. Eerder zagen we immers dat de leerlingen wel aangeven goed 
te kunnen leren met de computer, beter dan met een boek en dat ze het ook wel prettig vinden om 
veel opdrachten achter de computer te doen. De verhouding computerwerk en ander werk is voor veel 
leerlingen te ver is doorgeschoten. Daardoor komen ze te weinig toe aan praktijkoefeningen waar ze 
liever meer mee bezig zouden willen zijn, zo blijkt uit de verschillende interviews. Dat heeft een weer-
slag op de motivatie van de leerlingen. Of, om met Ten Brummelhuis14 te spreken: “Ict is geen haar-
lemmerolie waarmee succes in het onderwijs is gegarandeerd.”  
  

                                                      
14 Leren met meer effect: de onderzoeksresultaten. Toen scholen, tien projecten, tien onderzoeken. Kennisnet Onderzoeks-
reeks: Ict in het onderwijs nr. 13 (2009). Zoetermeer: Kennisnet. 
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6 Planningsvermogen en Link2 
 
 
In dit hoofdstuk beantwoorden we hoofdvraag drie: Op welke wijze kunnen leerlingen bij het gebruik 
van LINK2 worden ondersteund in hun planning en het zelfstandig leren (zelfsturing)? Biedt een plan-
ningsinstrument de leerlingen houvast? Welke meerwaarde hebben reflectievragen daarbij? 
 
In de eerste paragraaf beschrijven we de opzet van het experiment. In de tweede paragraaf bekijken 
we de effecten van het plannen met het planningsinstrument door de leerlingen. Vervolgens wordt met 
behulp van de data gekeken op welke manier leerlingen beter ondersteund kunnen worden in hun 
planning en zelfstandig leren.  
 

6.1 Beschrijving experiment 
Onderzoek laat zien dat er een positief verband is tussen het zelfsturend vermogen en leerprestaties 
(oa Schonenvaart15, Kistner et all, 201016). Interventies om het zelfsturend vermogen van de leerlin-
gen te verbeteren leiden tot hogere prestaties, aldus Kistner et al. Zij geven aan dat leerlingen daarom 
tijdens hun hele schoolloopbaan zelfsturend leren moeten oefenen. Het belang van zelfsturing wordt 
door de docenten van het Maaswaal College onderkend. Het Maaswaal College wilde dan ook ver-
kennen welke mogelijkheden er zijn om het planningsvermogen en de zelfsturing van leerlingen bin-
nen het LINK2 gebaseerde curriculum te ondersteunen. Hiervoor is een nieuw planningsinstrument 
ontwikkeld en in het onderzoek is nagegaan hoe de leerlingen hiermee werken en welke effecten het 
heeft. Specifiek is daarbij gekeken of het toevoegen van reflectievragen aan dit instrument meerwaar-
de biedt.  
 
De leerlingen uit beide klassen zijn verdeeld over een experimentele groep en een controlegroep op 
basis van hun zelfsturend vermogen en prestatie op de kennistoets. Beide groepen zijn vergelijkbaar 
samengesteld en vulden gedurende acht weken in de tweede helft van het schooljaar het planningsin-
strument in (zie bijlage 3). De experimentele groep vult daarnaast wekelijks een aantal reflectievragen 
in met betrekking tot de planning. Het doel van de reflectievragen is dat leerlingen zich meer focussen 
op het plannen, er meer over nadenken en dat daardoor hun planningsvermogen verbetert (zie bijlage 
4). 
 
Het planningsinstrument (bijlage 3) is onderverdeeld in de lesdagen van de week en die zijn op hun 
beurt gesplitst in lesuren. Het is de bedoeling dat de leerling per lesuur invult aan welke box, praktijk-
oefening en opdrachten hij of zij gaat werken. Op het planningsinstrument vinkt de leerling af wat hij of 
zij daadwerkelijk heeft uitgevoerd.  
 
De docenten plaatsen voor elke klas op Teletop een weekplanning waarin staat aangegeven wat er 
die week af moet zijn. Aan de hand van deze weekplanning zijn de leerlingen in staat om het plan-
ningsinstrument volledig in te vullen. Als hulpmiddel staat er bovendien het bestand “ik leer plannen” 
op Teletop. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe de leerlingen het planningsinstrument dienen in 
te vullen.  
 
Het inschatten van de benodigde tijdsduur voor de te maken opdrachten is noodzakelijk voor een 
goed gebruik van het planningsinstrument. De leerlingen doen dit door in de box de opdrachten van 
betreffende praktijkoefening te openen en deze goed te bekijken. Het werken aan stageverslagen en 
eventuele kennistoetsen worden eveneens ingepland. Indien leerlingen een samenwerkingsopdracht 
op het programma hebben staan, vindt het plannen daarvan gezamenlijk plaats. 
 
Om meer inzicht te krijgen in de activiteiten, ervaringen en motivatie van leerlingen is een aantal leer-
lingen geselecteerd waar we specifiek naar gekeken hebben. Deze leerlingen zijn op twee momenten 
geïnterviewd. Uit beide klassen is daarvoor een selectie gemaakt van totaal 24 leerlingen. Deze 12 

                                                      
15 Coetsier, N. & M. Kral (2008). HomoZappiens@Schonenvaart.mbo. Een praktijkonderzoek naar de effectiviteit van een 
leerarrangement met de virtuele leeromgeving Schonenvaart in de sector economie van ROC Nijmegen. Zoetermeer: 
Kennisnet. http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken  
16 Kistner, S., Rakoczy, K., Otto, B., Dignath-van Ewijk, C., Büttner, G., & Klieme, E. (2010). Promotion of self-regulated learning 
in classrooms: investigating frequency, quality, and consequences for student performance. Metacognition Learning , (5) 157-
171. 
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leerlingen per leerjaar zijn geselecteerd aan de hand van hun score (voormeting) op planningsvermo-
gen en prestaties bij de kennistoets (zie bijlage 1 Onderzoeksverantwoording).  

6.2 Het plannen met het planningsinstrumenten in de praktijk: de effecten. 
De vraag is of de leerlingen met het planningsinstrument anders, beter of meer zijn gaan plannen. 
Daarnaast wilden we weten of er een groter effect zichtbaar is op het zelfsturend vermogen, het plan-
nen en de leerresultaten bij de experimentele groep. 
 
Aan het begin van het schooljaar blijken de leerlingen (in beide leerjaren) redelijk positief over het 
eigen zelfsturend vermogen. Zij geven aan het schoolwerk meestal goed onder controle te hebben en 
zijn, volgens henzelf niet snel afgeleid. Toch geeft een ruime meerderheid ook aan het schoolwerk 
lang niet altijd te plannen en het huiswerk soms tot het laatste uit te stellen.  
 
Dit beeld blijft voor de derdeklassers gedurende het schooljaar vrijwel gelijk. Bij de leerlingen in het 
vierde leerjaar is sprake van een significante daling van het zelfsturend vermogen aan het eind van 
het jaar ten opzichte van de tussenmeting (zie tabel 6.1). 
 
Tabel 6.1 – Ontwikkeling zelfsturend vermogen (gemiddelden 4-puntsschaal) 1 

 Klas 3 Klas 4 

 Voormeting Tussenmeting Nameting Voormeting Tussenmeting Nameting 
Zelfsturend vermogen 2,75 2,64 2,67 2,69 2,77 2,57** 
Standaarddeviatie 0,54 0,52 0,53 0,49 0,49 0,49 
n 26 26 26 41 41 41 
*p<0,05, **p<0,01 
1 het planningsinstrument is ingezet tussen de tussenmeting en de nameting 
 
Het planningsinstrument heeft niet het beoogde effect. Ook de inzet van het reflectie-instrument heeft 
geen zichtbaar effect op de mate van planning en controle: de verschillen tussen de controlegroep en 
de experimentele groep zijn minimaal en niet significant. 
 
De mate waarin de leerlingen hun werk al dan niet plannen blijkt, zoals we ook al in hoofdstuk 3 con-
stateerden, niet samen te hangen met de prestaties op de kennistoetsen. Leerlingen die meer plan-
nen, scoren met andere woorden niet hoger op de kennistoetsen. Wel is er een relatie tussen zelfstu-
rend vermogen en schoolmotivatie vastgesteld (leerlingen die meer gemotiveerd zijn voor school, 
plannen hun schoolwerk vaker en hebben meer controle over hun schoolwerk).  
 
In de vragenlijst is ook een aantal specifiek vragen over de planning met LINK2 gesteld. Daaruit blijkt 
dat de leerlingen in de loop van het jaar niet méér zijn gaan plannen (zie tabel 6.2). 
 
Tabel 6.2 – Ontwikkeling plannen in LINK2 (gemiddelden 4-puntsschaal)1 

 Klas 3 Klas 4 

 (Voormeting) Tussenmeting Nameting (Voormeting) Tussenmeting Nameting 
Plannen met LINK2 2,28 2,09 1,85** 2,23 2,13 2,21 
Standaarddeviatie 0,69 0,58 0,49 0,58 0,58 0,49 
n 26 26 26 41 41 41 
 **ten opzichte van voormeting p<0,01, ten opzichte van tussenmeting niet significant 
1 het planningsinstrument is ingezet tussen de tussenmeting en de nameting 
 
Het al dan niet plannen van het werk in LINK2 hangt niet samen met de leerprestaties of de motivatie 
voor de beroepsgerichte vakken. Het is dus niet zo dat de leerlingen die meer plannen in LINK2 ook 
hogere scores halen op de kennistoetsen of dat het juist de leerlingen zijn die extra gemotiveerd zijn 
voor de beroepsgerichte vakken. Wel zien we ook hier een relatie met de schoolmotivatie: vooral de 
gemotiveerde leerlingen blijken meer te plannen (r=0,60, p<0,01). 
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6.3 Verbetering van de ondersteuning van zelfsturing 
Op basis van de resultaten concluderen we dat het werken met de planning (en de reflectievragen) 
niet heeft geleid tot het beoogde effect. De meeste leerlingen zijn niet beter, anders of meer gaan 
plannen en er zijn geen positieve effecten op de leerprestaties zichtbaar.  
Waarom heeft het niet gewerkt? Omdat de ervaringen en werkwijze van de leerlingen met de planning 
nauwlettend zijn gevolgd, levert het onderzoek op dit punt concrete inzichten op, te vertalen in een 
aantal do’s en don’ts bij het stimuleren van zelfsturing in een vergelijkbare context. 
 
In het onderstaande gaan we kijken welke aanknopingspunten 

- de manier waarop de leerlingen werken met de planning (werkwijze); 
- de ervaringen van leerlingen met de planning (houding) 
- en het ervaren nut van de planning (betekenisgeving) 

bieden voor het verbeteren van het plannen van de leerlingen en de geboden ondersteuning (plan-
ningsinstrument). 

6.3.1 Werkwijze en ervaringen met de planning 

In de wijze waarop de leerlingen met de planning zijn omgegaan valt een aantal zaken op: 
1. De leerlingen plannen hun activiteiten voor LINK2 nauwelijks. Ruim tweederde van de leerlingen 

geeft aan bij het begin van de les niet na te denken over wat ze af willen hebben en verdeelt de 
opdrachten niet over de week. De leerlingen proberen zich wel aan de planning van de docenten 
te houden. Een meerderheid van de derdeklassers zich aan de door de docenten vastgestelde 
planning te houden: zestig procent maakt de opdrachten binnen de afgesproken periode. Bij de 
vierdeklassers geldt dat voor ongeveer een derde van de leerlingen. Aan het eind van het school-
jaar blijken de derdeklassers ook minder de planning in LINK2 aan te houden. Dan maakt nog 
maar twintig procent van de leerlingen de opdrachten volgens de vastgestelde planning. De mees-
te leerlingen (82,2%) vinden het fijn dat er op Teletop staat wat zij af moeten hebben. 
 

2. De leerlingen plannen niet zoals bedoeld. Een deel van de leerlingen vult de planning pas achteraf 
in (27,4% doet dat vaak, 11,3 % van de leerlingen doet dat altijd (zie tabel 6.3)). Uit het mini-
interview met Sam komt dit ook naar voren. Sam wordt ‘gek’ van de planning; “Ik doe er niets mee.” 
Sam vult de planning in nadat hij iets heeft gemaakt. Hij vult de planning in omdat het moet. Hij 
had alles al op tijd af, ook zonder planning. “De planning heb ik altijd goed, omdat ik het na de opdracht invul.”  
Ook blijkt een groot deel (38,7%) van de leerlingen nooit naar de (grootte van de) opdrachten in 
LINK2 te kijken voordat zij de planning maken (zie tabel 6.3). Deze leerlingen plannen dus de op-
drachten zonder dat ze hebben ingeschat hoeveel tijd de opdrachten kosten.  
 
Tabel 6.3 – Plannen met het planningsinstrument 

nooit soms vaak altijd 
Ik vul de planning pas achteraf in 29,0 32,3 27,4 11,3 
Voordat ik ga plannen bekijk ik hoe groot de opdrachten zijn in LINK2 38,7 48,4 12,9 - 
 
Leerlingen die de opdrachten wel bekijken vinden het soms lastig om in te schatten hoeveel tijd 
een opdracht kost: Mike vindt het plannen over het algemeen best moeilijk: “Ik vind het soms moeilijk in 
te schatten hoeveel tijd het [werken aan een opdracht] kost. Je kunt soms niet goed aan de vraag zien of het nou lang of 
kort duurt. Het is [daardoor] heel moeilijk in te plannen.” 
Leerlingen zien ook niet altijd het nut van het bekijken van de opdrachten in. Enkele leerlingen ge-
ven in de mini-interviews aan dat zij de planning van Teletop overschrijven en dat zij niet goed be-
grijpen waarom zij dat moeten doen. 

 
3. De leerlingen zijn niet zo positief over het planningsinstrument 

Uit de interviews blijkt dat leerlingen niet onverdeeld positief zijn over het gebruik van het plan-
ningsinstrument: `Ik vindt het werken met de planning persoonlijk niet zo fijn. Het kost veel tijd, 
zonder planning is fijner` Of, `De planning is irritant, hij helpt niet. Je weet zelf wat je af moet heb-
ben`. 

 
Wanneer gaan leerlingen wel actief aan de slag met de planning? Wanneer werkt het gebruik van de 
planning wel voor leerlingen? Er zijn enkele leerlingen die wel actief met de planning aan de slag zijn 
gegaan. Vijf van die leerlingen zijn geïnterviewd voor en na het gebruik van het planningsinstrument. 
Een leerling springt eruit. Zij is gaan plannen zoals beoogd was met het inzetten van het planningsin-
strument. Haar planningsvaardigheden zijn verbeterd en zij heeft andere (meer constructieve) opvat-
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tingen over het nut van plannen ontwikkeld. Uit het interview blijkt dat het haar tijd heeft gekost om 
zich de nieuwe manier van werken eigen te maken, en dat na inoefening het plannen sneller en beter 
gaat. 
 

In het begin was het nog een beetje zoeken voor Mieke17. Ze snapt de structuur van Link2 nu beter en de 
opdrachten gaan ook beter, zolang ze maar het schema volgt dat ze gemaakt heeft voor zichzelf. [ze ver-
wijst hier naar de planning, ze maakt haar map open en laat een heldere planning zien.] “Je vult in van te 
voren wat je wil doen en zo. En als je dat aanhoudt, dan loopt het in principe best goed.” Mieke gebruikt 
de planning om te zien waar ze zit. Dan snapt ze beter waar ze mee bezig is.  
 
Mieke loopt nu, [in tegenstelling tot vorige periode] wel op schema. “Door de planning heb ik eigenlijk een 
goed overzicht over wat ik moet doen. In de vorige periode had Mieke wat minder overzicht: “Toen had-
den we ook nog geen planning, toen moest je gewoon echt in je hoofd plannen.”  
Dat ging niet zo goed. 
 
“Na elk uur vul ik in wat ik gedaan heb. Dan kijk ik of ik me aan het schema heb gehouden.” Als het niet is 
gelukt, dan gaat Mieke haar planning aanpassen. Dat lukt wel. Mieke heeft wel eens dat ze sneller klaar 
is. Meestal kan ze het goed inschatten. Soms loopt ze wel voor, en soms loopt ze achter. Ze heeft dan 
wel goed zicht of ze achter loopt of voor. De vorige periode wist ze dan niet wat ze moest maken voor de 
rest van de week.  
 
Mieke vindt deze manier van werken prettig. In het begin vond Mieke het heel veel tijd kosten. Toen was 
ze er wel een heel lesuur mee bezig. Nu niet meer, ongeveer een half uurtje.  
 
Mieke keek op Teletop wat ze deze week af moest hebben, en waar ze mee moest beginnen. Op basis 
daarvan maakte ze haar planning. Mieke keek ook in link2 wat ze moest doen. Ze kijkt ook naar de op-
drachten zelf: “ Hoe lang de opdrachten duren, of het grote opdrachten zijn of kleine opdrachten.” Dat ziet 
ze bijvoorbeeld als ze naar een opgave gaat en ze ziet dat ze een heel Arboformulier invullen, dan moet 
je daar wat langer tijd aan besteden dan als je maar één vraag hebt. 
Aan het begin van de week kijkt Mieke de opdrachten echt even na hoeveel tijd het gaat kosten.  
 
Haar idee over plannen is veranderd: “In het begin had ik het idee, ik kan zelf ook wel in mijn hoofd/voor 
mezelf plannen. Nu denk ik dat niet meer.” Voor Mieke werkt het beter als ze het op papier zet.  

 
Esmée is ook actief met de planning aan de slag gegaan. Opmerkelijk is dat zij het werken met de 
planning niet beter of slechter vindt dan het werken zonder planning. Ze vindt het wel fijn dat ze de 
planning hebben om overzicht te hebben wat ze af heeft en wat ze nog moet doen. Esmée plant al 
haar taken: huiswerk, haar bijbaan en haar activiteiten voor de laatste lesdagcommissie.  

“Het lukt niet altijd om de planning op vrijdag af te hebben. Dit komt omdat ik dan niet goed heb gekeken 
naar de opdrachten hoe groot dat ze zouden zijn. De volgende keer kijk ik wel naar de opdrachten hoe 
groot dat ze zijn. Het gaat steeds beter om de planning op vrijdag af te krijgen (Esmée)”. 

 
Ook Jayden geeft aan dat hij geen voorkeur heeft voor het werken met of zonder planning: 
“Jayden vindt de planning wel fijn, het andere [de vorige periode] toen de docenten aangaven wat ze moesten 
doen vond hij ook wel fijn.” Overigens helpt de planning helpt Jayden wel, hij vindt het wel fijn 
om te weten wat hij moet doen, zodat hij de opdrachten dan af kan krijgen in dat lesuur.  
 
Frans gaat ook aan de slag met de planning omdat het moet. Hij ervaart de planning als door de do-
centen opgelegde tijdsdruk: Hierdoor gaat hij iets haastig werken. Zonder de planning zou hij de opdrachten ook wel af 
kunnen hebben, maar dan doet hij de wat langer over. Frans beschouwt het plannen van het leren als taak van 
de docent.  
 
Leana vindt de planning handig en het maakt haar werk gemakkelijk: “Zeker met de examens in het vooruit-
zicht is het belangrijk dat je een goed overzicht hebt van wat je allemaal moet doen.” De planning geeft haar houvast. 

 
Wat leren we van deze leerlingen? We zien dat het plannen met het planningsinstrument oefening 
vereist. Het kostte bij de leerlingen die succesvol met de planning aan de slag waren even tijd voordat 
ze het in de vingers hadden. Veel leerlingen vinden het prima wanneer de docenten het leerproces 
sturen. Drie van de vijf leerlingen die actief met de planning aan de slag zijn gegaan, geven aan geen 
voorkeur te hebben voor het werken met een eigen planning boven een planning van de docent. Vier 
van de vijf leerlingen vinden overigens wel dat het zelf plannen met het instrument hen helpt bij het 
krijgen van overzicht.  

                                                      
17 Namen in dit document zijn ivm de privacy gefingeerd. 
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6.3.2 Nut van de planning 

Leerlingen zijn gemotiveerder wanneer een taak tot de verbeelding spreekt en wanneer een taak als 
authentiek wordt ervaren en met andere woorden betekenisvol is voor hen. In dit opzicht lijkt de inzet 
van het planningsinstrument in het LINK2-experiment te kort te zijn geschoten.  
Bijna 90 procent van de derdeklassers en ruim 70 procent van de vierdeklassers heeft naar eigen 
zeggen geen behoefte aan plannen. Uit de reactie van de leerlingen blijkt duidelijk dat de overgrote 
meerderheid het werken met het planningsinstrument niet nuttig en niet handig vindt (zie figuur 6.1). 

 
Figuur 6.1 – Oordeel over het planningsinstrument (n 3e klas=26; n 4e klas=41) 
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Een ruime meerderheid van de leerlingen - zowel in de derde- als de vierde klas – vindt het wel fijn dat 
docenten op Teletop zetten wat er af moet zijn (tabel 6.4). Het nut van het maken van een planning 
wordt voor een deel van de leerlingen door het plaatsen van de planning op Teletop te niet gedaan. 
Daarnaast vinden veel leerlingen in de derde klas dat ze ruim de tijd hebben om de opdrachten te 
maken en dat het invullen van een planning dus overbodig is. Bovendien geeft een meerderheid aan 
de planning al in het hoofd te hebben, dus het opschrijven ervan lijkt niet nodig. De vierdeklassers zijn 
daarover iets minder stellig. Opvallend is dat de meeste leerlingen toch aangeven dat het plannen 
feitelijk nog niet zo goed lukt. 
 

Tabel 6.4 – Nut van plannen met het planningsinstrument (n 3e klas=26; n 4e klas=41) 
Percentage 

(helemaal) mee eens  

Klas 3 Klas 4

Ik vind het fijn dat de docenten op Teletop zetten wat er af moet zijn 68 91

Op Teletop al staat wat ik moet doen, dus het heeft geen zin om ook nog een planning te maken 92 73
Ik genoeg tijd heb om de opdrachten af te krijgen, het is dus niet nuttig om een planning in te 
vullen 84 52
Ik al in mijn hoofd heb wat ik moet doen, en ik vind het dus niet nodig om het ook nog op te schrij-
ven in een planning 80 68

Ik vind de planning niet nuttig omdat de planning nooit klopt, ik werk altijd sneller of langzamer 84 76
 
Meer dan driekwart van de leerlingen geeft aan dat de planning eigenlijk nooit deugt, omdat ze altijd 
sneller of langzamer werken dan gepland. Dat bevestigt in hun ogen alleen maar dat een planning 
overbodig is. Dit zien we eveneens terug in de gesprekken met leerlingen: ‘ik heb de planning zelden 
nodig’ en `ik vul de planning achteraf in omdat het moet`. Het lijkt erop dat de leerlingen het concept 
plannen nog niet helemaal kunnen vatten.  
Uit de interviews met de leerlingen komt ook naar voren dat een aantal leerlingen wel plant maar 
daarvoor de agenda gebruikt. Acht van de 24 geïnterviewde leerlingen noemen in de interviews spon-
taan de agenda in relatie tot het plannen. Ze geven bijvoorbeeld aan de agenda te gebruiken voor het 
plannen van huiswerk. Een leerling geeft aan dat hij de agenda overzichtelijker vindt dan het plan-
ningsinstrument om te plannen. Een andere leerling geeft aan dat je een agenda moet gebruiken om 
te plannen [en geen apart planningsinstrument]. Ook vinden enkele leerlingen dat je niet apart moet 
plannen voor één vak.  
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6.3.3 Leerlinggestuurd of docentgestuurd? 

Ondanks de insteek om de leerlingen meer zelfgestuurd aan de slag te laten gaan en ze daarbij actief 
te ondersteunen, blijken de leerlingen tijdens het LINK2 curriculum in de praktijk weinig ruimte te krij-
gen en ervaren om hun leerproces zelf te sturen en te plannen. Deze neiging tot sturing vanuit de 
docenten is niet uniek voor de docenten van het Maaswaal college, in de praktijk komen we dit vaak 
tegen. Vanuit de literatuur krijgen we een beeld waardoor dit komt. 
 
Veel leerlingen vinden het prettig wanneer docenten het leerproces sterk sturen: “Clearly, many stu-
dents consider external regulation as bliss,…(Boekaerts, 199918)” Het is dus niet bepaald zo dat leer-
lingen om zelfverantwoordelijk leren zitten te springen. De leerlingen worden er niet meer tevreden 
door wanneer zij zelf meer aan de bak moeten. Bovendien gaan de prestaties van leerlingen achteruit, 
wanneer leerlingen met relatief lage zelfsturingsvaardigheden in een omgeving leren waarin zij zelf 
hun leerproces moeten sturen (Boekaerts, 1999). Het verbeteren/oefenen van zelfsturingsvaardighe-
den gaat ten koste van de cognitieve prestaties. Dit laatste is vaak niet acceptabel door docenten, zij 
worden immers (indirect) op het laatste afgerekend.  
Ook de docenten van het Maaswaal College erkennen het belang van zelfsturing door leerlingen maar 
spreken de zorg uit over de gevolgen van het loslaten van de externe sturing. Tegenvallende presta-
ties van leerlingen en het gebrek aan motivatie en aan het nemen van verantwoordelijkheid van de 
leerlingen voor het leerproces nopen de docenten om de leerlingen juist sterk te gaan sturen.  
 
Aan sterke sturing door docenten zit een risico. De externe sturing van de docenten kan het metacog-
nitieve bewustzijn van de leerlingen gaan compenseren of vervangen (In Boekaerts, 1999, p 450). Met 
andere woorden, een leerling stopt met nadenken over en sturen van zijn leerproces en vertrouwd 
daarvoor op de sturing van de docent. Op het moment dat de docent er niet meer is om de lage zelf-
sturingsvaardigheden te activeren vallen de leerlingen alsnog door de mand.  
Boekaerts (1999) geeft aan dat “onderzoekers (en ook docenten) zouden zich ervan bewust moeten 
zijn dat, onder de conditie van maximale externe sturing, de metacognitieve vaardigheden van de 
studenten zich minimaal ontwikkelen. De studenten met beperkte metacognitieve vaardigheden heb-
ben niet de kans om de voordelen van deze vaardigheden zelf te ervaren.” 
 
Op het moment dat er toch gekozen wordt om ruimte te maken voor de zelfsturing door leerlingen is er 
geen garantie op succes. Volgens Winne (In Boekaerts, 1999) betekent het niet dat wanneer leerlin-
gen hun leeractiviteiten kunnen plannen, monitoren en evalueren, zij al automatisch hun leerproces 
kunnen sturen zonder hulp van de docent. De reden waarom leerlingen die zich wel bewust zijn van 
hun leerproces(sturing) kunnen toch besluiten om hun vaardigheden niet in te zetten. Bijvoorbeeld 
omdat het te veel tijd kost, maar ook motivationele aspecten zijn belangrijk (Boekaerts, 1999). 
 
Een aantal van deze bevindingen hebben we ook in het experiment gezien:  

a) Het is niet altijd de wens van de leerlingen om zelf meer te sturen. Zij pakken de zelfsturing 
eenvoudigweg niet op, omdat ze dat niet als hun taak zien. 

b) Leerlingen zijn soms niet gemotiveerd om de planning op te pakken. 
c) Sommige leerlingen ontbreekt het aan de vaardigheden voor zelfsturing. 

Daarnaast kunnen we ons op basis van de literatuur afvragen of het oefenen met de planning de te 
verwachten positieve effecten op de prestaties heeft vertraagd. 

6.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk is beschreven hoe het team van het Maaswaal College door middel van een plan-
ningsinstrument de leerlingen heeft getracht te ondersteunen bij (de ontwikkeling van) hun plannings-
vaardigheden en hun zelfsturend vermogen. Daarbij zijn in een experimentele opzet voor een deel van 
leerlingen reflectievragen toegevoegd aan het planningsinstrument en voor een deel van de leerlingen 
niet. 
Op basis van de resultaten concluderen we dat het werken met de planning (en de reflectievragen) 
niet heeft geleid tot het beoogde effect. De meeste leerlingen zijn niet beter, anders of meer gaan 
plannen. In het experiment vinden we verder geen effecten van de reflectievragen bij het planningsin-
strument. Leerlingen uit de experimentele groep gaan niet meer plannen dan de leerlingen uit de con-
trolegroep, ontwikkelen hun zelfsturend vermogen niet méér en ook in de prestaties zien we geen 
                                                      
18 Boekaerts, M. (1999). Self-regulated learning: where we are today. International Journal of Educational Research , (31) 445-
457. 
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verschil. 
 
Leerlingen plannen hun activiteiten voor LINK2 nauwelijks. Als zij al plannen, plannen zij soms op de 
verkeerde manier: zij verdiepen zich onvoldoende in de activiteiten die zij moeten gaan uitvoeren. Als 
de leerlingen zich wel verdiepen in de opdrachten kunnen zij soms niet goed inschatten hoeveel tijd zij 
voor de activiteiten nodig hebben. Een deel van de leerlingen vult de planning achteraf in.  
De leerlingen zijn niet zo positief over het werken met het planningsinstrument en een groot deel ziet 
het nut van het werken met een planning niet in. Tegelijkertijd spreken de leerlingen zichzelf enigszins 
tegen: hoewel ze aangeven de planning al in hun hoofd te hebben, zegt een ruime meerderheid ook 
dat deze planning veelal niet deugt. Meestal verloopt het werk niet volgens planning, maar werken ze 
of sneller of langzamer dan gepland.  
 
De mate waarin de docent ofwel de leerling het leerproces stuurt is een lastig spanningsveld. Leerlin-
gen willen aan de ene kant gestuurd worden (`ik vind het fijn dat de planning op Teletop staat zodat je 
weet wat je moet doen..`), maar aan te veel sturing kleven risico´s. Het ervaren van autonomie is een 
belangrijke factor binnen intrinsieke motivatie. Juist op dit aspect scoren de leerlingen relatief laag. 
Met andere woorden te veel sturing vermindert de intrinsieke motivatie.  
De werkwijze bij LINK2 hinkt op twee gedachten: enerzijds willen de docenten de leerlingen hun zelf-
sturend vermogen ontwikkelen en daarbij ondersteuning bieden, tegelijkertijd denken de docenten dat 
de leerlingen daarvoor sturing nodig hebben. De geboden ondersteuning biedt daardoor weinig ruimte 
voor zelfsturing. Naast het planningsinstrument voor de leerlingen, zetten de docenten ook een week-
planning klaar. Voor veel leerlingen was dit dubbelop. Ze voelden zich niet geprikkeld om zelf te plan-
nen en hun eigen leren te sturen en scoorden relatief laag op ervaren autonomie.  
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7 Conclusies  

7.1 Samenvatting   
Het Maaswaal College vroeg zich af wat het rendement van het LINK2 gebaseerde curriculum is en 
op welke punten er verbeteringen nodig zijn. Daarbij gaat het niet alleen om effecten op de leerpresta-
ties en beroepshouding, maar ook om de effecten op de motivatie van leerlingen. Verder wilden de 
docenten graag meer inzicht in de wijze waarop de leerlingen hun werk plannen en hoe dit onder-
steund kan worden. Het lectoraat ´Leren met Ict` van de HAN is gevraagd het onderzoek op te zetten 
en in het schooljaar 2009/2010 uit te voeren. Het onderzoek is gefinancierd door Kennisnet.  
 
De onderzoeksvragen waren: 
1 In welke mate is het op LINK2 gestoelde curriculum een effectieve werkwijze voor de leerlingen 

van de sector Economie, meer specifiek de derde- en vierdejaars leerlingen van de vmbo-k en 
vmbo-b opleiding? Het gaat hierbij om effecten in termen van leeropbrengsten op kennisniveau en 
op niveau van de beroepshouding en in termen van motivatie. 

2 Welke factoren en randvoorwaarden zijn van invloed op de leeropbrengsten bij de leerlingen? 
3 Op welke wijze kunnen leerlingen bij het gebruik van LINK2 worden ondersteund in hun planning 

en het zelfstandig leren (zelfsturing)? Biedt een planningsinstrument de leerlingen houvast? Welke 
meerwaarde hebben reflectievragen daarbij? 

 
Daarnaast wilde het Maaswaal College inzicht in de ervaringen en ondersteuningsvragen van de do-
centen. 
 
In het onderzoek is gebruik gemaakt van kwantitatieve (webvragenlijsten en kennistoetsen) en van 
kwalitatieve instrumenten (observaties, leerlinggesprekken en focusgroepinterviews). Er is zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt worden van gevalideerde instrumenten die tijdens drie meetmomenten in 
schooljaar zijn ingezet.  

7.2 Onderzoeksvragen beantwoord 
Hoofdvraag 1: In welke mate is het op LINK2 gestoelde curriculum een effectieve werkwijze voor de 
leerlingen van de sector Economie, meer specifiek de derde- en vierdejaars leerlingen van de vmbo-k 
en vmbo-b opleiding? In termen van leeropbrengsten op kennisniveau en op niveau van de beroeps-
houding en in termen van motivatie? 
 
De gehanteerde werkwijze met LINK2 is onvoldoende effectief wat betreft leerprestaties op kennisni-
veau bij de doelgroep. Steeds minder leerlingen voldoen aan het door de docenten gevraagde ken-
nisniveau. Aan het eind van het schooljaar haalt nog maar een derde van de derdeklassers bij de 
kennistoets een voldoende of hoger en een vijfde van de vierdejaars.  
 
De praktische vaardigheden en houding van de leerlingen ontwikkelen zich gedurende het schooljaar 
wel positief. Er is gemiddeld sprake van een significante verbetering in de beroepshouding van de 
leerlingen van voor- na nameting, zowel in de derde als de vierde klas tot een gemiddeld niveau van 
ruim voldoende. Volgens de eindbeoordeling van de docent beschikken alle leerlingen aan het eind 
van het jaar over een voldoende tot goede beroepshouding.  
 
Ongeveer de helft van de leerlingen, met name vanuit het kaderberoepsgerichte onderwijs (de groot-
ste groep), haalt het centraal schriftelijk en praktisch examen niet in een keer. Leerlingen die bij de 
eerste keer zakken, halen bij de herkansing wel een voldoende.  
De examenresultaten liggen onder het landelijke gemiddelde, met name op het gebied van de alge-
mene en specifieke beroepsvaardigheden. Volgens de docenten spelen verschillen in beoordeling 
hierbij een rol. Zij hebben aangegeven op dit onderdeel erg streng te zijn geweest.  
 
Raken leerlingen door het onderwijs met LINK2 nu gemotiveerder voor het werken op school? Dit is 
niet het geval. Wat betreft de schoolmotivatie zien we een significante afname tijdens het schooljaar. 
Leerlingen geven aan minder vaak hun best te doen voor school, doen minder vaak al het huiswerk en 
zeggen minder goed op te letten tijdens de lessen. Ook wat betreft de intrinsieke motivatie van de 
leerlingen zien we een negatieve ontwikkeling.  
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Met name de derdeklassers ervaren op het einde van het schooljaar meer werkdruk en zetten zich 
minder in voor school. Juist de leerlingen die aanvankelijk relatief goed presteren, zich competent 
voelen en aan het begin van het schooljaar nog graag met de computer werken, raken tijdens het 
schooljaar minder gemotiveerd. Ze ervaren meer werkdruk en zetten zich minder graag in voor school. 
Dit vertaalt zich ook in een minder positieve houding ten opzichte van de beroepsgerichte vakken 
(Handel & Administratie en Handel & Verkoop). De leerlingen geven aan minder graag naar de be-
roepsgerichte lessen te gaan en deze minder interessant te vinden. Deze afname zien we vooral bij 
de beter presterende derdeklassers.  
 

 
Hoofdvraag 2: Welke factoren en randvoorwaarden zijn van invloed op de leeropbrengsten bij de leer-
lingen? 
 
Motivatie is, zoals uit onderzoek al jaren bekend, een belangrijke voorwaarde voor leren. In de studies 
“Leren met meer effect” zien we dat de inzet van ict voor specifieke onderwijsdoelen in vier van de zes 
gevallen positieve effecten hebben op de intrinsieke motivatie van de leerlingen in vergelijking met de 
situatie zonder ict19. De verwachting in het Maaswaal College was eveneens dat het werken met 
LINK2 de motivatie zou doen toenemen. De motivatie van de leerlingen voor school en leren maar ook 
specifiek voor de beroepsgerichte vakken, loopt echter gedurende het jaar waarin gewerkt wordt met 
LINK2 terug. De vraag is waardoor de motivatie van de leerlingen afneemt in plaats van toeneemt. Het 
onderzoek geeft daar een paar aanwijzingen voor. 
Duidelijk is dat de leerlingen over het algemeen niet heel erg positief zijn over het werken met de 
computer op school. Veel leerlingen vinden dat ze te lang achter de computer zitten en vinden het 
vaak saai. Dat wil niet zeggen dat de leerlingen helemaal niet met de computer zouden willen leren of 
liever weer een boek zouden hebben. De leerlingen gaven ook aan wel goed te kunnen leren met de 
computer, beter dan met een boek en dat ze het ook wel prettig vinden om veel opdrachten achter de 
computer te doen. In de loop van het schooljaar neemt dat echter significant af. Leren met de compu-
ter leidt hier dus niet tot effectiever en aantrekkelijker onderwijs voor de leerlingen. De verhouding 
computerwerk en ander werk is voor veel leerlingen te ver is doorgeschoten. Daardoor komen ze ze te 
weinig toe aan praktijkoefeningen waar ze liever meer mee bezig zouden willen zijn, zo blijkt uit de 
verschillende interviews. Dat heeft een weerslag op de motivatie van de leerlingen. 
Onderwijs met ict wordt niet vanzelf door de leerlingen als aantrekkelijk ervaren. Met name leerlingen 
in de derde klas vinden LINK2 aan het begin van het schooljaar een aantrekkelijk leermiddel (leuk, 
nuttig, passend), dit verandert sterk na verloop van tijd. We hebben geconstateerd dat de ervaren 
aantrekkelijkheid van LINK2 als leermiddel samenhangt met de leeropbrengsten (in het derde jaar 
significant positief verband met kennisprestaties en voor vierdejaars significant positief verband met 
de ontwikkeling van de beroepscompetenties). Met andere woorden: als de ervaren aantrekkelijkheid 
afneemt, nemen ook de prestaties af. 
 
Variatie van werkvormen, authentiek leren en betekenisvol leren maken onderwijs aantrekkelijk en 
bevorderen motivatie. De inzet van ict zou daarop ook gericht moeten zijn en een ict-leermiddel zou 
dit moeten ondersteunen. LINK2 beoogt dit, net zoals veel andere moderne ict-leermiddelen. Dat dit 
niet geheel uit de verf komt, ligt deels aan het leermiddel en deels aan de context.  
 
We hebben, in tegenstelling tot de verwachtingen, geen samenhang kunnen constateren tussen het 
zelfsturend vermogen en planningsgedrag van de leerlingen aan de ene kant en de leereffecten aan 
de andere kant. Wel is er een samenhang gevonden tussen schoolmotivatie en zelfsturing en ook 
planningsgedrag. Dus: meer gemotiveerde leerlingen hebben ook meer zelfsturend vermogen en 
plannen meer. De afnemende motivatie van de leerlingen is een belangrijke verklaring voor de tegen-
vallende effectiviteit van de werkwijze met LINK2. 
 
  

                                                      
19 Leren met meer effect: de onderzoeksresultaten. Tien scholen, tien projecten, tien onderzoeken. Kennisnet Onderzoeks-
reeks: Ict in het onderwijs nr. 13 (2009). Zoetermeer: Kennisnet.  
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Hoofdvraag 3: Op welke wijze kunnen leerlingen bij het gebruik van LINK2 worden ondersteund in hun 
planning en het zelfstandig leren (zelfsturing)? Biedt een planningsinstrument de leerlingen houvast? 
Welke meerwaarde hebben reflectievragen daarbij? 
 
Het planningsinstrument, inclusief de versie met reflectievragen, heeft niet de verwachte effecten op 
planningsvermogen en planningsgedrag en uiteindelijk op de leeropbrengsten gehad. 
De meeste leerlingen blijken, zoals vooraf ook door de docenten werd verwacht, hun schoolwerk 
nauwelijks te plannen.  
Leerlingen plannen hun activiteiten voor LINK2 nauwelijks. Als zij al plannen, plannen zij soms op de 
verkeerde manier: zij verdiepen zich onvoldoende in de activiteiten die zij moeten gaan uitvoeren. Als 
de leerlingen zich wel verdiepen in de opdrachten kunnen zij soms niet goed inschatten hoeveel tijd zij 
voor de activiteiten nodig hebben. Een deel van de leerlingen vult de planning achteraf in.  
De leerlingen zijn niet zo positief over het werken met het planningsinstrument en een groot deel ziet 
het nut van het werken met een planning niet in.  
De mate waarin de docent ofwel de leerling het leerproces stuurt is een lastig spanningsveld. Leerlin-
gen willen aan de ene kant gestuurd worden (`ik vind het fijn dat de planning op Teletop staat zodat je 
weet wat je moet doen..`), maar aan te veel sturing kleven risico´s. Zo hebben leerlingen aan het be-
gin en einde van het schooljaar aangegeven zich niet geheel autonoom te voelen. Ten opzichte van 
de overige intrinsieke motivatieaspecten (o.a. interesse en competentie) scoorde autonomie dan ook 
relatief laag.  
Mogelijk ervaren de leerlingen het plannen op het planningsinstrument, naast de door de docent ge-
plaatste planning op Teletop als dubbel. Tel daarbij op een beperkte ervaren van autonomie en het 
nut van plannen is niet meer betekenisvol. De balans tussen zelfsturing en docentsturing verdient in 
het vervolg meer aandacht.  
 
 
Ervaringen en ondersteuningswensen docenten 
 
De betrokken vakdocenten van het Maaswaal College geven aan dat het werken met LINK2 in combi-
natie met het leerplein echt wat anders van hen vraagt dan wat ze in andere/eerdere onderwijsvormen 
gewend waren. Ze ervaren het als erg arbeidintensief en geven aan dat het werken met LINK2 veel 
voorbereidingstijd vraagt. Net als de leerlingen vinden de docenten het lastig om overzicht te houden. 
Door deze ervaringen zetten de docenten LINK2 niet zo op maat in als ze eigenlijk zouden willen: alle 
leerlingen werken tegelijkertijd aan dezelfde box. De docenten vinden dat het werken met LINK2 zeker 
meerwaarde heeft, met name voor het zelfstandig werken en door de verbinding theorie-praktijk. Bij 
de organisatie van de praktijkoefeningen lopen de docenten wel tegen belemmeringen aan, onder 
meer door de roostering en door de inrichting van de ruimte (leerplein). De docenten geven aan dat 
het werken met LINK2 een beroep doet op de ‘gewone’ leraarcompetenties (didactiek, vakkennis, 
pedagogiek etc). Op deze gebieden hebben zij naar eigen zeggen geen ondersteuning nodig voor 
LINK2. De professionaliserings- en ondersteuningsbehoefte ligt op andere terreinen, namelijk ict-
vaardigheden, praktische beroepsvaardigheden die de leerlingen moeten oefenen, zoals etaleren en 
ondersteuning op het organisatorische vlak. 
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Bijlage 1 Verantwoording onderzoek 
 
In hoofdstuk 1 staat beschreven hoe het onderzoek is opgezet om de onderzoeksvragen te beant-
woorden. Daarbij stonden drie onderzoeksvragen centraal. In deze bijlage wordt per onderzoeks-
vraag20 beschreven welke onderzoeksactiviteiten zijn ondernomen en welke onderzoeksinstrumenten 
daarbij zijn gebruikt ter beantwoording van deze onderzoeksvragen.  
 
1 In welke mate is het op LINK2 gestoelde curriculum een effectieve werkwijze voor de leerlingen 

van de sector Economie, meer specifiek de derde- en vierdejaars leerlingen van de vmbo-k en 
vmbo-b opleiding? 

2 Welke factoren en randvoorwaarden zijn van invloed op de leeropbrengsten bij de leerlingen? 
3 Op welke wijze kunnen leerlingen bij het gebruik van LINK2 worden ondersteund in hun planning 

en het zelfstandig leren (zelfsturing)? Biedt een planningsinstrument de leerlingen houvast? Welke 
meerwaarde hebben reflectievragen daarbij? 

 
Onderzoeksfases 
Het onderzoek bestaat uit twee fases. In de eerste fase werkten de leerlingen zoals gepland met 
Link2. In de tweede onderzoeksfase is opgezet als een experiment. Alle leerlingen werkten met een 
planningsinstrument. De helft van de leerlingen kregen naast het planningsinstrument aan het einde 
van de week enkele reflectievragen voorgelegd via een formulier in Teletop. Het idee was dat wan-
neer leerlingen reflecteren op het maken van de planning daarvan leren en daardoor hun plannings-
vermogen verbeteren.  
 
Tabel B1.1 - Onderzoeksfasen 
Onderzoeksfase Periode Start Einde 
Onderzoeksfase 1 wk 40 tm wk 4 28-09-2009 31-1-2010 
Onderzoeksfase 2 wk 5 tm wk 13 1-2-2010 4-3-2010 
 
Aanpak onderzoeksvraag 1 en 2 
Om de eerste twee onderzoeksvragen te beantwoorden zijn er verschillende onderzoeksactiviteiten 
ondernomen. De leerlingen hebben aan het begin van het schooljaar een belevingsvragenlijst inge-
vuld en een toets gemaakt om de beginsituatie van de leerlingen in kaart te brengen. Vervolgens zijn 
halverwege en aan het eind van het jaar opnieuw een belevingsvragenlijst en een toets afgenomen.  
Naast de webvragenlijsten en toetsen hebben de docenten de leerlingen beoordeeld met de (regulie-
re) beoordelingskaarten. Daarnaast zijn de docenten zelf in een focusgroep interview drie maal geïn-
terviewd.  
 
Toetsen en belevingsvragenlijsten 
De toetsen en belevingsvragenlijsten zijn steeds via het internet afgenomen met NetQ. De leerlingen 
ontvingen via email een link naar de toets of de vragenlijst en maakten de toetsen in de klas tijdens de 
lessen Handel en Administratie.  
 
Tabel B1.2 - Toetsen en belevingsvragenlijsten 
klas meetinstrument meting 1 meting 2 meting 3
3hak2 & toets klas 3 24-9-2009 15-1-2010 6-4-2010
3hvb13hak1 belevingsvragenlijst* 8 & 9-10-2009 15-1-2010 15-4-2010
4hak1 toets klas 4 14-9-2009 19-1-2010 6-4-2010

belevingsvragenlijst 28 & 30-9-2009 19-1-2010 15-4-2010
4hak2 toets klas 4 14-9-2009 18-1-2010 6-4-2010

belevingsvragenlijst 28 & 30-9-2009 18-1-2010 15-4-2010
4hvb1 toets klas 4 14-9-2009 18-1-2010 6-4-2010

belevingsvragenlijst 28 & 30-9-2009 18-1-2010 15-4-2010
*de belevingsvragenlijst is in de eerste meting in twee delen afgenomen. 
 
                                                      
20 Onderzoeksvragen 1 en 2 zijn samen beschreven. 
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Tabel B1.3 - Responsoverzicht 
 Periode 1 Periode 2 Periode 3 
 Belevingsvragenlijst 

deel 1           deel 2 
Toets Belevings-

vragenlijst 
Toets Belevings-

vragenlijst 
Toets 

Klas 3 25  26  25 25 25 26 26 
Klas 4 41  40  41 38 39 41 41 
Totaal 66  66  66 63 64 67 67 
 
Focusgroepinterviews 
De focusgroepinterviews vonden steeds plaats met alle vier de docenten van de beroepsgerichte vak-
ken Handel en Verkoop/Administratie.  
 
Tabel B1.4 - Focusgroepinterviews 
Interview Datum 
focusgroep interview 1 30-9-2009 
focusgroep interview 2 9-2-2010 
focusgroepinterview 3 1-6-2010 
 
 

Figuur B1.1 – Overzicht van metingen tijdens het onderzoek 
 
Aanpak onderzoeksvraag 3 
Om de derde onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de activiteiten van een deel van de leerlingen 
nader onderzocht met behulp van mini-interviews en observaties.  
 
Mini-interviews met leerlingen 
Om een goed beeld te krijgen van de werkwijze van de leerlingen zijn 24 leerlingen twee keer geïnter-
viewd. Deze leerlingen zijn geselecteerd op planningsvermogen en op de score op kennistoets (de 
voormeting) waardoor er zijn vier groepen leerlingen te onderscheiden zijn: leerlingen met een hoog of 
laag planningsvermogen, en leerlingen met een hoge of lage score op de kennistoetsen (zie tabel, 
observatiegroep 1-4). Er is steeds minstens één leerling uit de controlegroep, en één leerling uit de 
experimentele groep gevolgd. 
 

Schooljaar 2009-2010

Focusgroep inter-
view 1 docenten 

Lesobservaties en mini-interviews leerlingen

webvragenlijst 1 
leerlingen 

Gegevens 
uit leerom-

Registratie beoordeling op-
drachten en eindbeoordeling 

Focusgroep inter-
view 2 docenten

Focusgroep inter-
view 3 docenten 

Focusgroep inter-
view 4 docenten

webvragenlijst 1 
leerlingen

webvragenlijst 1 
leerlingen 

Voormeting Nameting 
leerlin

Tussenme-
tin g g  leerlin-
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Voor het afnemen van de interviews met de leerlingen zijn studenten van de Pabo van de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen ingezet. In totaal hebben zes studenten, waarvan vijf de minor “Groepsleer-
kracht VMBO” volgden en twee onderzoekers interviews afgenomen. De zesde student is al als do-
cent Economie werkzaam op het Maaswaal college. De studenten hebben een training gekregen in 
het interviewen van de leerlingen. 
De leerlingen zijn geïnterviewd tijdens onderzoeksfase 1 en onderzoeksfase 2. De interviews zijn af-
genomen tijdens de les, zoveel mogelijk op de werkplek van de leerlingen. De interviews duurden 
ongeveer 5-10 minuten.  
 
Tabel B1.5 – Geïnterviewde leerlingen 

Geïnterviewde leerlingen 
groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 

Leerjaar 3 Controle groep 1 2 2 1 
Experimentele groep 2 1 1 2 

Leerjaar 4 Controle groep 1 2 2 1 
Experimentele groep 2 1 1 2 

 
Op het eerste interviewmoment zijn de werkwijze en beleving van de leerlingen m.b.t. LINK2 in kaart 
gebracht. In het tweede interview, werd de leerlingen tevens gevraagd naar hun ervaringen met het 
planningsinstrument. De gesprekken met de 24 leerlingen werden gevoerd met een vragenlijst als 
leidraad. De interviews werden opgenomen en direct na afloop vrijwel letterlijk uitgewerkt.  
 
Observaties in de klas 
Naast de mini-interviews heeft de Lio-student en tevens docent Economie op het Maaswaal College 
tijdens lessen Handel en Verkoop de leerlingen geobserveerd om er achter te komen hoe de leerlin-
gen in hun ‘dagelijkse doen’ met Link2 en de planning aan de slag zijn. Dit gebeurde ‘low-profile’ 
waardoor de leerlingen genegen waren open uitspraken te doen hun aanpak. De uitkomsten van deze 
observaties en interviews zijn gebruikt als basis voor de vragen in de derde belevingvragenlijst naar 
de werkwijze en houding van de leerlingen met betrekking tot de planning.  
 
Tabel B1.6 – Overzicht van de gebruikte onderzoeksinstrumenten 
Instrumenten 
Belevingsvragenlijst 1 (bestaande uit twee delen), 2 & 3* 
Toetsen leerjaar drie meting 1, 2 & 3 
Toetsen leerjaar viermeting 1, 2 & 3 
Interviewleidraden focusgroepinterviews 1,2 & 3 
Interviewleidraden mini-interviews leerlingen 1 & 2 
Beoordelingskaarten periode 1,2 & 3 
*voor de belevingsvragenlijst is gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten (IMI, Ryan & Deci21 in 
leren met meer effect22 & Harskamp et all23) 
 
Tabel B1.7 – Gebruikte instrumenten specifiek voor onderzoeksfase 2 
Instrumenten 
Planningsinstrument en ingevuld voorbeeld 
Instructie planningsinstrument 
Reflectievragen en ingevuld voorbeeld 
Planning op Teletop 

                                                      
21 Ryan, R., & Deci, E. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-
being. American Psychologist, 55, 68-78.  
22 Leren met meer effect: de onderzoeksresultaten. Toen scholen, tien projecten, tien onderzoeken. Kennisnet Onderzoeks-
reeks: Ict in het onderwijs nr. 13 (2009). Zoetermeer: Kennisnet.  
23 Harskamp, E., Suhre, C., & Tjeerdema, S. (2000). Onderzoek zelfstandig leren en leermotivatie in het VMBO. Groningen: 
GION. 
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Bijlage 2 Beoordelingsformulier beroepshouding en ontwikkeling 
 

 
  

Naam leerling

Klas

Naam docent

Handel en Administratie
Leerjaar 3

Presenteren

periode 1

periode 2

periode 3

periode 4

febr. 2010

Gaat door als  het tegenzit

Neemt initiatieven
Werkt goed door, ook als  er geen toezicht is

Computervaardigheden

Opmerkingen / afspraken

Taalvaardigheid
Zorg voor werkplek
Omgaan met hulpmiddelen

Periode 3 Periode 4

D atum D atum D atum D atum

Periode 1 Periode 2

apr‐10

Kan zelf problemen oplossen

Zelfstandigheid

nov‐2009

Kan het werk goed plannen

Geeft niet op, ook al  is  iets  best moeili jk

Samenwerken

Zoekt zelf informatie op, als  hij/zij  iets  niet weet
Vraagt om hulp als  dat nodig is

Doorzettingsvermogen

Verantwoordelijkheid dragen

Kan afspraken maken en zich daaraan houden

Informatie‐ en gegevensverwerking

Zorgt ervoor dat het werk op tijd af is
Stelt zich niet afhankelijk op van een ander

Neemt initiatief om aan het werk te gaan

Kan samenwerken in de groep
Is  collegiaal, houdt rekening met anderen
Kan omgaan met kritiek

Werkt nauwkeurig
Gaat zorgvuldig om met het lesmateriaal

Resultaat

Klantgericht werken

Accuratesse

Rekenvaardigheid
Bedrijfsadministratieve handelingen

Beroepsgericht
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Bijlage 3 Planningsinstrument 
 

** idem voor overige dagen van de week 
 

  

46 
 



47 
 

Bijlage 4 Reflectievragen experiment 
 
 
Heb je je aan de planning gehouden? 

 Ja, dat lukte omdat: 

……………………………………………………………………………………… 

 Nee, omdat (meerdere antwoorden mogelijk):  

 Ik te weinig tijd had gepland voor: …………………………………………………………….. 

Dat kwam omdat 

 ik de opdrachten moeilijker vond dan ik had verwacht 

 ik had ingeschat dat ik de opdrachten sneller zou maken.  

 ik de opdracht niet goed bekeken had 

 niet goed kon inschatten hoeveel tijd het zou kosten 

 Ik me niet goed kon concentreren 

 Er iets anders tussenkwam namelijk ……………………………………………………….. 

 Iets anders, namelijk 

………………………………………………………………………………… 

 

De volgende keer ga ik de planning beter halen omdat  
 Ik de taken beter ga lezen 

 Ik meer tijd plan voor moeilijkere taken 

 Ik eerder hulp in roep 

 Ik geconcentreerder ga werken 

 Ik de tijd anders ga plannen, namelijk ……………………………………… 

 

 

 Ik ga het volgende anders doen: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Ik ga het hetzelfde doen 
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