
 

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-
dekken, 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 laat wat betreft leerprestaties op kennisniveau bij de doelgroep 
duidelijk te wensen over. 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. Het lijkt erop dat de 
verhouding computerwerk en ander werk voor veel leerlingen te ver is doorgeschoten. En dat deze 
praktisch ingestelde vmbo-leerlingen daardoor te weinig toekomen aan praktijkoefeningen. Mogelijk 
dat dit een verklaring biedt voor de afnemende motivatie.  
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 lijkt al met al de belangrijkste verklaring voor 
de tegenvallende 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. Het ligt voor de hand dat de leerlingen in deze 
context het nut van plannen niet onderkennen. 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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