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Inleiding 
In oktober 2009 werden de Nederlandse scholen voor primair onderwijs door de stichting 
kennisnet uitgenodigd om in het kader van de regeling EXPO voorstellen in te dienen voor 
onderzoek naar ICT-toepassingen (Kennisnet, 2009). Er werden 10 (groepen van) PO-scholen 
gezocht die wilden weten of hun verwachtingen van de meerwaarde van de door hen gebruikte 
ICT-toepassingen voor het aangeboden onderwijs klopten. Het moest uitdrukkelijk gaan om 
toepassingen die in de praktijk van de betreffende scholen al redelijk waren uitgekristalliseerd. De 
deelnemende scholen ontvingen een substantiële financiële vergoeding voor de te maken 
projectkosten en een onkostenvergoeding voor medewerking aan het onderzoek. De scholen of 
samenwerkingsorganisaties van scholen droegen zelf voorstellen voor ICT-toepassingen aan. Het 
doel van de betreffende toepassing kon betrekking hebben op onderwijskwaliteit, efficiency of 
het werkplezier van de leraar. Uit de 53 ingediende aanvragen werden op 3 november 2009 door 
een speciaal daarvoor samengestelde commissie 10 voorstellen geselecteerd.  
 
Het voorliggende rapport doet verslag van het onderzoek dat door medewerkers van de vakgroep 
Onderwijsorganisatie & -Management (Faculteit Gedragswetenschappen, Universiteit Twente) is 
uitgevoerd naar de opbrengsten van deze projecten. Na deze inleiding volgt een kernachtige 
uiteenzetting over de belangrijkste inzichten uit de wetenschappelijke literatuur met betrekking 
tot de bijdrage die het inzetten van ICT kan leveren aan de opbrengsten van het onderwijs, de 
lespraktijk, efficiency en taakverlichting van leerkrachten. Vervolgens wordt een beschrijving 
gegeven van de algemene onderzoeksopzet die is toegepast bij de uiteenlopende projecten. De 
hoofdmoot van dit rapport wordt gevormd door de onderzoeksverslagen van de diverse 
projecten. In het slothoofdstuk van dit rapport worden enkele algemene conclusies besproken die 
naar aanleiding van het onderzoek getrokken kunnen worden. 
 

ICT en onderwijsverbetering 
Inzet van ICT kan leiden tot verandering en vernieuwing binnen het onderwijs, maar biedt zeker 
geen garantie op verbeteringen. Toepassing van ICT kan op tal van uiteenlopende manieren 
binnen het onderwijs op zinvolle wijze gerealiseerd worden. Daarbij kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen het primaire en secundaire proces. Voor de bruikbaarheid met betrekking tot het 
secundaire proces lijkt meer empirische evidentie voorhanden dan voor het primaire proces. 
Zinvolle toepassingen ten behoeve van het secundaire proces betreffen onder meer 
administratieve toepassingen zoals boekhouding, leerling- en personeelsadministratie, 
absentieregistratie, externe communicatie en managementinformatie. Toepassingen die nog 
steeds tot het secundaire proces worden gerekend, maar wel dichter bij het primaire proces staan 
zijn digitaal toetsen en de verwerking van toetsgegevens in leerlingvolgsystemen. Eén van de 
projecten waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan, heeft betrekking op het gebruik van 
digitale toetsen. Een andere toepassing van ICT die tot het secundaire proces gerekend kan 
worden, is het gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO’s). Deze kunnen gebruikt worden 
voor lesvoorbereiding of het aanbieden en inleveren van huiswerk. Een ander project dat in het 
kader van EXPO gehonoreerd werd, heeft betrekking op het gebruik van een ELO voor het 
aanbieden en becommentariëren van huiswerk.  
 
De overige projecten die in dit rapport aan bod komen, hebben zonder meer betrekking op ICT-
toepassingen binnen het primaire proces. Onderzoek naar de effecten van ICT in dit opzicht 
laten zien dat de inzet ervan vaak leidt tot veranderingen in instructie. Leerkrachten gaan meer 
tijd besteden aan individuele begeleiding, terwijl de meer traditionele klassikale instructie tot op 
zekere hoogte wordt losgelaten. Vaak wordt ICT ook ingezet ter ondersteuning van de vigerende 
lespraktijk of als een uitbreiding van het repertoire van werkvormen waaruit de leerkracht kan 
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putten bij het aanbieden van onderwijs. Er zijn aanwijzingen dat gebruik van ICT tot betere 
resultaten kan leiden, maar lang niet elk onderzoek laat onmiskenbaar positieve resultaten zien. 
Verder lijkt gebruik van ICT te kunnen leiden tot taakverlichting van de leerkrachten. Onderzoek 
op dit terrein is echter schaars, en biedt weinig ondersteuning voor de gedachte dat toepassing 
van ICT in het onderwijs daadwerkelijk leidt tot besparingen van leraartijd (Meijer, Van Eck en 
Felix, 2008). Besparingen in dit opzicht zouden wel tot een verhoging van de efficiency kunnen 
leiden en wellicht zelfs kunnen bijdragen tot een oplossing van dreigende personeelstekorten. 
 

Gevolgde onderzoeksopzet 

Vraagverheldering 
Voorafgaande aan het eigenlijke onderzoek was bij vertegenwoordigers van de deelnemende 
scholen of schoolbesturen een interview afgenomen met als doel een zo nauwkeurig mogelijke 
beschrijving van de interventie vast te leggen. Deze vraagverheldering leverde een gestructureerde 
beschrijving op van de tien interventies. Van elke interventie werden de volgende kenmerken 
vastgelegd:  

- de doelgroep (meestal één of meerdere jaargroepen) 
- duur en looptijd van de interventie 
- de beoogde doelen bij de leerlingen (meestal leerprestaties en/of attitudes) 
- de beoogde doelen bij de leerkrachten (bijvoorbeeld verlichte werkdruk, mogelijkheid 

andere lesmethoden toe te passen) 
- het conceptuele model achter de interventie (de redenering over de relatie tussen de 

geplande activiteiten en de verwachte effecten) 
- de beschikbaarheid van relevante gegevens (net name gegevens uit leerlingvolgsystemen) 
- de benodigde aanvullende dataverzameling (enquêtes, interviews, lesobservaties) 

Logboeken 
Bij acht van de tien interventies werd de leerkrachten gevraagd wekelijks een logboek bij te 
houden met betrekking tot de voortgang van de interventie. Gevraagd werd om elke week te 
rapporteren over de frequentie van toepassing van de interventie, de manier waarop (in welke 
lessen, bij welke lesvormen), en om te rapporteren of zich de afgelopen week problemen hadden 
voorgedaan met het toepassen van de interventie. 
 
Logboeken werden niet bijgehouden bij de interventie op de Klokbeker (Ermelo) omdat het daar 
om een interventie met een zeer korte looptijd ging (twee weken), en bij de interventie van 
Viviani (Emmen) omdat het daar ging om het gebruik van digitale toetsen, wat op twee 
momenten zou plaatsvinden. 

Schoolbezoek 
Om een goed beeld te krijgen van de toepassing van de diverse interventies in de praktijk van het 
lesgeven zijn diverse schoolbezoeken uitgevoerd. In principe bestond een schoolbezoek uit één 
of meerdere lesobservaties, een aantal interviews met leerlingen, en interviews met leerkrachten. 
Voor een aantal interventies zijn geen observaties gepland, omdat het op voorhand niet 
waarschijnlijk leek dat dit erg informatief zou zijn. Het ging dan om de interventie die betrekking 
heeft op het gebruik van digitaal toetsen (Viviani, Emmen), de elektronische leeromgeving (ELO) 
voor huiswerk (Wiz@rd, Deventer), en het gebruik van Kurzweil software door dyslectische 
leerlingen (ICT Delta, Arnhem). Bij deze laatste interventie luisteren individuele leerlingen 
teksten af die door een computerstem worden voorgelezen.  
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Observaties 
De observaties hadden een open en informeel karakter. Ze boden een levendige beschrijving van 
het reilen en zeilen van de interventie in de dagelijkse praktijk. 
 
Leerlinginterviews 
De leerlinginterviews werden in kleine groepjes afgenomen. Het ging om open, maar 
gestructureerde interviews. Hierin kwamen de volgende punten aan bod: 
 
Gespreksingang 
Je hebt de laatste tijd met de <interventie> gewerkt, wat vond je daarvan? 
Wat doe je vooral met de <interventie>? 
 
De implementatie 
Toen de <interventie> net in de klas was, snapte je toen meteen hoe je ermee moest werken? 
Had je nog veel uitleg van de juf nodig? Kon zij je helpen? 
Werkten er dingen niet? 
 
Meerwaarde 
Zou je wel vaker met de <interventie>  willen werken? 
Wat leer je van het werken met de <interventie>? 
Vind je het leuker met de <interventie>  te werken of zoals je het vroeger deed? 
Wat vind je leuk aan het werken met de <interventie>? 
 
Verbeterpunten 
Wat vind je minder leuk aan het werken met de <interventie>? 
Gingen er ook dingen mis terwijl je met de <interventie>  werkte? 
Als je iets zou kunnen veranderen als je werkt met de <interventie>, wat zou dat dan zijn? 
Als je niet met de <interventie>  zou werken, hoe denk je dat je het dan zou hebben geleerd?  
 
 
Leerkrachteninterviews 
De leerkrachteninterviews werden soms individueel, soms in (zeer) kleine groepjes afgenomen. In 
de gesprekken kwamen de volgende punten aan bod. 
 
Achtergrondinformatie 
 
De implementatie 
- De techniek en implementatie 
- Leerling en implementatie 
- Verschil ten aanzien van de oude methode 
- Voordelen van de <interventie> voor de leerlingen 
- Voordelen van de <interventie>  voor de docent 
 
Mogelijke verbeterpunten 
 
 
Kwantitatieve analyses naar effecten van de interventie 
Door middel van kwantitatieve analyses is nagegaan in hoeverre effecten van de interventies op 
leerprestaties en leerling-attitudes kunnen worden aangetoond. Voor het meten van leerprestaties 
is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van toetsgegevens uit de leerlingvolgsystemen. Bij twee 
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projecten is gebruik gemaakt van aanvullende toetsen, omdat de toetsen uit de 
leerlingvolgsystemen onvoldoende aansloten bij de inhoud van de interventie. Dit betrof het 
gebruik van €-Sense op de Van der Lugtschool (Gelselaar) en het gebruik van Globe 4D en 
websessies op de Klokbeker (Ermelo). Daarnaast is gebruik gemaakt van schriftelijke enquêtes 
onder de leerlingen om hun attitudes in kaart te brengen, evenals hun ICT-vaardigheden (via 
zelfrapportages) en hun tijdsbesteding buiten schooltijd. Indien de interventie erg jonge leerlingen 
betrof (groep 1 t/m 4), is ook de leerkrachten gevraagd om over het gedrag en attitudes van de 
leerlingen te rapporteren. Het ging dan om individuele rapportages van elke leerling afzonderlijk. 
De gebruikte vragenlijsten hadden betrekking op zelfstandigheid, communicatie/samenwerken en 
motivatie/interesse/plezier. Op de twee pagina’s hierna wordt een overzicht gegeven van de data 
die voor elk project zijn verzameld. Voor nadere details (exacte items en Cronbach’s α) wordt 
verwezen naar de bijlage. Daarin worden ook nadere details vermeld over de uitgevoerde data-
analyses. 
 
Het merendeel van de analyses betreft een vergelijking van de verschilscores (voormeting vs. 
nameting) in de experimentele groep met die in een vergelijkingsgroep. De vergelijkingsgroep 
werd vaak gevormd door leerlingen van een andere school in de omgeving van de experimentele 
school. In enkele gevallen was het mogelijk om parallelgroepen binnen dezelfde school te 
vergelijken. Indien het verschil in verandering tussen de twee groepen statistisch significant bleek 
voor alfa < .05 in een tweezijdige toets, werd het aanvangsniveau in beide groepen aan een 
nadere inspectie onderworpen. Indien het aanvangsniveau in de ene groep aanmerkelijk lager lag, 
bood dat natuurlijk meer ruimte voor verbetering dan wanneer het aanvangsniveau al erg hoog 
was. Indien bleek dat het verschil in aanvangsniveau tussen beide groepen statistisch significant 
was, werd een meer geavanceerde methode van data-analyse (lineaire regressie) toegepast. Hierin 
werd nagegaan of het verschil tussen beide groepen op de nameting nog steeds significant was, 
ook indien zoveel mogelijk rekening werd gehouden met het verschil in aanvangsniveau. 
 
Bij drie projecten is van de hierboven beschreven aanpak afgeweken. De interventie op de 
Klokbeker was van dusdanig korte duur dat een voormeting waarschijnlijk meer nadeel dan 
voordeel zou opleveren. Een gevaar van een voortoets is dat deze van invloed kan zijn op het 
latere leerproces. Op de lange duur is dit effect waarschijnlijk te verwaarlozen, maar bij een 
kortlopende interventie is de kans op vertekende resultaten groter. In dit geval is ervoor gekozen 
om aan de hand van toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem zoveel mogelijk rekening te 
houden met eventuele verschillen tussen de experimentele groepen en de vergelijkingsgroepen. In 
twee andere projecten ging het om dusdanig specifieke interventies (huiswerk via een 
elektronische leeromgeving en digitaal toetsen), dat besloten is om geen vergelijkingsgroepen in 
het onderzoek te betrekken. In deze gevallen zijn alleen de veranderingen in attitudes onderzocht 
bij de leerlingen die aan de interventie hebben deelgenomen. Bij het project dat betrekking heeft 
op digitaal toetsen is verder de betrouwbaarheid van de digitale toetsen in vergelijking tot de 
papieren toetsen nader onderzocht.  
 
De term statistische significantie heeft kort gezegd betrekking op de kans dat een bepaalde 
uitkomst een toevalstreffer zou kunnen zijn. Veelal wordt als criterium .05 gehanteerd. Dat komt 
er op neer dat de kans dat het gevonden resultaat slechts een toevalstreffer betreft kleiner is dan 
5%. Een tweezijdige toets houdt in dit geval in dat vooraf de mogelijkheid wordt opengelaten dat 
het verschil tussen de experimentele groep en de vergelijkingsgroep zowel positief als negatief 
zou kunnen uitvallen voor de experimentele groep. Bij een eenzijdige toets wordt alleen nagegaan 
of de experimentele groep het daadwerkelijk beter doet dan de vergelijkingsgroep. In dat geval 
blijven opmerkelijke positieve uitkomsten in de vergelijkingsgroep buiten beeld.  



 5 

Overzicht gebruik logboeken, lesobservaties, leerlinginterviews, leerkrachteninterviews en toetsen per project 
 V.d. 

Lugt; 
€-Sense, 
€-Motion 

ICT 
Delta; 

Kurzweil 

Zuidwest-
hoek; 

Nintendo 

Klipper; 
Smartboard 

Agora; 
School-

journaals 

Wiz@rd; 
Huiswerk 
in ELO 

Klokbeker; 
Globe 4D, 
websessie 

Trampoline; 
Interactieve 

borden 

Regenboog; 
Muiswerk 

Viviani; 
Digitaal 
toetsen 

Logboek ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■  
Schoolbezoek           

Lesobservatie ■  ■ ■   ■ ■ ■  
Interviews           
Leerlingen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Leerkracht ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ 

Rapportages 
leerkracht           

Zelfstandigheid   ■ ■    ■   
Communicatie, 
Samenwerken   ■ ■    ■   

Motivatie; Interesse; 
Plezier   ■ ■    ■   

CITO-Toetsen            
Taal voor kleuters     ■    ■   

Ordenen    ■    ■   
Spelling    ■      ■  

Rekenen    ■       ■ 
Begrijpend lezen          ■ 

Overige toetsen           
AlvaBavo ■          

Zelf- ontwikkelde 
toetsen   ■    ■    
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Overzicht gebruikte onderdelen uit de leerlingvragenlijst per project 
 V.d. 

Lugt; 
€-Sense, 
€-Motion 

ICT 
Delta; 

Kurzweil 

Zuidwest-
hoek; 

Nintendo 

Klipper; 
Smartboard 

Agora; 
School-

journaals 

Wiz@rd; 
Huiswerk 
in ELO 

Klokbeker; 
Globe 4D, 
websessie 

Trampoline; 
Interactieve 

borden 

Regenboog; 
Muiswerk 

Viviani; 
Digitaal 
toetsen 

Relatie met leerkracht     ■      
Relatie met 
klasgenoten     ■      

Cognitief 
zelfvertrouwen ■ ■   ■ ■   ■  

Taakmotivatie ■ ■   ■ ■   ■  
Computervaardig-
heden     ■     ■ 

Computerattitude     ■      
Mening over 
huiswerk      ■     

Mening over digitale 
toetsen           ■ 

Tijdsbesteding aan 
lezen, TV kijken e.d.  ■         

Leesattitude  ■         
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Lijst van projecten. 
Op de volgende pagina’s wordt verslag gedaan van tien interventies die in het kader van EXPO 
hebben plaatsgevonden. Het betreft de volgende projecten: 
 

- Onderzoekend leren ontwikkelen met behulp van specifieke ICT-toepassingen (Van der 
Lugtschool, Gelselaar) 

- Als lezen leren in de weg staat; inzetten van software die tekst omzet in gesproken vorm 
voor dyslectische leerlingen (ICT Delta, Arnhem) 

- Spelling en rekenen met Nintendo DSI (Zuidwesthoek, Goes) 
- Talent voor taal en ICT, inzetten van flatscreen met smartboardfunctionaliteit om 

taalontwikkeling te bevorderen (Klipper, Hoorn) 
- Ontwikkelen van competenties bij leerlingen middels het maken van een schooljournaal 

(Agora, Zaandam) 
- Elektronische leeromgeving voor huiswerk (Wiz@rd, Deventer) 
- Rijke digitale leeromgeving (Globe 4D en websessies, Klokbeker, Ermelo) 
- Invoering van drie typen interactieve borden in groep 1-2 (Trampoline, Leidschendam) 
- Sterk met muiswerk, schoolbreed inzetten van software op het gebied van taal 

(Regenboog, Emmen) 
- Efficiënt digitaal toetsen (Viviani, Emmen) 

 
De verslagen zijn als volgt opgebouwd. In het eerste deel wordt beknopt een algemene 
beschrijving van het project gegeven. Hierin wordt de doelgroep (meestal één of meerdere 
jaargroepen), looptijd en de beoogde doelen (bij leerlingen en leerkrachten) beschreven. 
Vervolgens worden in dit deel de voornaamste uitkomsten van het onderzoek samengevat. De 
daaropvolgende delen geven een meer uitgebreide beschrijving van de onderzoeksbevindingen. 
In het tweede deel wordt besproken welke bijzonderheden naar voren zijn gekomen met 
betrekking tot de implementatie van de interventie. Deze informatie is gebaseerd op de door de 
leerkrachten bijgehouden logboeken, maar ook op informatie die tijdens de schoolbezoeken is 
verzameld (gebaseerd op lesobservaties en interviews met leerlingen en leerkrachten). Het derde 
deel van elk verslag heeft betrekking op de vraag in hoeverre met de interventie de beoogde 
doelen zijn gerealiseerd. Het gaat daarbij om kwantitatieve analyses waarin is nagegaan in 
hoeverre effecten van de interventies op leerprestaties en leerling-attitudes kunnen worden 
aangetoond. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de percepties van leerlingen en leerkrachten 
zoals die naar voren zijn gekomen in de interviews tijdens het schoolbezoek. De beschrijving van 
de kwantitatieve uitkomsten is ten behoeve van de leesbaarheid in de projectverslagen beknopt 
gehouden. Voor nadere details van methodologische aard wordt verwezen naar de bijlage. 
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Van der Lugtschool, Gelselaar 
 

1. Projectbeschrijving, beoogde effecten en belangrijkste resultaten  
De Van der Lugtschool wil het onderzoekend leren ontwikkelen bij leerlingen met behulp van 
twee specifieke ICT-toepassingen: €-Sense en €-Motion. Dit onderzoek richt zich op €-Sense in 
de groepen 5/6 en 7/8. Met €-Sense verrichten leerlingen door middel van een sensor metingen 
op het gebied van licht, geluid en temperatuur. De metingen worden uitgezet op een grafiek die 
direct op het beeldscherm verschijnt. Met €-Motion verrichten de leerlingen metingen d.m.v. 
(ultrasoon) geluid. 
 
De ICT-toepassingen zijn bedoeld als instrument om leerlingen onderzoek te leren doen. Een 
belangrijk aspect daarbij zijn eerlijke en betrouwbare metingen. Als verschillende kinderen 
hetzelfde project doen, zullen de resultaten niet altijd precies hetzelfde zijn. De bedoeling is dat 
leerlingen gestimuleerd worden om na te denken over de oorzaken van zulke verschillen. Een 
ander belangrijk gegeven is dat op basis van dezelfde uitkomsten meerdere conclusies mogelijk 
zijn. Ook daar moeten de leerlinge bewust mee leren omgaan. Door leerlingen zelfstandig te laten 
werken, wordt ook meer mogelijkheid geboden om zelfstandig over dergelijke zaken na te 
denken. In het onderstaande overzicht worden de belangrijkste kenmerken en beoogde effecten 
van de interventie samengevat. 

Overzicht: 
Vakgebied Rekenen-wiskunde/ 

natuur en techniekonderwijs 
Innovatie €-Sense, en €-Motion 
Looptijd onderzoek december 2009- juni 2010 
Beoogde doelen bij leerlingen 
 

- Beter begrip van grafieken en relatie met metingen.  
- Onderzoek leren doen, kritisch gegevens 

beoordelen, kritisch nadenken over het 
interpreteren van uitkomsten en over 
vervolgvragen 

- Leren vragen te stellen: ‘Hoe komt het, is dat wat 
ik wil bereiken, wat moet ik doen om wel 
antwoord te krijgen’…  

- Een actieve rol 
Beoogde doelen bij leraren  
 

- Onderzoekende, kritische houding van de 
leerkracht bevorderen 

- Andere manier van lesgeven, geen antwoord geven 
maar leerlingen door vragen te stellen stimuleren 
zelf verder te zoeken naar antwoorden op hun 
vragen  

- Meer plezier in lesgeven 
 

Resultaten 
De ervaringen van de leerkrachten en leerlingen zoals die naar voren zijn gekomen in de 
interviews komen duidelijk met elkaar overeen. Zowel leerlingen als leerkrachten zijn overwegend 
positief in hun reacties. Ze hebben met veel plezier met €-Sense gewerkt en willen er graag vaker 
mee werken. Als pluspunt wordt door de leerlingen genoemd dat er veel nieuwe dingen mee zijn 
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geleerd. Dat geldt voor het uitvoeren van metingen, maar ook voor het onderling samenwerken. 
Ook het zelfstandig werken met de apparatuur wordt door de leerlingen positief gewaardeerd. De 
resultaten van de interviews wijzen er op dat de voornaamste doelstellingen voor de leerlingen 
zijn behaald. De resultaten van de kwantitatieve analyses laten echter geen significante verschillen 
zien tussen de ontwikkeling van leerlingen in de Van der Lugtschool en een vergelijkingsschool. 
Dat geldt zowel voor de leerprestaties (op een gestandaardiseerde toets) als voor cognitief 
zelfvertrouwen en taakmotivatie. Met betrekking tot de implementatie van de interventie zijn 
weliswaar diverse problemen gerapporteerd in de logboeken en in ook interviews met leerlingen 
en leerkrachten, maar deze zijn voornamelijk van technische aard en hebben meestal het karakter 
van aanloopproblemen. De leerkrachten geven verder aan dat het werken met kleine groepjes 
leerlingen in deze interventie als een didactische uitdaging te hebben ervaren. In grote lijnen is 
hun manier van lesgeven in het kader van dit project niet sterk veranderd, maar is het wel 
afwisselender geworden.  

 

2. Implementatie 
Informatie over de implementatie is in eerste instantie gebaseerd op logboekgegevens. Verder 
zijn de bevindingen gebaseerd op het bezoek aan de school (lesobservatie en interviews met 
leerlingen en leerkrachten). Het logboek is gedurende de eerste helft van het project door de 
directeur ingevuld. Hij heeft een inschatting gegeven van het gebruik van €-Sense door de 
leerkrachten. In de tweede helft van het project is het logboek door de twee leerkrachten uit de 
groepen 5/6 en 7/8 ingevuld. In het logboek wordt een indicatie gegeven van de mate waarin 
leerkrachten met €-Sense hebben gewerkt tijdens hun lessen. Tevens wordt een korte 
beschrijving gegeven van de wijze waarop €-Sense in de lessen werd ingezet en eventuele 
problemen die leerkrachten (en leerlingen) daarbij hebben ervaren.  
 

2.1 Frequentie van gebruik 
Uit de logboeken blijkt dat er gedurende de onderzoeksperiode consequent met €-Sense is 
gewerkt. Uit de interviews met de leerlingen is gebleken dat zij over het algemeen één of twee 
keer per week hebben gewerkt met €-Sense.  
 

2.2 Wijze van gebruik 
Uit de voorbeelden die in de logboeken worden gegeven over de wijze waarop in de lessen met €-
Sense is gewerkt blijkt dat het in de eerste plaats gaat om het uitvoeren van metingen door de 
leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn: 
• De leerlingen hebben in het klaslokaal de verschillen in intensiteit van het licht gemeten. 

Daarnaast hebben de leerlingen op een computerbeeldscherm met de lichtsensor onderzoek 
gedaan naar de lichtsterkte van de verschillende kleuren. 

• De leerlingen hebben leren werken met een geluidssensor. Daarbij hebben ze geleerd om een 
meting te starten, om meerdere metingen achter elkaar te maken en om gegevens te wissen.  

 
Daarnaast zijn toepassingen genoemd die betrekking hebben op het vastleggen en interpreteren 
van de metingen: 
• De leerlingen hebben geleerd om een grafiek te tekenen, om een voorspelling te doen, 

daarover een waarneming uit te voeren en vervolgens de waarneming te bespreken. 
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• De leerlingen hebben verkend wat de sensor kan meten; ook hebben ze verkend hoe de 
software kan worden gebruikt door na te gaan of metingen in getallen of percentages worden 
weergegeven en metingen in grafieken en tabellen kunnen worden weergegeven. 

• Leerlingen hebben verschillende waarnemingen gedaan over het weer (temperatuur en licht) 
met behulp van zelfgemaakte instrumenten en met €-Sense; de waarden op verschillende 
tijdstippen en locaties zijn vergeleken met behulp van grafieken.  

• Leerlingen hebben verschillende waarnemingen gemaakt van geluid in de klas en 
interpreteren grafieken waarin pieken en dalen in decibellen te zien zijn. 

 
Tijdens het schoolbezoek stonden de computers met de €-sensoren opgesteld op de gang waarin 
de leerlingen de school binnenkomen. Er waren kastjes met thermometers, droge theedoeken, 
lege schaaltjes, papier, stiften en een lichtbak naast de computers geplaatst die als hulpmiddelen 
dienden bij het doen van metingen met de sensoren van €-Sense. De leerkracht legde voor 
aanvang van het werken met de €-sensoren in grote lijnen uit wat de opdracht voor vandaag was 
en de leerlingen gingen in twee- of drietallen een lichtmeting doen. Binnen de groepjes was de 
samenwerking goed. De leerlingen hielpen elkaar en vulden elkaar aan waar nodig. Ook tussen de 
groepjes was er sprake van samenwerking. Leerlingen uit de ene groep hielpen een ander groepje 
door ze te vertellen hoe ze moesten beginnen. 
 
Niet alleen is er frequent gewerkt met €-Sense, ook de wijze waarop was in overeenstemming met 
de bedoeling van de interventie. 
 

2.3 Problemen 
Gedurende de weken waarin het logboek is ingevuld, is in 17% van de keren aangegeven dat er 
problemen zijn geweest met het gebruik van €-Sense. Deze problemen waren enerzijds technisch 
van aard: het was bijvoorbeeld onduidelijk waar gegevens opgeslagen moesten worden en het was 
(vanwege de helderheid van het beeldscherm) lastig om met de computer buiten te werken. 
Verder zijn problemen gesignaleerd met het begeleiden van veel kleine groepjes leerlingen. Ook is 
geconstateerd dat de meeste leerlingen snel tevreden waren met de resultaten van één meting. In 
het laatste geval moet de leerkracht veel energie steken in leerlingen, veel goede vragen stellen om 
ze te leren kritisch naar hun eigen waarneming te kijken. 
 
Wanneer de leerkrachten tijdens het interview gevraagd werd naar problemen met €-Sense gaven 
zij evenals de leerlingen aan dat de computers soms vastliepen. Het was daarom belangrijk dat er 
voldoende begeleiders waren die de computers dan weer konden opstarten, omdat de kinderen 
anders niets konden doen. Ook zou het bij gebruik van het programma buiten de school 
(bijvoorbeeld tijdens het weerproject) wenselijk zijn dat de computers in de schaduw kunnen 
staan, omdat nu de beeldschermen van de laptops vaak niet te lezen waren. Verder zouden de 
opdrachtkaarten verbeterd kunnen worden. Nu waren deze namelijk niet allemaal even duidelijk 
voor de kinderen en met wat extra voorbereidingstijd zouden er betere en meer verschillende 
opdrachtkaarten ontwikkeld kunnen worden. De leerkrachten gaven ten slotte beiden aan dat €-
Sense een fijn en goed product is om mee te werken, maar dat er momenteel door te weinig 
voorbereidingstijd nog niet optimaal gebruik kon worden gemaakt van alle functies die de sensor 
heeft. De leerlingen noemden voornamelijk technische problemen (zoals langzaam opstartende 
laptops en sensors) bij het gebruik van €-Sense. 
 
De gesignaleerde problemen zijn vooral van technische aard. De leerkrachten waren wel van 
mening dat het gebruik van €-Sense nog verder geoptimaliseerd kan worden, vooral om het 
kritisch nadenken bij leerlingen over de gevonden resultaten te stimuleren. 
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3. Opbrengsten 

3.1 Kwantitatieve analyses 

Opzet 
Eind januari is de AlvaBavo toets afgenomen in zowel de Van der Lugtschool als in een 
vergelijkingsschool. De toets is in juni nogmaals afgenomen. In totaal hebben 47 leerlingen aan 
de voor- en nameting deelgenomen (24 op de Van der Lugtschool en 23 op de 
vergelijkingsschool). De AlvaBavo meet algemene (onderzoeks)vaardigheden: waarnemingen, 
kiezen en ordenen van gegevens, meningsvorming, samenwerken, samenvatten en conclusies 
trekken, opvattingen en overtuigingen, feiten en meningen en eisen stellen aan eigen werk (Meijer 
& Elshout-Mohr, 1998). Als zodanig sluit deze toets uitstekend aan op de doelstellingen en 
inhoud van het project. De AlvaBavo toets is echter ontworpen voor het voortgezet onderwijs. 
Om te testen of de toets ook geschikt om af te nemen in de groepen 6 t/m 8 van de basisschool 
is eerst een kleinschalige pilot uitgevoerd op een andere basisschool. Daaruit bleek dat de toets 
voor leerlingen op de basisschool weliswaar niet gemakkelijk is, maar dat het voorleggen van de 
toets aan deze leerlingen niet op onoverkomelijke problemen stuit. Voor dit onderzoek is de 
verkorte versie met 24 items afgenomen. Deze is ontwikkeld voor gebruik in (grootschalige) 
evaluatiestudies. 
 
Om effecten op motivatie en zelfstandigheid in kaart te brengen zijn in beide scholen de 
motivatievragen uit COOL5-18 (cognitief zelfvertrouwen en taakmotivatie) als pre- en posttest 
afgenomen (Driessen, Mulder, Ledoux, Roeleveld, Van der Veen, 2009). COOL5-18 is een 
grootschalig onderzoek onder Nederlandse leerlingen dat driejaarlijks wordt uitgevoerd. De 
scores op cognitief zelfvertrouwen zijn gebaseerd op zes items (bijvoorbeeld: “ik weet zeker dat 
dit jaar op school alles me wel zal lukken”). De leerlingen kunnen op een vijfpuntsschaal 
aangeven in hoeverre elke uitspraak op hun van toepassing is. De score op taakmotivatie geeft 
aan in hoeverre een leerling gericht is op het ontwikkelen van zijn/haar vaardigheden, op leren en 
het begrijpen van schoolwerk. Deze score is gebaseerd op vijf items (bijvoorbeeld: “ik ben 
tevreden als ik op school iets heb geleerd dat ik begrijp”). De scores voor zowel cognitief 
welbevinden als taakmotivatie zijn berekend door het gemiddelde te nemen over de antwoorden 
op de zes, respectievelijk vijf items in kwestie. 
 

Resultaten 
De AlvaBavo-toets is op de Van der Lugtschool aanmerkelijk beter gemaakt dan op de 
vergelijkingsschool, en dat is zowel in juni als in januari het geval. Op beide tijdstippen is het 
verschil zo groot dat een toevalstreffer erg onwaarschijnlijk is (kleiner dan 5%). Toch kan niet 
geconcludeerd worden dat het project tot betere scores op de ALvaBavo-toets heeft geleid. 
Daarvoor is er te weinig verschil in vooruitgang tussen beide scholen. Het verschil tussen de 
voor- en nameting is in de controleschool zelfs een fractie hoger dan in de Van der Lugtschool. 
Dit verschil is echter te klein om er veel waarde aan toe te kennen. Pas als de kans op een 
dergelijk verschil louter op basis van toeval kleiner is dan 5%, wordt er in wetenschappelijk 
onderzoek waarde aan toegekend. In dergelijke gevallen hebben we een resultaat gevonden dat 
men op basis van toeval in minder dan 5% van alle gevallen zou vinden. Men spreekt dan van 
statistisch significante resultaten bij een significantieniveau van .05. 
 
AlvaBavo-toets 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Van der Lugtschool 57.9 61.5 3.6 
Vergelijkingsschool 48.9 53.3 4.4 Niet significant 
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De resultaten voor cognitief zelfvertrouwen en taakmotivatie kunnen evenmin ondersteuning 
bieden voor de veronderstelling dat het project een positieve invloed heeft gehad op deze 
aspecten. In beide scholen zien we een (meestal lichte) achteruitgang op deze punten, maar het 
verschil in achteruitgang is statistisch gezien niet significant. 
 
Cognitief zelfvertrouwen 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Van der Lugtschool 3.90 3.71 -.09 
Vergelijkingsschool 3.67 3.63 -.05 Niet significant 

 
Taakmotivatie 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Van der Lugtschool 4.08 3.63 -.36 
Vergelijkingsschool 4.02 3.85 -.07 Niet significant 

 

De resultaten van de kwantitatieve analyses laten dus geen significante verschillen zien tussen de 
ontwikkeling van leerlingen in de Van der Lugtschool en de vergelijkingsschool. Dat geldt zowel 
voor de leerprestaties (op een gestandaardiseerde toets) als voor cognitief zelfvertrouwen en 
taakmotivatie. Uit de interviews met de leerlingen en leerkrachten komt echter een rooskleuriger 
beeld naar voren over de opbrengsten van de interventie. 

 

3.2 Schoolbezoek 
Alle geïnterviewde leerlingen hebben aangegeven aan dat ze het leuk vonden om bezig te zijn met 
€-Sense en wilden er ook allemaal graag vaker mee werken. De leerlingen waardeerden het 
zelfstandig werken en gaven aan dat ze er veel nieuwe dingen door hebben geleerd. Uit de 
interviews is naar voren gekomen dat grafieken en tabellen al eens zijn behandeld met rekenen, 
maar dat bijvoorbeeld het meten van de lichtsterkte (zoals geobserveerd) niet gemakkelijk op een 
andere manier kan worden geleerd. De leerlingen zijn ook over het werken in groepjes 
enthousiast en hebben dit als erg leerzaam ervaren.  
 
Eén van de twee leerkrachten gaf aan dat in zijn klas durf, verschillen in niveaus en interesses 
bepalend zijn voor de manier waarop de leerlingen omgaan met €-Sense. Volgens zijn collega is 
het soms lastig dat het niveau en het inzicht van de kinderen van elkaar verschillen. Sommige 
kinderen snappen het direct en gaan zelfstandig aan de slag, terwijl anderen een echte instructie 
nodig hebben. Volgens deze leerkracht zijn meisjes over het algemeen net iets minder enthousiast 
om met het programma te werken dan jongens. De leerkrachten noemen verschillende voordelen 
van het programma €-Sense voor de leerlingen:  
 
• Zonder €-Sense kan er niet op deze interactieve manier aandacht besteed worden aan 

techniek en natuurkunde.  
• Het overgrote deel van de kinderen is erg enthousiast over het werken met de €-Sense en de 

computerprogramma’s die erbij horen. 
• €-Sense wordt door de leerlingen grotendeels zelfstandig gebruikt. Hierdoor leren ze 

zelfstandig metingen te verrichten.  
• Ook leren ze hoe ze de metingen zelf kunnen beïnvloeden en wat dit met de 

betrouwbaarheid van het onderzoek doet, maar ook welke factoren allemaal belangrijk zijn bij 



 13 

het werken met de apparatuur. De kinderen ervaren op welke manier je eerlijk onderzoek 
kunt doen en kunt meten.  

• Leerlingen hebben beter grafieken en tabellen leren lezen 
 
Het doel van het €-Sense project (kinderen worden kritischer en zelfstandiger, en ontwikkelen 
een daarbij passende houding) is daarmee in de ogen van de leerkrachten behaald. Het is niet 
direct te zeggen dat de leerlingen meer samenwerkend zijn gaan leren, maar ze helpen elkaar wel.  
 
Doordat de leerlingen zelfstandig aan het werk werden gezet aan aparte tafels in de gang, kregen 
de leerkracht mogelijkheden om andere leerlingen binnen de klas instructie ten aanzien van 
andere vakken te geven. Het programma is zelfcorrigerend, dus de leerlingen die ermee werken 
kunnen van begin tot eind zelfstandig aan de slag met het programma. De taken van de 
leerkracht zijn echter niet direct verlicht door het gebruik van €-Sense. Het lesgeven is wel 
afwisselender geworden, omdat deze lessen anders niet of klassikaal uit een boek gegeven zouden 
worden. Nu wordt er een meer actieve bijdrage van het kind verwacht. De manier van lesgeven 
van de leerkrachten is niet direct beïnvloed door de komst van het €-Sense project. Wel heeft een 
van beide leerkrachten aangegeven dat zijn manier van vragen stellen aan de leerlingen anders is 
geworden. Hij stelt nu meer open vragen, waardoor de leerlingen meer gestimuleerd worden om 
zelf de antwoorden te bedenken. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat uit de interviews met leerlingen en leerkrachten een veel 
positiever beeld naar voren komt dan uit de kwantitatieve analyses. In de perceptie van beide 
groepen is het werken met €-Sense voor de leerlingen zeker waardevol en leerzaam geweest. De 
resultaten van de interviews wijzen er op dat de voornaamste doelstellingen voor de leerlingen 
zijn behaald. Hun begrip van grafieken en relaties is verbeterd evenals hun kritische houding en 
zelfstandigheid.  
 
De leerkrachten rapporteren vooral dat dankzij €-Sense het lesgeven voor hun afwisselender is 
geworden, hoewel er niet direct sprake is van grote veranderingen op dit gebied. Bovendien is het 
nu gemakkelijker om bepaalde leerlingen extra instructie te geven, wanneer de andere leerlingen 
zelfstandig werken. 
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 ICT Delta, Arnhem 

 

1. Projectbeschrijving, beoogde effecten en belangrijkste resultaten 
Delta is de stichting voor katholiek en protestants-christelijk primair onderwijs in Arnhem en 
omstreken. Hieronder ressorteren 26 basisscholen. De ICT-toepassing die op deze scholen wordt 
geïmplementeerd is gericht op dyslectische leerlingen in de groepen 6 tot en met 8. Het 
programma Kurzweil zet gescande tekst om in gesproken vorm, waarbij het voorgelezen woord en 
de zin in verschillende kleuren gearceerd worden, zodat de leerling precies ziet welk deel van de 
tekst wordt voorgelezen. Kurzweil wordt ingezet om de beperkingen van dyslectische leerlingen 
te compenseren waardoor ze bijvoorbeeld teksten op hun eigen niveau kunnen lezen (i.p.v. te 
gemakkelijke of te kinderachtige teksten). Kurzweil is met nadruk geen remediërende techniek 
(leerlingen die het gebruiken gaan er niet beter door lezen), maar een compenserende techniek 
(vergelijkbaar met een leesbril). Naast leesboeken zijn ook verschillende delen uit de lesmethoden 
gescand, zodat deze ook kunnen worden voorgelezen. Ook onderdelen van de CITO-toetsen zijn 
gescand. Leerlingen mogen zelf bepalen wanneer ze Kurzweil gebruiken. In totaal doen 10 
scholen mee aan dit project. 
 
Het hoofddoel van het werken met Kurzweil is nadrukkelijk niet het verhogen van de 
leesvaardigheid van zwakke lezers. Wat men in de eerste plaats wil bereiken bij deze leerlingen is 
het bevorderen van hun motivatie om te lezen. Verder hoopt men zo hun zelfvertrouwen en 
zelfstandigheid te vergroten. Een belangrijk doel is dat ze minder afhankelijk worden van hulp 
van anderen en zonder extra hulp gewoon mee kunnen doen in de lessen. In het onderstaande 
overzicht wordt een en ander kort samengevat. 

Overzicht: 
Vakgebied Taal/lezen 
Innovatie Kurzweil 
Looptijd onderzoek januari tot juni 
Beoogde doelen bij leerlingen 
 

- Grotere zelfstandigheid 
-  Grotere motivatie om te lezen  
- Meer zelfvertrouwen 

Beoogde doelen bij leraren  - Geen 
 

Resultaten 
De resultaten van de kwantitatieve analyses laten voor dit project significante en positieve 
effecten zien voor de leerlingen die met Kurzweil hebben gewerkt. Voor deze groep leerlingen 
verloopt de ontwikkeling op het gebied van cognitief zelfvertrouwen en taakmotivatie positiever 
dan voor de leerlingen in de vergelijkingsgroep. De leerlingen die met Kurzweil hebben gewerkt 
zijn ook meer doordrongen geraakt van het belang om goed te kunnen lezen. De leerlingen in de 
vergelijkingsgroep laten juist een tegenovergestelde ontwikkeling zien.  
 
De geïnterviewde leerkrachten gaven aan dat de leerlingen die met Kurzweil werken er erg 
enthousiast over waren. Hun leesmotivatie en zelfredzaamheid lijkt vergroot. Ze konden boeken 
en teksten sneller lezen dan ze gewend waren. Dit beeld wordt bevestigd in de 
leerlingeninterviews. De leerlingen gaven in ieder geval aan graag vaker met Kurzweil te willen 
werken. Voor de remedial teacher is Kurzweil aantrekkelijk omdat ze geen teksten meer samen 
met de kinderen hoefde te lezen. Waarschijnlijk kan door het lezen van de teksten voor de 
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zaakvakken ook de groepsleerkracht ontlast worden. De taken van de remedial teacher zijn 
verder niet verlicht, maar voor de toekomst zou dit zeker mogelijk zijn. Momenteel zorgt de 
administratie van de leerlingen nog voor veel werk. Uit de logboekgegevens blijkt verder dat de 
leerlingen vrijwel altijd met (veel) plezier gebruik hebben gemaakt van Kurzweil.  
 

2. Implementatie 
Via een logboekje bij de computer waarop de Kurzweil software heeft gedraaid kon op de 10 
deelnemende scholen worden bijgehouden welke leerlingen wanneer en hoe lang het programma 
hebben gebruikt. De waardering voor, maar ook eventuele problemen met het gebruik van 
Kurzweil werd ook in deze logboeken genoteerd. Helaas is maar een beperkt aantal logboeken 
geretourneerd, namelijk 21 (waarvan drie onvolledig). Dat betekent dat voor de meeste van de 58 
leerlingen die met Kurzweil gewerkt hebben geen logboekgegevens beschikbaar zijn. Daarnaast is 
in de interviews met leerlingen en leerkrachten nadere informatie verkregen over hoe Kurzweil 
door de leerlingen is gebruikt en in hoeverre men daarbij op problemen is gestuit. 
 

2.1 Frequentie van gebruik 
De logboekgegevens kunnen slechts beschouwd worden als een indicatie van de mate waarin 
Kurzweil geïmplementeerd is op de deelnemende scholen, maar zeker niet als een nauwkeurige 
beschrijving. Het aantal keren dat men met Kurzweil gewerkt heeft loopt voor de 18 leerlingen 
uiteen van 2 tot 19. Het gemiddelde ligt op 8.6. Het betreft hier de periode van eind maart tot 
eind juni. De gemiddelde duur van een Kurzweil-sessie is iets minder dan 23 minuten. De totale 
tijd die deze leerlingen gemiddeld hebben besteed aan werken met Kurzweil komt uit op uit ruim 
197 minuten (3 uur en 17 minuten).  
 

2.2 Wijze van gebruik 
Uit interviews met twee leerlingen (uit groep 5 en 7 van de Pieter de Jongschool) komt naar 
voren dat ze de software zelfstandig hebben gebruikt, zowel in de klas tijdens de les als 
daarbuiten, samen met de remedial teacher. Doordat ze een eigen mapje hadden op de server, 
konden ze hun documenten opslaan en hun voortgang eenvoudig bijhouden. In het begin 
vonden ze het programma moeilijk te gebruiken maar na verloop van tijd niet meer. Uit de 
logboekgegevens blijkt verder dat de leerlingen vrijwel altijd met (veel) plezier gebruik hebben 
gemaakt van Kurzweil.  
 
Uit de beschikbare informatie kan worden opgemaakt dat een aantal zwakke lezers stelselmatig 
met Kurzweil heeft gewerkt in overeenstemming met het doel waarvoor de software is 
ontworpen. 
 

2.3 Problemen 
Tijdens het interview gaven zowel de leerkracht als de remedial teacher aan dat het aanvankelijk 
moeilijk was om de voortgang van de leerlingen te volgen, omdat niet opgeslagen werd waarmee 
de leerling had gewerkt. Dit was ook voor de leerlingen lastig. Dit werd opgelost door een apart 
mapje voor iedere leerling op de server te zetten. Zodoende konden de leerkrachten de voortgang 
van de leerlingen volgen en konden de leerlingen gemakkelijk verder werken met de teksten waar 
ze eerder aan begonnen waren. Beide leerkrachten zouden ook graag zien dat er meer lees- en 
lesboeken aan de database van Kurzweil worden toegevoegd, zodat de keuzemogelijkheden voor 
de leerlingen worden uitgebreid.  
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De leerlingen vonden de stem die de teksten voorleest soms wel erg houterig. Bovendien werden 
woorden soms wat eigenaardig uitgesproken. Teksten werden ook niet altijd goed voorgelezen, 
bijvoorbeeld omdat het programma ook probeerde van plaatjes woorden te maken. Verder stopte 
de stem af en toe aan het eind van een regel, terwijl de zin nog niet was afgelopen. Soms werd 
ook de paginanummering voorgelezen of herhaalde het programma een bladzijde. Tenslotte 
vonden de leerlingen het nog wel jammer dat ze niet altijd met de klas mee konden doen. 
Doordat ze veel achter computer zaten, kregen ze soms niet alle klassikale instructie mee. 
 
De gesignaleerde problemen zijn over het algemeen niet bijzonder ernstig van aard en konden 
deels tijdens de looptijd van interventie al worden opgelost (zoals de werkmapjes op de server). 
Sommige klachten geven eigenlijk een indicatie voor het succes van de interventie (bijvoorbeeld 
de roep om meer gescande teksten). De meeste klachten hadden betrekking op tekortkomingen 
bij het voorlezen, maar desondanks wilden de leerlingen volgend jaar weer (heel) graag met 
Kurzweil werken. Het probleem dat waarschijnlijk de meeste aandacht verdient is de klacht van 
de leerlingen dat ze soms een deel van de klassikale instructie hebben gemist, doordat ze 
zelfstandig achter de computer aan het werk waren. 
 

3. Opbrengsten 

3.1 Kwantitatieve analyses 

Opzet 
Dit project was gericht op dyslectische leerlingen verspreid over diverse basisscholen. De 
leerlingen op tien van deze scholen vormen de experimentele groep. Bij deze leerlingen is door de 
leerkracht vastgesteld dat ze kampten met dyslexie of ernstige leesproblemen. Het ging steeds om 
enkele kinderen per school uit de groepen 4 t/m 8. De vergelijkingsgroep is gevormd door 
leerlingen uit andere scholen met vergelijkbare leesproblemen. Zowel in de experimentele groep 
ging het dus om leerlingen van wie door de leerkrachten was vastgesteld dat ze ernstige 
problemen hadden met lezen. De experimentele groep omvatte 59 leerlingen afkomstig van 10 
verschillende scholen. De vergelijkingsgroep bestond uit 27 leerlingen van 7 andere scholen.  
 
De belangrijkste doelstelling van het project was de motivatie en zelfstandigheid van leerlingen 
met leesproblemen te stimuleren. Om effecten op motivatie en zelfstandigheid in kaart te 
brengen zijn zowel bij de leerlingen uit de experimentele groep als de vergelijkingsgroep de 
motivatievragen uit COOL5-18 (cognitief zelfvertrouwen en taakmotivatie) als pre- en posttest 
afgenomen (Driessen et al., 2009). COOL5-18 is een grootschalig onderzoek onder Nederlandse 
leerlingen dat driejaarlijks wordt uitgevoerd.  
 
De voormeting vond plaats begin maart en de nameting in juni. De scores op cognitief 
zelfvertrouwen zijn gebaseerd op zes items (bijvoorbeeld: “ik weet zeker dat dit jaar op school 
alles me wel zal lukken”). De leerlingen konden op een vijfpuntsschaal aangeven in hoeverre elke 
uitspraak op hun van toepassing was. De score op taakmotivatie geeft aan in hoeverre een 
leerling gericht is op het ontwikkelen van zijn/haar vaardigheden, op leren en het begrijpen van 
schoolwerk. Deze score is gebaseerd op vijf items (bijvoorbeeld: “ik ben tevreden als ik op school 
iets heb geleerd dat ik begrijp”). De scores voor zowel cognitief welbevinden als taakmotivatie 
zijn berekend door het gemiddelde te nemen over de antwoorden op de zes respectievelijk vijf 
items in kwestie.  
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Verder is de leerlingen gevraagd aan te geven hoeveel tijd ze op een doordeweekse dag buiten 
school besteedden aan de volgende vier zaken: televisie kijken; computer- of videospelletjes 
spelen; verhalen en artikelen lezen op internet; verhalen en artikelen lezen in boeken of 
tijdschriften. De antwoordcategorieën bij deze vragen waren: 5 uur of meer; 3-5 uur; 1-3 uur; 
minder dan 1 uur; helemaal nooit. Deze vragen zijn overgenomen uit de leerling-enquête die is 
afgenomen in het PIRLS-survey (Mullis, Martin, Kennedy & Foy, 2007). PIRLS (Progress in 
International Reading Literacy) is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar de 
leesvaardigheid van 10-jarige leerlingen in het basisonderwijs. 
 
Tenslotte is de leerlingen een zestal items voorgelegd die betrekking hebben op hun attitude ten 
aanzien lezen (bijvoorbeeld: “Ik vind het leuk als ik een boek als cadeau krijg” eveneens ontleend 
aan het PIRLS-survey). De leerlingen is gevraagd om op een vijfpuntsschaal aan te geven in 
hoeverre ze het met elke uitspraak eens waren. De antwoorden op vijf van de zes items vertonen 
zoveel onderlinge samenhang dat het gerechtvaardigd is het gemiddelde over deze vijf items te 
berekenen en dit als een indicator te beschouwen van iemands algemene leesattitude. Het 
resterende item heeft meer betrekking op het belang van lezen (“Ik moet goed leren lezen omdat 
dat belangrijk is voor later”). 
 

Resultaten 
Op de voormeting lagen de experimentele groep en de vergelijkingsgroep dicht bij elkaar wat 
betreft cognitief zelfvertrouwen en taakmotivatie. Op beide aspecten laat de vergelijkingsgroep 
echter een veel sterkere terugval zien. Het zelfvertrouwen en de taakmotivatie van de leerlingen 
die gebruik hebben gemaakt van Kurzweil is op peil gebleven, terwijl de leerlingen uit de 
vergelijkingsgroep een duidelijke terugval laten zien. Dit verschil is statistisch significant. De kans 
dat dit een toevalstreffer is, is minder dan 5%. Het verschil in ontwikkeling tussen beide groepen 
wordt geïllustreerd in de twee grafieken. 
 
Cognitief zelfvertrouwen 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Experimentele groep  3.53 3.60 .07 
Vergelijkingsgroep 3.66 3.40 -.17 Significant 

 
Taakmotivatie 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Experimentele groep  3.99 3.90 -.08 
Vergelijkingsgroep 4.14 3.78 -.37 Significant 
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Cognitief zelfvertrouwen (gebruik Kurzweil ICT Delta)
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Met betrekking tot de tijdsbesteding buiten school op doordeweekse dagen zijn er geen 
significante verschillen gevonden in de veranderingen tussen beide groepen leerlingen met 
betrekking tot televisie kijken, het spelen van computer- of videospelletjes en ook niet voor het 
lezen van verhalen en artikelen op internet. Er is wel een significant verschil gevonden voor het 
lezen van verhalen en artikelen in boeken of tijdschriften. Bij de voormeting gaven de leerlingen 
in de vergelijkingsgroep aan iets vaker te lezen. Maar terwijl de leerlingen in de experimentele 
groep een lichte stijging laten zien, is een tegengestelde ontwikkeling gevonden bij de leerlingen in 
de vergelijkingsgroep. Het is echter twijfelachtig of dit geïnterpreteerd kan worden als een effect 
van het werken met Kurzweil. Probleem is het duidelijke verschil in aanvangsniveau tussen beide 
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groepen. Het is ook mogelijk dat die verschillen het gevolg zijn van toevallige schommelingen die 
bij de nameting minder sterk meespelen. Dit vermoeden wordt bevestigd door de resultaten van 
een meer geavanceerde data-analyse (lineaire regressie) waarin zo veel mogelijk rekening wordt 
gehouden met het ongelijke aanvangsniveau in beide groepen. Deze analyse laat geen significant 
verschil zien tussen het eindniveau in beide groepen. 
 
De cijfers in de onderstaande tabellen corresponderen met antwoordcategorieën. Een score van 
drie correspondeert met 1 tot 3 uur per week lezen of televisie kijken. De minimum score van 
één betekent dat een bepaalde activiteit nooit wordt beoefend. Een score van twee 
correspondeert met de antwoordcategorie minder dan 1 uur per dag.  
 
 
Tijd besteed op een doordeweekse dag aan televisie kijken 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Experimentele groep  2.95 2.91 .00 
Vergelijkingsgroep 3.00 3.04 .04 Niet significant 

 
Tijd besteed op een doordeweekse dag aan computer- of videospelletjes 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Experimentele groep  2.67 2.58 -.13 
Vergelijkingsgroep 3.11 2.74 -.37 Niet significant 

 
Tijd besteed op een doordeweekse dag aan verhalen en artikelen lezen op internet 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Experimentele groep  1.53 1.45 -.09 
Vergelijkingsgroep 1.56 1.52 .00 Niet significant 

 
Tijd besteed op een doordeweekse dag aan verhalen en artikelen lezen in boeken of tijdschriften 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Experimentele groep  2.00 2.12 .10 
Vergelijkingsgroep 2.48 2.04 -.44 Significant* 

*Aanvullende regressieanalyse laat geen significant resultaat zien 
 
 
Met betrekking tot de algemene leesattitude laten de resultaten weinig verschil zien tussen beide 
groepen. In zowel de experimentele groep als de vergelijkingsgroep verandert er weinig tussen de 
voor- en nameting. In alle gevallen duidt de gemiddelde score op een attitude dicht in de buurt 
van de neutrale positie. Het gemiddelde ligt in alle gevallen dicht bij drie, wat precies tussen de 
minimum en maximum score ligt.  
 
Algemene leesattitude 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Experimentele groep  3.15 3.01 -.15 
Vergelijkingsgroep 3.13 3.13 -.01 Niet significant 

 
Voor de uitspraak “Ik moet goed leren lezen omdat dat belangrijk is voor later” liggen de zaken 
anders. Ten eerste duiden de gemiddelde scores in beide groepen op de voor- en nameting op 
een grote mate van instemming (4 staat voor “mee eens”; 5 staat voor “helemaal mee eens”). 
Nog belangrijker is het significante verschil in verandering tussen beiden groepen. Bij aanvang is 
de mate van instemming met deze uitspraak een fractie hoger in de vergelijkingsgroep, maar de 
mate van instemming is duidelijk minder bij de nameting. De experimentele groep laat juist een 
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tegenovergestelde ontwikkeling zien. Het resultaat is een significant verschil in de verandering 
tussen beide groepen. Kennelijk heeft het werken met Kurzweil de leerlingen meer bewust 
gemaakt van het belang van leesvaardigheid. Het verschil in ontwikkeling tussen de experimentele 
groep en de vergelijkingsgroep wordt in de onderstaande grafiek nader geïllustreerd. 
 
 
Ik moet goed leren lezen omdat dat belangrijk is voor later 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Experimentele groep  4.63 4.81 .18 
Vergelijkingsgroep 4.89 4.52 -.37 Significant 
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3.2 Schoolbezoek (Pieter de Jongschool) 
De beide geïnterviewde leerlingen (uit groep 5 en 7) waren zonder meer positief over het werken 
met Kurzweil. Doordat de teksten werden voorgelezen, waren ze voor deze leerlingen veel beter 
te begrijpen. Dit laatste zorgde er ook voor dat ze nieuwe en moeilijke woorden hebben leren 
herkennen en lezen. De leerling uit groep 5 vertelde dat hij met dit programma voor het eerst een 
dik boek heeft uitgelezen. Ook is de angst voor achterlopen, bijvoorbeeld bij een toets, 
afgenomen. De leerling uit groep 7 gaf aan dat hij zijn entreetoets op tijd af had gekregen, iets dat 
hem zonder Kurzweil vast niet was gelukt Verder gaf hij aan dat het handig is dat hij de snelheid 
van de stem kon aanpassen. Bij moeilijkere teksten is het mogelijk om de stem langzamer te laten 
spreken, zodat hij deze ook goed kon begrijpen. De leerlingen gaven verder aan dat ze niet alleen 
de teksten veel beter zijn gaan begrijpen, maar dat ze ook beter met de computer hebben leren 
omgaan. Beide leerlingen zouden vaker en ook voor meer vakken met Kurzweil willen werken. 
 
In het interview met de leerkracht van groep 7 werd bevestigd dat alle dyslectische leerlingen die 
Kurzweil op de school gebruiken enthousiast lijken. Volgens haar heeft het gebruik van Kurzweil 
de leesmotivatie en het zelfvertrouwen bij de leerlingen vergroot Het heeft ertoe geleid dat ze 
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elkaar kunnen helpen en sneller lezen dan ze gewend waren. Het enthousiasme en de inzet 
verschillen wel per kind. Volgens de leerkracht van groep 7 zijn de leerlingen die gebruik hebben 
gemaakt van Kurzweil daar erg geconcentreerd mee bezig geweest. Ook zijn de toetsen beter 
gemaakt dan ze verwacht had.  
 
Een voordeel voor de remedial teacher is dat ze nu geen teksten meer samen heeft hoeven lezen 
met de leerlingen. Dat hebben ze nu zelfstandig gedaan. De taken van de remedial teacher zijn 
hierdoor verder niet verlicht, maar ze verwacht dat dit in de toekomst zeker mogelijk is. 
Momenteel zorgt de administratie van de leerlingen nog voor veel werk, maar als de vereiste 
gegevens eenmaal ingevoerd zijn, zullen haar taken verlicht worden. Leerlingen maken overigens 
niet alleen in de klas gebruik van het programma maar ook thuis.  
 
Zowel uit de kwantitatieve analyses als uit de interviews met leerlingen en leerkrachten komt een 
positief beeld naar voren over de effecten van werken met Kurzweil. De doelstellingen om bij 
zwakke lezers het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en motivatie om te lezen te vergroten lijken 
gerealiseerd. De leerlingen en leerkrachten schetsen een positief beeld, dat bovendien bevestigd 
wordt door de kwantitatieve analyses. 
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OBS De Zuidwesthoek, Goes 
 

1. Projectbeschrijving, beoogde effecten en belangrijkste resultaten  
Deze school heeft gedurende de periode februari tot juni 2010 de Nintendo DSI in groep 4/5 
ingezet ten behoeve van spelling en aanvankelijk rekenen. De toepassingen Pictodictee en 
Rekentraining ondersteunen leerlingen in het vergroten van hun spellingsvaardigheid en het 
automatiseren en memoriseren van rekenopgaven (rekenen t/m 20 en tafels).  
 
Leerlingen werken met Pictodictee in tweetallen, waarbij de ene leerling de andere leerling een 
dictee afneemt. Beide leerlingen zijn actief met spelling bezig. Leerling1 krijgt een woord te horen 
van leerling2 (de “dicteeleider”), dat hij moet opschrijven of intikken in de DS. De dicteeleider 
bekijkt het woord, en kijkt of het goed geschreven is. Zo niet: dan geeft de dicteeleider een 
hintwoord (als bommen bijv. is geschreven als boomen dan geeft de dicteeleider leerling2 als 
hintwoord boLmen). Leerling1 kan het daarna met het hintwoord opnieuw proberen. De 
dicteeleiders geven op een apart formulier aan of (en na hoeveel pogingen) het woord goed is 
opgeschreven. De veronderstelling is dat door samen ermee bezig te zijn, beide leerlingen hun 
spellingsvaardigheid vergroten.  
 
Voor rekenen wordt gebruik gemaakt van een bestaand programma voor de Nintendo: 
Rekentraining. Daarin zitten diverse rekenspelletjes waarbij leerlingen zo snel mogelijk een 
rekenprobleem moeten oplossen. Kinderen houden op een formulier hun score bij, en kunnen zo 
proberen hun score bij verschillende oefeningen te verbeteren. Doordat de kinderen mogen 
kiezen of ze de Nintendo gebruiken, verschilt de gebruikstijd per leerling. De Nintendo wordt 
minimaal 15 minuten per dag gebruikt voor rekenen en spelling. De spellingstool op de Nintendo 
wordt echter gebruikt als aanvulling op het klassikale dictee.  
 
Voor beide toepassingen geldt dat de scores op papier worden bijgehouden: op de Nintendo’s zit 
geen harde schijf waar de scores bewaard kunnen worden (ze moeten ook uitwisselbaar zijn 
tussen leerlingen), via de op papier ingevulde formulieren kan de leerkracht in de gaten houden 
hoe leerlingen het doen. 

Overzicht: 
Vakgebied Taal en rekenen 
Looptijd onderzoek januari – juni 2010 
Innovatie Pictodictee en Rekentraining 
Beoogde doelen bij leerlingen 
 

- Betere prestaties op gebied van spellen  
- Betere prestaties op gebied van aanvankelijk 

rekenen (optellen en aftrekken t/m 20 en tafels)  
- Vergroten leermotivatie (enthousiasme, plezier) 
- Concentratie 

Beoogde doelen bij leraren  
 

- Waardering en enthousiasme voor deze nieuwe 
manier van werken 

- Soepele inpassing in het geheel van 
spelling/rekenonderwijs 
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Resultaten 
De kwantitatieve analyses voor dit project laten enkele significante en positieve effecten zien van 
de interventie. De leerlingen van de Zuidwesthoek hebben significant meer vooruitgang geboekt 
op de rekentoets uit het leerlingvolgsysteem van CITO. Daarnaast blijkt de rekensnelheid van de 
leerlingen op de Zuidwesthoek meer te zijn toegenomen dan die van de leerlingen op de 
vergelijkingsschool. Dit laatste is vastgesteld aan de hand van een door de ontwerpers van de 
interventie ontwikkelde toets die betrekking heeft op de tafels (1 t/m 10).  
 
Uit het implementatieonderzoek blijkt dat de Nintendo’s intensief zijn gebruikt, vooral bij 
zelfstandig werken en werken in kleine groepen. Voor zover daarbij problemen gerapporteerd 
worden lijken die niet onoverkomelijk (schrijven op het touchscreen geeft soms problemen en de 
benodigde schrijfpen wil nog wel eens zoek raken). Zowel de leerkrachten als de leerlingen zijn 
enthousiast over het werken met de Nintendo’s. De leerkrachten geven aan dat met de 
Nintendo’s meer op tempo wordt gewerkt en dat rekenen dankzij de te verdienen “medailles” 
voor de leerlingen meer een uitdaging is geworden. Het positieve beeld van de leerkrachten wordt 
door de leerlingen bevestigd. Ook zij geven aan dat geconcentreerd werken gestimuleerd wordt 
en zouden de Nintendo’s ook graag bij andere vakken willen gebruiken. 
 

2. Implementatie 
Informatie over de implementatie is in de eerste plaats afkomstig van logboekgegevens. De 
leerkracht heeft het logboek zeven keer ingevuld gedurende de looptijd van het project. Zij heeft 
vragen ingevuld over de mate waarin leerlingen met Pictodictee en rekentraining hebben gewerkt, 
de wijze waarop leerlingen met beide programma’s hebben gewerkt en eventuele problemen die 
zich hierbij voordeden. Tevens wordt op basis van het schoolbezoek een korte beschrijving 
gegeven van de wijze waarop Pictodictee en rekentraining is ingezet tijdens de lessen en eventuele 
problemen die leerkrachten (en leerlingen) daarbij hebben ervaren. Deze beschrijving is 
gebaseerd op lesobservaties en interviews met leerlingen en leerkrachten. 

2.1 Frequentie van gebruik 
Pictodictee werd in groep 4/5 gemiddeld 23 minuten per drie lesdagen gebruikt door leerlingen 
(in de weken waarin het logboek werd ingevuld). Uit de logboeken blijkt dat in deze weken 
gemiddeld 17 leerlingen met het logboek werkten en dat het gebruik redelijk constant is geweest. 
Rekentraining werd door alle leerlingen gebruikt in de weken waarin het logboek werd ingevuld. 
De leerlingen werkten gemiddeld 60 minuten per drie lesdagen met rekentraining, variërend van 
40 minuten tot 120 minuten. Uit de logboeken blijkt dat ook het gebruik van rekentraining 
redelijk constant is geweest. 
 

2.2 Wijze van gebruik 
Pictodictee werd vooral ingezet tijdens het zelfstandig werken en tijdens het werken in kleine 
groepen. Ook rekentraining werd vooral ingezet tijdens het zelfstandig werken en tijdens het 
werken in kleine groepen. Zowel Pictodictee als rekentraining werden niet gebruikt tijdens de 
klassikale instructie. De leerkracht heeft Pictodictee en rekentraining ingezet voor alle leerlingen. 
In sommige gevallen is NintendoDS, naast het reguliere onderwijsprogramma, ingezet voor 
zorgleerlingen om extra te oefenen. 
 
Tijdens de geobserveerde les werden de leerlingen zelfstandig aan het werk gezet door de 
leerkracht. Alle leerlingen hadden een eigen Nintendo en een map waarin ze hun voortgang 
bijhielden. De leerlingen waren erg behulpzaam naar elkaar, werkten geconcentreerd en leken 
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plezier te hebben in het werken met de Nintendo. Leerlingen die niet verder konden op de 
Nintendo (omdat ze klaar zijn of omdat de accu leeg is) kregen direct andere taken.  
 
Ook uit de leerlingeninterviews is gebleken dat alle leerlingen gebruik maakten van Nintendo DS. 
Nadat de leerkracht had uitgelegd hoe de Nintendo werkt, vonden ze het gemakkelijk om ermee 
te werken en hadden ze geen hulp meer nodig. De leerkracht gaf aan dat het oefenen met de 
dictees (in tweetallen) iets meer tijd kostte dan de uitleg over het rekenen. 
 
De informatie uit het logboek, de lesobservatie en interviews met leerkracht en leerlingen levert 
een consistent beeld op over de implementatie. De Ninentendo’s zijn frequent gebruikt en op een 
manier die in overeenstemming is met de bedoelingen van de interventie. 
 

2.3 Problemen 
De leerkracht heeft bij het invullen van het logboek een aantal (technische) problemen 
gerapporteerd, maar hiervoor is na verloop van tijd een oplossing gevonden. Zo was het lastig dat 
er maar vier koppels tegelijk konden oefenen met het dictee, maar hiervoor zijn kaartjes gemaakt, 
om de leerlingen te laten weten dat er nog een ‘frequentie’ vrij is. Ook is voor de leerlingen een 
andere manier voor het bijhouden van de dictees bedacht omdat de eerste formulieren nogal 
omslachtig waren en veel tijd in beslag namen. In het begin waren de accu’s van de Nintendo 
vaak leeg, maar dat probleem is nu opgelost doordat de leerkracht de Nintendo’s elke dag in de 
oplader legt. 
 
De meeste leerlingen hebben nauwelijks problemen ervaren met Nintendo DS. Sommige 
leerlingen noemden wel problemen met het herkennen van schrift. Te klein en te snel geschreven 
woorden werden niet altijd herkend. Bij het schrijven van een cijfer moesten ze vermijden dat de 
pen tussentijds van het touch screen werd gehaald. In dat geval rekende Nintendo DS een 
rekenopgave niet goed, ook al was de som goed opgelost. Leerlingen gaven ook aan dat de pen 
om op het touch screen te schrijven eigenlijk aan de Nintendo DS bevestigd zou moeten worden; 
zodat niemand de pen verliezen kan.  
 
De gesignaleerde problemen zijn eigenlijk uitsluitend technisch van aard en konden over het 
algemeen na verloop van tijd worden opgelost.  
 

3. Opbrengsten 

3.1 Kwantitatieve analyses 

Opzet 
De experimentele groep bestaat uit 29 leerlingen in de combinatiegroep 4/5. De 
vergelijkingsgroep bestaat uit leerlingen van een andere school. Het gaat daarbij om 19 leerlingen 
uit groep 4 en 26 leerlingen uit groep 5. Eind januari zijn de toetsen rekenen en spelling 
afgenomen uit het leerlingvolgsysteem van Cito. Verder zijn ook de door de school zelf 
ontwikkelde toetsen afgenomen. Dat is zowel op de experimentele school als op de 
vergelijkingsschool gebeurd. Daarbij gaat het om tempotoetsen voor rekenen (tafels en 
optellen/aftrekken t/m 20) en dictee. De nametingen hebben eind juni plaatsgevonden. De 
zelfontwikkelde toetsen zijn ook nog op een tussenliggend tijdstip afgenomen, maar deze 
metingen zijn niet in de analyses betrokken. Voor de zelfontwikkelde toetsen is niet alleen het 
aantal goede antwoorden vastgesteld, ook is bijgehouden hoeveel tijd de leerlingen nodig hadden 
om de toetsen te maken. 
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Bevordering van motivatie, concentratie en zelfstandigheid waren ook doel van de interventie. 
Omdat dit project (deels) betrekking had op vrij jonge leerlingen (groep 4), is voor deze aspecten 
gebruik gemaakt van observaties door de keerkrachten. De leerkrachten is in maart en juni 
gevraagd om voor elk van hun leerlingen een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst beslaat 28 
items die betrekking hebben op drie aspecten van leerlinggedrag: zelfstandigheid (4 items); 
communicatie/samenwerken (14 items) en motivatie/interesse/plezier (10 items). De items die 
betrekking hebben op zelfstandigheid zijn overgenomen uit de SCHOBL-R (Bleichroch, Resing 
& Zaal, 1993). Het gaat hier steeds om een tegenstelling (bijvoorbeeld: Deze leerling kan goed 
zelfstandig werken ßà Deze leerling heeft altijd hulp van anderen nodig). De leerkracht wordt 
gevraagd om elke leerling op een zespuntsschaal te positioneren. De items met betrekking tot 
communicatie/samenwerken zijn ontleend aan het werk van Oosterheert (2005). Het gaat hier 
steeds om uitspraken waarvan de leerkracht op een vijfpuntsschaal moet aangeven in hoeverre ze 
op een leerling van toepassing zijn (bijvoorbeeld: deze leerling kan duidelijk maken wat hij/zij 
bedoelt). De antwoordcategorieën zijn: beslist onwaar; onwaar; niet onwaar/niet waar; waar; 
beslist waar. De items die zijn gebruikt om motivatie/interesse/plezier in kaart te brengen zijn 
afkomstig uit de Werkhoudinglijst van Van Doorn (1997).  Een voorbeeld uit deze groep items is: 
deze leerling werk vlot door aan de opdracht. De antwoordcategorieën zijn altijd (in meer dan 
80% van de gevallen); vaak (in 60-80% van de gevallen); soms (in 40-60% van de gevallen); 
weinig (in 20-40% van de gevallen); nooit (in minder dan 20% van de gevallen).  
 

Resultaten 
Op beide toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem (spelling en rekenen) wordt in de experimentele 
groep significant meer vooruitgang geboekt. Dat wil zeggen dat de verschillen in vooruitgang zo 
groot zijn dat de kans dat we hier met toevalstreffers te maken hebben kleiner is dan 5%. Wel is 
het zo dat het aanvangsniveau voor beide toetsen duidelijk lager ligt in de experimentele school. 
Een laag aanvangsniveau biedt natuurlijk meer ruimte voor verbetering. Wanneer hiermee in een 
meer geavanceerde data-analyse (lineaire regressie) rekening wordt gehouden, wordt geen 
significant verschil meer gevonden tussen het eindniveau in beide scholen wat betreft spelling. 
Dit geldt niet voor rekenen. Ook als rekening wordt gehouden met het lagere aanvangsniveau op 
rekengebied in de experimentele groep, wordt nog steeds een positief effect gevonden van het 
Nintendo-gebruik op de Zuidwesthoek. Het verschil in vooruitgang met de controleschool wordt 
in de figuur geïllustreerd.  
 
Cito (LVS) Spelling 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Zuidwesthoek  119.7 126.7 7.1 
Vergelijkingsschool 127.4 130.3 2.8 Significant* 

*Aanvullende regressieanalyse laat geen significant resultaat zien 
 
Cito (LVS) Rekenen 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Zuidwesthoek  72.3 84.9 12.6 
Vergelijkingsschool 80.8 87.7 7.0 Significant 

 
 



 26 

Rekenscores Cito LVS (gebruik Nintendo's Zuidwesthoek)
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Voor zover het de scores op de zelfontwikkelde toetsen (dictee, optellen/aftrekken en tafels) 
betreft, zijn geen significante verschillen in vooruitgang tussen de experimentele school en de 
vergelijkingsschool gevonden. Wel is er een duidelijk verschil gevonden als het gaat om de tijd die 
de leerlingen nodig hebben om de rekentoets te maken die betrekking heeft op de tafels. Bij de 
voormeting hebben de leerlingen in beide groepen bijna zes minuten nodig om deze toets te 
maken (5:39 in de experimentele groep en 5:52 in de vergelijkingsgroep), maar bij de nameting 
hebben de leerlingen in de experimentele groep hiervoor nog maar 4:17 nodig, terwijl de 
leerlingen op de vergelijkingsschool er nog 5:25 mee bezig zijn. De grafiek illustreert het verschil 
in verandering op het gebied van rekensnelheid tussen beide groepen. 
 
Dictee 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Zuidwesthoek  20.9 20.6 -.34 
Vergelijkingsschool 22.3 22.2 -.09 Niet significant 

 
Rekenen (zelfontwikkelde toets); optellen aftrekken - score 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Zuidwesthoek  50.3 53.8 3.5 
Vergelijkingsschool 55.3 56.0 0.7 Niet significant 

 
Rekenen (zelfontwikkelde toets); optellen aftrekken – tempo (minuten in decimalen) 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Zuidwesthoek  5.48 4.60 -.88 
Vergelijkingsschool 5.58 4.99 -.60 Niet significant 

 
Rekenen (zelfontwikkelde toets); tafels – score 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Zuidwesthoek  42.7 53.6 10.8 
Vergelijkingsschool 47.8 54.4 6.6 Niet significant 
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Rekenen (zelfontwikkelde toets); tafels – tempo (minuten in decimalen) 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Zuidwesthoek  5.65 4.29 -1.36 
Vergelijkingsschool 5.87 5.41 -.47 Significant 

 
 

Benodigde tijd (in minuten) rekentoets tafels 
(gebruik Nintendo's Zuidwesthoek)
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Op het gebied van zelfstandigheid, communicatie/samenwerken en motivatie/plezier/interesse 
zijn geen significante verschillen in verandering gevonden tussen de experimentele groep en de 
vergelijkingsgroep. De leerkrachtrapportages laten in ieder geval noch in de experimentele groep 
noch in de vergelijkinggroep veel verandering zien.  
 
 
Zelfstandigheid (leerkrachtrapportages) 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Zuidwesthoek  3.15 2.93 -.07 
Vergelijkingsschool 2.38 2.38 .06 Niet significant 

 
Communicatie/samenwerken (leerkrachtrapportages) 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Zuidwesthoek  3.75 3.85 .07 
Vergelijkingsschool 4.20 4.20 -.00 Niet significant 

 
Motivatie/plezier/interesse (leerkrachtrapportages) 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Zuidwesthoek  3.49 3.55 -.00 
Vergelijkingsschool 3.97 3.91 -.07 Niet significant 
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3.2 Schoolbezoek 
De leerlingen waren zonder meer enthousiast over het werken met de Nintendo. Ze gaven aan 
vooral te hebben geleerd om te oefenen met deelsommen en om dictees goed te maken. Ook 
hebben ze geleerd om geconcentreerd aan een oefening te werken. De tijdsindicatie die Nintendo 
weergeeft, en de medailles die ze konden verdienen wanneer ze oefeningen in korte tijd goed 
maakten heeft de leerlingen veelal gestimuleerd om zichzelf steeds te verbeteren. Leerlingen 
gaven aan dat ze vooral steeds sneller leerden rekenen en spellen. Ze zouden graag ook bij andere 
vakken met de Nintendo DS willen oefenen.  
 
De leerkracht bevestigde het enthousiasme van de leerlingen. Omdat de Nintendo bij de 
belevingswereld van de kinderen past en omdat veel leerlingen thuis ook een Nintendo hebben, 
waren ze vaak al bekend met het gebruik ervan. Toen de Nintendo’s wat langer in gebruik waren, 
zag de leerkracht wel een kleine teruggang in de motivatie met het werken op de Nintendo. De 
nieuwigheid was eraf, maar toch bleven de kinderen de computer trouw gebruiken. Als de 
Nintendo’s er niet waren geweest, werden alle lessen nog steeds met de ‘oude’ rekenmethode 
gegeven. De leerlingen hebben met de rekenapplicatie op de Nintendo geleerd op tempo te 
werken. Op punten als concentratie, samenwerking en communicatie kon de leerkracht niet 
zeggen dat er vooruitgang is geboekt. Deze vaardigheden werden volgens haar al vrij goed 
beheerst. Verder gaf ze aan te hopen dat de Nintendo’s gebruikt blijven worden. Er hoefde wat 
haar betreft eigenlijk niets aan veranderd te worden. Ze verwachtte wel dat het enthousiasme 
onder de leerlingen verder zou afnemen omdat het gebruik ‘gewoon’ wordt.  
 
Het algemene beeld is dat de Nintendo DS positief is ontvangen in de school. Zowel uit de 
interviews als uit de kwantitatieve analyses blijkt dat de voornaamste doelen (betere concentratie 
hogere prestaties en meer enthousiasme bij de leerlingen) zijn gerealiseerd. Ook de leerkracht is 
enthousiast over het werken met Nintendo DS. Men lijkt er in geslaagd de rekentraining en 
Pictodictee goed te hebben ingepast in het spelling- en rekenonderwijs. 
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De Klipper, Hoorn 
 

1. Projectbeschrijving, beoogde effecten en belangrijkste resultaten  
In het kader van het EXPO-project heeft de school geëxperimenteerd met het inzetten van een 
flatscreen met smartboard functionaliteit om de taalontwikkeling van kleuters te bevorderen. De 
bedoeling was het werken met een flatscreen met smartboard functionaliteit plaats te doen vinden 
in kleine-kring situaties (samenwerkend leren en instructie op niveau), bij klassikale instructie, 
individuele taalopdrachten op de pc en als “hoek”. Bij het werken met een flatscreen met 
smartboard functionaliteit zou onder meer gebruik worden gemaakt van het softwarepakket 
Woordenstart, Bas gaat digitaal en digitale prentenboeken. De inzet van deze toepassing maakt 
instructie op niveau mogelijk, maakt samenwerkend leren mogelijk en sluit aan bij de leefwereld 
van de leerlingen. De verwachting was dat leerlingen zodoende enthousiast met taalopdrachten 
aan de slag zouden gaan en daar zelfstandiger mee zouden kunnen werken. Zo hoopt men de 
taalontwikkeling van leerlingen in groep 1-2 te bevorderen. 

Overzicht: 
Vakgebied Taal/lezen 
Innovatie Smartboard 
Looptijd onderzoek februari t/m april 2010 
Beoogde doelen bij leerlingen 
 

- Vergroten van de actieve en passieve 
woordenschat 

- Betrokkenheid en eigen inbreng van de kinderen 
vergroten (enthousiasme/plezier)  

- Leren zelfstandig aan opdrachten te werken  
- Stimuleren samenwerkend leren 

Beoogde doelen bij leraren  
 

- Het opdoen van ervaring met de mogelijkheden 
van het werken met het digibord om bewust de 
taalvaardigheid van de kleuters te vergroten  

- Vanuit eigen succeservaringen (op termijn) andere 
onderbouwcollega’s enthousiasmeren en 
begeleiden(voortrekkersrol) 

 

Resultaten 
Bij dit project lieten de kwantitatieve analyses geen duidelijke verschillen zien tussen de leerlingen 
in de experimentele groep en de vergelijkingsgroep. Uit het implementatieonderzoek blijkt dat het 
smartboard veelvuldig en op een gevarieerde manier is gebruikt. Het grote digiboard is vooral 
klassikaal ingezet. Ook bij dit project werden technische problemen gemeld, maar ook in dit geval 
ging het vooral om relatief kleine problemen van tijdelijke aard, die zich wel veelvuldig voor 
hebben gedaan. Ook de leerlingen (kleuters) waren zich ervan bewust dat lang niet altijd alles naar 
behoren functioneerde. Tijdens de interviews lieten ze zich wel positief uit over het smartboard, 
maar het blijkt dat ze andere dingen in de klas (bijvoorbeeld de bouwhoek) net zo leuk vonden. 
Dit werd bevestigd door de leerkrachten die aangaven dat het aanvankelijke enthousiasme voor 
het smartboard bij de leerlingen in de loop der tijd was weggezakt. Tijdens de geobserveerde les 
was niet veel sprake van onderlinge samenwerking bij de leerlingen, hoewel het stimuleren 
hiervan wel tot de beoogde doelen van de interventie behoorde. De geïnterviewde leerkrachten 
verschilden onderling van mening toen hun de vraag werd voorgelegd of de interventie een 
positief effect heeft gehad op zelfstandigheid van de leerlingen. De leerkrachten gaven aan dat 
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hun manier van lesgeven weinig is veranderd met de introductie van het smartboard. Wel was het 
zo dat de lessen meer voorbereidingstijd vergden. Overigens werd dit door de betrokken 
leerkrachten niet als een probleem ervaren. Ze gaven aan dat hun enthousiasme en waardering 
voor het toepassen van ICT was toegenomen. 
 

2. Implementatie 
Twee leerkrachten van groep 1/2 werd gedurende de periode maart tot juni gevraagd om een 
logboek in te vullen over de mate waarin, en de wijze waarop zij het smartboard gebruikten. Aan 
deze leerkrachten werd ook gevraagd voor welke vakken zij het smartboard gebruiken en welke 
problemen zij eventueel hebben ervaren met het gebruik van het smartboard. Het logboek werd 
in totaal negentien keer ingevuld door de leerkrachten. Verder zijn de bevindingen gebaseerd op 
het bezoek aan de school (lesobservaties en interviews met leerlingen en leerkrachten). 
 

2.1 Frequentie van gebruik 
De leerkrachten gebruikten het smartboard gemiddeld negen keer per week, gedurende 150 
minuten. Beide leerkrachten werkten echter parttime (circa 2,5 dag per week) waardoor leerlingen 
naar verwachting elke week 300 minuten les krijgen met behulp van het smartboard. Het aantal 
keer dat leerkrachten het smartboard per week inzetten in de les varieert van één keer tot vijf 
keer.  
 

2.2 Wijze van gebruik 
Het smartboard is vooral gebruikt ter ondersteuning van de taallessen (zoals beoogd); in 19% van 
de keren is het smartboard echter ook gebruikt voor de ondersteuning van rekenlessen, of voor 
andere doeleinden zoals lessen in wereldoriëntatie (ook 19% van de keren). Het smartboard werd 
vooral ingezet tijdens de klassikale instructie (94%), tijdens het werken in de hoek en met vrije 
opdrachten (beide 69%). Het smartboard werd in mindere mate ingezet tijdens het werken met 
gerichte opdrachten (56%) en bij individuele taalopdrachten op de pc (38%). Het smartboard 
werd weinig gebruikt tijdens het werken in kleine kring (13%). De lesobservaties bevestigden dit 
beeld enerzijds en bieden anderzijds een meer gedetailleerd inzicht in de dagelijkse gang van 
zaken. 
 
Tijdens de eerste geobserveerde les was er ‘arbeid naar keuze’ en werkte een tweetal leerlingen 
met het smartboard (de kleine ‘leerling-versie’). De leerlingen mochten zelf een spel uitkiezen. In 
de eerste les gingen de twee geobserveerde kleuters na enkele technische opstartproblemen aan 
de gang met een spel waarmee ze ook al eens klassikaal hadden geoefend. Aanvankelijk werd er 
nauwelijks samengewerkt en na enkele minuten begonnen ze een nieuw spel. In het begin was er 
wederom strijd tussen de leerlingen (ze sloegen elkaar de koptelefoon van het hoofd), maar na 
een tijdje gingen ze beter samenwerken. Hierna speelden ze nog drie spelletjes. Onder leiding van 
de leerkracht werd er zonder ruzie gespeeld. De laatste twee spellen verliepen eveneens zonder 
conflicten, ook zonder bemoeienis van de leerkracht.  
 
Ook in de tweede les was er ‘arbeid naar keuze’. Twee meisjes kozen voor het smartboard. Het 
spelletje (drie plaatjes aanwijzen die met dezelfde letter beginnen) leek te moeilijk. De leerkracht 
ging samen met een taalzwakke leerling achter het smartboard zitten voor hetzelfde spel en gaf 
extra uitleg, maar ook deze leerling was niet goed in dit spel. Daarna ging een andere leerling 
achter het smartboard zitten en speelde verschillende spelletjes. Als de opdracht niet meteen 
duidelijk was, werd snel een ander spel gekozen. Na een half uur ‘arbeid naar keuze’ moesten de 
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leerlingen hun werkjes opruimen en gingen ze met de hele groep naar het grote klassikale 
digiboard kijken. De leerkracht zocht op internet een schooltelevisieaflevering van Koekeloere 
(rekenen voor kleuters). De kinderen keken geconcentreerd en deden mee met de opdrachten die 
op het scherm werden gegeven. 
 
In de leerlingeninterviews gaven de kleuters aan dat ze individueel gebruik maakten van het kleine 
digibord, en dat de leerkracht het grote digibord gebruikte bij klassikale instructie. Volgens de 
kleuters werd het grote digibord vooral klassikaal gebruikt om naar filmpjes te kijken zoals Thomas 
de trein of Koekeloere. Als de leerlingen individueel of met z’n tweeën met het digibord werkten, 
deden ze spelletjes zoals Memory en Ik en Ko.  
 
Uit de informatie die afkomstig is van de leerkrachten (logboeken), de lesobservaties en de 
leerlingeninterviews kan worden afgeleid dat de smartboards veelvuldig en op gevarieerde wijze 
zijn gebruikt. De wijze van gebruik is overeenstemming met de oorspronkelijke bedoelingen. 
 

2.3 Problemen 
Leerkrachten ervoeren in 63% van de keren dat zij het logboek invulden, problemen met het 
smartboard. Deze problemen waren technisch van aard en hadden betrekking op de touch-
functie van de smartboards die niet goed werkte en het smartboard van de leerkracht dat een 
brommend geluid maakt. Uit de leerlingeninterviews is gebleken dat ook de kleuters in de gaten 
hadden dat het bord wel eens niet aan ging of dat het geluid het niet deed. 
 
De leerkrachten beaamden dat er sprake is geweest van een aantal technische mankementen, 
maar toch waren ze zeer tevreden over het smartboard. Verbeterpunten waren er niet, behalve 
dan dat men er meer mee wilde werken en hoopte dat het aantal toepassingen voor kleuters 
verder zal toenemen. Verder kwam uit de interviews met de leerkrachten naar voren dat er al 
enige tijd geleden is voor de hele school een cursus was georganiseerd over het gebruik van het 
smartboard. In eerste instantie zou dit in de kleutergroepen niet gebruikt gaan worden, dus was 
de kennis enigszins weggezakt, toen het alsnog werd ingevoerd. De leerkrachten hebben veel zelf 
uitgeprobeerd en bij andere collega’s gekeken hoe zij het bord gebruikten. Eén leerkracht vertelde 
dat ze in het begin tijdens de les het vinden van de juiste informatie (websites en wachtwoorden) 
lastig vond, omdat dit dan te veel tijd in beslag nam. Later is ging ze ertoe over dit thuis voor te 
bereiden. 
 
Er is zeker sprake geweest van implementatieproblemen, maar de gesignaleerde problemen zijn 
uitsluitend van technische aard en konden na verloop van tijd worden opgelost, mede dankzij het 
enthousiasme en de inzet van de betrokken leerkrachten.  
 

3. Opbrengsten 

3.1 Kwantitatieve analyses 

Opzet 
De experimentele groep bestond uit 18 leerlingen van groep 1-2. De vergelijkingsgroep bestond 
uit 36 leerlingen uit de twee andere groepen 1-2 op dezelfde school. Eind januari zijn de toetsen 
taal voor kleuters en ordenen afgenomen uit het leerlingvolgsysteem van Cito. De nametingen 
hebben eind juni plaatsgevonden. Bevordering van motivatie, concentratie en zelfstandigheid 
waren ook doel van de interventie. Omdat dit project betrekking had op erg jonge leerlingen, is 
voor deze aspecten gebruik gemaakt van observaties door de keerkrachten. De leerkrachten is in 
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maart en juni gevraagd om voor elk van hun leerlingen een vragenlijst in te vullen. Deze 
vragenlijst beslaat 28 items die betrekking hebben op drie aspecten van leerling-gedrag: 
zelfstandigheid (4 items); communicatie/samenwerken (14 items) en motivatie/interesse/plezier 
(10 items). De items die betrekking hebben op zelfstandigheid zijn overgenomen uit de 
SCHOBL-R (Bleichroch, Resing & Zaal, 1993). Het gaat hier steeds om een tegenstelling 
(bijvoorbeeld: Deze leerling kan goed zelfstandig werken ßà Deze leerling heeft altijd hulp van 
anderen nodig). De leerkracht wordt gevraagd om elke leerling op een zespuntsschaal te 
positioneren. De items met betrekking tot communicatie/samenwerken zijn ontleend aan het 
werk van Oosterheert (2005). Het gaat hier steeds om uitspraken waarvan de leerkracht op een 
vijfpuntsschaal moet aangeven in hoeverre ze op een leerling van toepassing zijn (bijvoorbeeld: 
deze leerling kan duidelijk maken wat hij/zij bedoelt). De antwoordcategorieën zijn: beslist 
onwaar; onwaar; niet onwaar/niet waar; waar; beslist waar. De items die zijn gebruikt om 
motivatie/interesse/plezier in kaart te brengen zijn afkomstig uit de Werkhoudinglijst van Van 
Doorn (1997). Een voorbeeld uit deze groep items is: deze leerling werk vlot door aan de 
opdracht. De antwoordcategorieën zijn altijd (in meer dan 80% van de gevallen); vaak (in 60-80% 
van de gevallen); soms (in 40-60% van de gevallen); weinig (in 20-40% van de gevallen); nooit (in 
minder dan 20% van de gevallen).  
 
 
Resultaten 
De resultaten op de twee toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem (taal voor kleuters en ordenen) 
lieten een tegengesteld beeld zien. Op de toets taal voor kleuters wordt in de vergelijkingsgroep 
meer vooruitgang geboekt dan in de groep die met het flatscreen heeft gewerkt. We zouden dit 
verschil kunnen afdoen als statistisch niet significant, omdat kans op een dergelijk resultaat puur 
op basis van toeval (iets) groter is dan 5%, maar het moet wel vermeld worden dat de kans op dit 
resultaat het significantiecriterium heel dicht benadert. De kans is namelijk 5.3%.  
 
Voor ordenen is weer een heel ander resultaat gevonden. Op dit gebied werd in de experimentele 
groep namelijk veel meer vooruitgang geboekt dan in de vergelijkingsgroep. Het verschil in 
vooruitgang tussen beide groepen is in dit geval wel significant. Anders gezegd: het verschil is te 
groot voor een toevalstreffer. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het aanvangsniveau 
duidelijk lager ligt in de experimentele groep. Een laag aanvangsniveau biedt nu eenmaal meer 
ruimte voor verbetering. Wanneer hiermee in een meer geavanceerde data-analyse (lineaire 
regressie) rekening wordt gehouden, is er geen sprake meer van een significant verschil tussen het 
eindniveau in beide scholen wat betreft ordenen. 
 
Cito (LVS) Taal voor kleuters 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Experimentele groep  63.8 66.8 3.0 
Vergelijkingsgroep 64.9 69.5 6.8 Niet significant 

 
Cito (LVS) Ordenen 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Experimentele groep  43.1 52.5 9.4 
Vergelijkingsgroep 53.5 54.6 3.6 Significant* 

*Aanvullende regressieanalyse laat geen significant resultaat zien 
 
Op het gebied van zelfstandigheid was er eveneens sprake van een significant verschil in de 
verandering tussen de experimentele groep en de vergelijkingsgroep. In dit geval laat de 
experimentele groep een terugval zien tussen maart en juni, terwijl in de vergelijkingsgroep een 
vooruitgang van dezelfde omvang kan worden waargenomen. Ook in dit geval hebben we echter 
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te maken met aanzienlijke verschillen in aanvangsniveau en laat een meer geavanceerde analyse 
waarin hiermee rekening wordt gehouden geen statistisch verschil zien tussen beide groepen. 
 
Voor communicatie/samenwerken en motivatie/plezier/interesse zijn geen significante 
verschillen in verandering gevonden tussen de experimentele groep en de vergelijkingsgroep.  
 
Zelfstandigheid (leerkrachtrapportages) 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Experimentele groep  3.24 2.88 -.41 
Vergelijkingsgroep 2.64 3.13 .42 Significant* 

*Aanvullende regressieanalyse laat geen significant resultaat zien 
 
Communicatie/samenwerken (leerkrachtrapportages) 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Experimentele groep  3.91 3.92 .06 
Vergelijkingsgroep 4.00 3.87 -.10 Niet significant 

 
Motivatie/plezier/interesse (leerkrachtrapportages) 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Experimentele groep  3.14 3.32 .21 
Vergelijkingsgroep 3.48 3.28 -.16 Niet significant 

 

3.2 Schoolbezoek 
Alle zes geïnterviewde kleuters gaven aan het werken met het smartboard leuk te vinden, maar als 
ze zelf een werkje mochten uitkiezen, dan kozen ze liever voor de bouwhoek, de poppenhoek of 
gymnastiek. Volgens de leerkrachten reageerden de leerlingen heel enthousiast toen het bord in 
de klas kwam te hangen. Ze vonden het geweldig dat je er spelletjes op kon doen en naar de 
televisie kon kijken. De leerlingen bleven wel positief, maar stonden na verloop van tijd niet meer 
te dringen om met het bord te mogen werken. Het werken aan het bord is een keuzeactiviteit 
binnen “bij arbeid naar keuze”. De leerkrachten gaven ook aan dat het bord vooral hierbij werd 
ingezet. Zonder het bord zouden deze lessen er volgens de eerste leerkracht niet anders uit 
hebben gezien. Het smartboard is één keuzemogelijkheid meer. De tweede leerkracht gaf aan dat 
zonder het bord de uitleg van begrippen veel meer voorbereiding vergt; met het smartboard kun 
je direct en dus veel spontaner ingaan op de dingen die ter sprake komen. 
 
Andere voordelen die door de leerkrachten zijn genoemd: 
 
• Extra ondersteuning aan taalzwakke leerlingen. 
• De leerlingen hebben beter leren samenwerken en communiceren (ze overleggen met elkaar, 

vertellen het prentenboekverhaal aan elkaar, ze spelen samen spelletjes en zijn behulpzamer 
naar elkaar.) 

• De leerlingen werden meer getraind, stof kon vaker worden herhaald (vooral bij het luisteren 
naar de prentenboeken) 

• De leerlingen vonden het erg leuk, zelfs als ze alleen even meekeken tijdens het spelen, 
leerden ze ervan. Een van de leerkrachten verwoordde dit als volgt: “Zij vinden het leuk en ik 
bereik mijn doel; ze doen dingen waarvan ik wil dat ze ermee bezig zijn”. 

 
Op de vraag of de leerlingen er ook zelfstandiger van zijn geworden, waren de meningen 
verdeeld. De ene leerkracht vond dat de zelfstandigheid bevorderd werd, maar volgens de andere 
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leerkracht konden de leerlingen weliswaar zelfstandig met het bord werken, maar ze vroeg zich af 
of dit ook daadwerkelijk de zelfstandigheid van de leerling heeft bevorderd. 
 
Het smartboard heeft de taken van de leerkrachten niet verlicht. Het gebruik ervan vergde juist 
meer voorbereiding thuis, maar dit vonden de leerkrachten niet erg, omdat ze het als een 
verrijking van het aanbod hebben ervaren en omdat ze het beide plezierig vonden om er mee te 
werken. Onderling hebben de leerkrachten veel overlegd over de inzet van het bord. Ze waren 
ook van plan hun collega’s binnen en buiten de school hiervoor enthousiast te maken. Beide 
leerkrachten waren van mening dat hun manier van lesgeven door het gebruik van het bord niet 
veranderd is. Het bood een extra keuzemogelijkheid voor de leerlingen en het kon makkelijk 
ingezet worden om het geleerde te verduidelijken. Eén van de twee leerkrachten gaf aan dat ze 
door deze innovatie zelf behendiger is geworden met ICT. 
 
De leerkrachten zijn zonder meer positief over het werken met smartboards in de kleutergroepen. 
De belangrijkste doelen bij hen lijken ook gerealiseerd (vaardigheid in werken met ICT en 
smartboards in het bijzonder en op basis daarvan andere collega’s ondersteunen en 
enthousiasmeren). Verder lijkt het smartboard vooral een aanvulling op hun repertoire dat in 
uiteenlopende werkvormen (van individueel tot klassikaal) en voor diverse doelen kan worden 
ingezet (leren samenwerken, extra ondersteuning van taalzwakke leerlingen, herhaling van stof). 
Ook de leerlingen zijn positief, maar hun enthousiasme nam wel snel af en na verloop van tijd 
werd het smartboard gezien als één van de opties tijdens de keuzeactiviteiten. De kwantitatieve 
analyses lieten geen duidelijk voordeel zien voor de leerlingen in de experimentele groep. Ook de 
leerkrachten leken niet heel sterk overtuigd van een onmiskenbaar positieve invloed op de 
ontwikkeling van taalvaardigheid en zelfstandigheid bij de kleuters. Het meest positief waren ze 
over de verbeterde onderlinge samenwerking en communicatie tussen hun leerlingen dankzij het 
smartboard.  
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Scholengroep Agora, Zaandam 
 

1. Projectbeschrijving, beoogde effecten en belangrijkste resultaten  
Leerlingen in groep 6/7/8 hebben in kleine groepjes met digitale videocamera’s twee 
schooljournaals gemaakt met behulp van de website Klassestudio (www.klassestudio.nl). Drie 
scholen die onder het bestuur van Agora (Zaandam) vallen, namen aan de innovatie deel; van 
elke school één groep. In twee scholen ging het om een groep 6/7/8. In de andere school ging 
het om groep 7. De betrokken leerkrachten kregen in januari een training in het gebruik van 
Klassestudio en in het begeleiden van leerlingen. In een periode van vier maanden zijn twee 
schooljournaals gemaakt. De schooljournaals hadden een thema dat voor alle deelnemende 
klassen gelijk was; elke klas kon daar vervolgens een eigen invulling aan geven. 
 
Het maken van een schooljournaal in groepjes van circa 5 leerlingen maakte het noodzakelijk om 
samen te werken en daarbij gebruik te maken van elkaars capaciteiten. Er was sprake van een 
aantal activiteiten/rollen (filmen, scriptschrijven, montage, organisatie etc) die samen moesten 
leiden tot een zo optimaal mogelijk resultaat. Het was de bedoeling dat door de samenwerking te 
sturen en de groepjes samen te stellen op een manier dat de ‘rollen’ zo goed mogelijk bezet 
worden, veel leerlingen zouden samenwerken in een samenstelling die anders was dan die ze zelf 
zouden kiezen. Daardoor konden ze positieve ervaringen opdoen met leerlingen met wie ze 
normaal gesproken niet veel omgingen, wat de relaties en de samenhang binnen de klas zou 
kunnen versterken.  
 
Overzicht: 
Vakgebied Overkoepelend 
Innovatie Klassestudio 
Looptijd onderzoek januari tot juni 2010 
Beoogde doelen bij leerlingen 
 

- Bevordering zelfvertrouwen, autonomie, 
samenwerking, inzicht in elkaars capaciteiten, 
motivatie om te leren en taakgerichtheid. 

- Ontwikkeling technische ict-competenties m.b.t. 
het gebruik van een digitale videocamera (filmen, 
montage).  

- Op klasniveau wordt gestreefd naar andere/betere 
(samenwerkings)relaties tussen leerlingen. 

Beoogde doelen bij leraren  
 

- Ontwikkelen van competenties om leerlingen op 
deze punten te begeleiden en de rol van coach in te 
nemen in het onderwijsleerproces 

- Ontwikkelen van competenties om de digitale 
videocamera gericht in te zetten in het 
onderwijsproces 

 

Resultaten 
Ook voor deze interventie geldt dat de kwantitatieve analyses geen significante verschillen lieten 
zien tussen de leerlingen in de experimentele groepen en die in de vergelijkingsgroepen. Het 
implementatieonderzoek liet bij deze interventie zien dat naast enkele technische problemen zich 
ook problemen van didactische aard hebben voorgedaan. In één van de zes groepen verliep de 
onderlinge samenwerking tussen de leerlingen problematisch. In zijn algemeenheid verliep de 
begeleiding van de groepjes door de leerkrachten tegen het eind van het project vanwege de 

http://www.klassestudio.nl
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toenemende tijdsdruk en vermoeidheid minder soepel. De meningen van de leerlingen over dit 
project waren overwegend positief, ook al bevestigden zij dat de samenwerking niet altijd 
vlekkeloos verliep. Verder wezen zij eveneens op de problemen van materiële aard die zich 
hebben voorgedaan (bijvoorbeeld gebrek aan laptops en verouderde software op de vaste 
computers). Hun positieve waardering was vooral gebaseerd op de vrijheid en zelfstandigheid bij 
het maken van de schooljournaals (zelf een onderwerp en een script verzinnen). Naar de mening 
van de leerlingen hadden ze in dit project echt nieuwe dingen geleerd die ze anders niet op school 
geleerd hadden. 
 

2. Implementatie 
Gedurende de periode februari tot juni werd aan drie leerkrachten van drie verschillende scholen 
wekelijks een logboek gestuurd met vragen over de tijd die is besteed aan het maken van het 
schooljournaal en de problemen die zij hebben ervaren in het gebruik van de digitale 
videocamera’s en de website Klassestudio. Het logboek werd in totaal 26 keer ingevuld. Verder 
zijn de bevindingen gebaseerd op interviews met leerlingen van de drie deelnemende scholen. 
 

2.1 Frequentie van gebruik 
Leerlingen werkten gemiddeld 134 minuten per week aan het schooljournaal. Leerkrachten 
werkten echter gemiddeld vier dagen per week, waardoor het gebruik wellicht iets hoger ligt per 
week. In sommige weken werkten alle leerlingen aan het schooljournaal, terwijl in andere weken 
ook een kleinere groep leerlingen (bijvoorbeeld 6, 12 of 14 leerlingen) met het Schooljournaal aan 
de slag ging. De tijd die werd besteed aan het werken aan het Schooljournaal fluctueerde per 
week; aan het eind van het project was er sprake van een piek in het gebruik omdat leerlingen het 
journaal moesten afronden. 
 

2.2 Wijze van gebruik 
De geïnterviewde leerlingen (op twee scholen: Het Schatrijk en De Bijenkorf) hebben voor 
aanvang van het project een aantal lessen gehad over (multi)media en filmen. Alle leerlingen 
gaven aan dat ze voldoende informatie hadden gekregen, voorafgaand aan het project, over het 
filmen, monteren en een script schrijven. Toch hebben veel leerlingen ook de hulp van de 
leerkracht moeten inroepen; voornamelijk tijdens het bewerken en monteren van de zelf gefilmde 
beelden. Tot slot geeft het grootste deel van de geïnterviewde kinderen aan dat het filmen en 
monteren tijdens de tweede ronde gemakkelijker en sneller ging. De filmpjes mochten niet langer 
dan 2,5 à 3 minuten duren, een volledig journaal (van de hele klas) duurde op deze manier rond 
de 15 minuten De leerlingen geven stuk voor stuk aan dat ze het in het begin wel moeilijk 
vonden, maar na uitleg over het project en de camera’s konden ze aan de slag. Ook zijn er vooraf 
in de klas filmpjes bekeken over hoe het eindresultaat eruit moest komen te zien. 
 
De informatie uit de logboeken en interviews met de leerlingen laat zien dat men veel tijd heeft 
besteed aan het project en de uitvoering ervan overeenkomt met de oorspronkelijke bedoeling. 
 

2.3 Problemen 
Leerkrachten melden in circa 60% van de keren dat zij het logboek hebben ingevuld, problemen 
met het maken van het schooljournaal. Deze problemen zijn niet alleen technisch maar soms ook 
didactisch van aard. Technische problemen, of problemen met het gebruik van de software 
hebben betrekking op: 
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- MovieMaker op de laptop was een andere versie dan MovieMaker op de digibord-computer 
waardoor MovieMaker niet kon worden bekijken op een digibord. 

- Beperkte hoeveelheid laptops, drie vaste computers waren niet inzetbaar vanwege verouderde 
software. Hierdoor kon maar één groep leerlingen tegelijk monteren (en monteren kost veel 
tijd). Dat vergde veel improvisatie en organisatie binnen het lesprogramma. 

- Stukjes film met tekst verplaatsen op MovieMaker bleek lastig en arbeidsintensief.  
- Te korte aftitelingtijd (25 sec. maar) binnen het programma MovieMaker. 
 
De volgende didactische/pedagogische problemen werden genoemd: 
 
- Bij het maken van het tweede filmpje werkten vijf groepen perfect samen, maar één groep 

bestond uit de leerlingen die sociaal wat minder vaardig zijn en/of moeite hadden met 
zelfstandig werken en/of samenwerken. De eerste keer waren zij verdeeld over de andere 
groepen. Nu werd het nog een klus ook deze groep goed aan het werk te krijgen. Dit vergde 
veel en intensieve begeleiding van de leerkracht. 

- Door tijdsdruk en vermoeidheid verliep de begeleiding niet soepel en niet prettig. Irritaties 
kwamen naar boven toen tijdsdruk een rol begon te spelen en de film nog lang niet klaar was. 

 
De leerlingen van Het Schatrijk hebben nauwelijks technische problemen ervaren. Bijna alle 
nadelen en verbeterpunten die genoemd worden, liggen op het gebied van samenwerking in de 
groepjes. Zo werd er onder meer gezegd dat het samenwerken soms lastig is wanneer er iemand 
niet wil luisteren, of dat sommige kinderen de groep soms te veel wilden leiden. Door twee 
leerlingen werd genoemd dat er te weinig tijd was om de onderwerpen goed uit te werken. 
 
De leerlingen op De Bijenkort hebben wat meer last gehad van technische mankementen: de 
camera ging soms vanzelf uit en bij het monteren werd de film soms te snel afgekapt. Verder 
gaven ze aan dat presenteren voor een camera best moeilijk is. Ook vonden twee leerlingen het 
jammer dat ze voor het tweede filmpje minder tijd kregen. Twee leerlingen vinden het groepje 
waarmee het filmpje gemaakt moest worden, niet leuk. Tenslotte vonden twee leerlingen het 
jammer dat het onderwerp van tevoren al was vastgesteld. 
 
De problemen die bij dit project genoemd werden zijn niet louter technisch van aard, maar raken 
ook aan de kern van het project namelijk de onderlinge samenwerking binnen de groepjes. Deze 
is niet altijd zonder problemen verlopen. Dit kan echter niet zonder meer worden opgevat als een 
indicatie dat het project minder goed geslaagd is. Een hoofddoel was dat de leerlingen meer 
zouden leren over onderlinge samenwerking. De voor sommige leerlingen minder positieve 
ervaringen kunnen in dit opzicht desondanks erg leerzaam zijn geweest.  
 
 

3. Opbrengsten 

3.1 Kwantitatieve analyses 

Opzet 
De experimentele groep bestond uit 71 leerlingen van drie verschillende scholen (Octant, De 
Bijenkorf en ’t Schatrijk). Bij basisschool Octant is de interventie uitgevoerd in groep 7b en 
fungeerde de parallelgroep 7a als vergelijkingsgroep. In de andere twee scholen was steeds sprake 
van een groep 6/7/8 als experimentele groep en een groep 6/7/8 die als vergelijkingsgroep 
diende. 
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In februari is een voormeting afgenomen. Zelfvertrouwen en motivatie zijn gemeten met de 
motivatievragen uit COOL5-18 (Driessen et al., 2009). COOL5-18 is een grootschalig onderzoek 
onder Nederlandse leerlingen dat driejaarlijks wordt uitgevoerd. Voor het in kaart brengen van 
relaties in de klas en taakgerichtheid is eveneens gebruik gemaakt van vragen die ook in het kader 
van COOL5-18 aan de leerlingen worden voorgelegd. Relaties in de klas hebben zowel betrekking 
op de relatie van een leerling met zijn/haar klasgenoten als op de relatie met de leerkracht. De 
scores op cognitief zelfvertrouwen zijn gebaseerd op zeven items (bijvoorbeeld: “ik weet zeker 
dat dit jaar op school alles me wel zal lukken”). De leerlingen konden op een vijfpuntsschaal 
aangeven in hoeverre elke uitspraak op hun van toepassing is. De score op taakmotivatie geeft 
aan in hoeverre een leerling gericht is op het ontwikkelen van zijn/haar vaardigheden, op leren en 
het begrijpen van schoolwerk. Deze score is gebaseerd op vijf items (bijvoorbeeld: “ik ben 
tevreden als ik op school iets heb geleerd dat ik begrijp”). De score op de relatie met de 
leerkracht is gebaseerd op zeven items en de score op relatie met de klasgenoten is gebaseerd op 
zes items. De scores voor relatie met leerkracht, relaties met klasgenoten, cognitief welbevinden 
en taakmotivatie zijn berekend door het gemiddelde te nemen over de antwoorden op de items in 
kwestie. 
 
Verder zijn zowel in februari als juni aan de leerlingen vragenlijsten voorgelegd met betrekking 
tot hun ICT-vaardigheden en hun mening ten aanzien van computers. Zodoende kan worden 
nagegaan of er sprake is van een verschil tussen beide scholen, daar waar het gaat om 
veranderingen bij de leerlingen met betrekking tot computervaardigheden en hun meningen over 
computers. De computerattitude is gebaseerd op 13 items (bijvoorbeeld “Computers kunnen mij 
helpen om dingen makkelijker te leren”). De leerlingen is gevraagd om op een vijfpuntsschaal aan 
te geven in hoeverre ze het met elke uitspraak eens zijn. De vragenlijst is ontleend aan de ICT-
monitor voortgezet onderwijs 1998-1999 (Ten Brummelhuis, Drent, Janssen Reinen, Meelissen & 
Slotman, 1999). Om de ICT-vaardigheden van de leerlingen in kaart te brengen is gebruik 
gemaakt van 28 items met betrekking tot zeven verschillende gebieden (computerspelletjes, 
werken met computerbestanden, tekstverwerken, tekenen, E-mail, Internet en overig). Deze 
vragenlijst is eveneens ontleend aan de ICT-monitor (Ten Brummelhuis et al., 1999). De 
leerlingen werd steeds gevraagd aan te geven of ze in staat zijn om bepaalde taken uit te voeren 
(bijvoorbeeld: “Ik kan gebruik maken van spellingscontrole” of “Ik kan een e-mail 
beantwoorden”). Bij elke item kon gekozen worden uit drie antwoordcategorieën (Ja, Nee, Weet 
niet). De score op computervaardigheden is gebaseerd op het aantal malen dat een vraag met “Ja” 
is beantwoord.  
 

Resultaten 
Zowel waar het gaat om de relatie met de leerkracht als om de relatie met de klasgenoten zijn er 
geen grote veranderingen waargenomen tussen de voor- en nameting. Van significante verschillen 
tussen de experimentele groepen en de vergelijkingsgroepen is evenmin sprake. Pas als de kans 
op een dergelijk verschil louter op basis van toeval kleiner is dan 5%, wordt er in 
wetenschappelijk onderzoek waarde aan toegekend. In dergelijke gevallen hebben we een 
resultaat gevonden dat men op basis van toeval in minder dan 5% van alle gevallen zou vinden. 
Men spreekt dan van statistisch significante resultaten bij een significantieniveau van .05.  
 
De resultaten voor cognitief zelfvertrouwen en taakmotivatie kunnen evenmin ondersteuning 
bieden voor de veronderstelling dat het project een positieve invloed heeft gehad op deze 
aspecten van het functioneren van de leerlingen. In de experimentele groepen en de 
vergelijkingsgroepen zien we weinig verandering op deze punten en de verschillen in 
ontwikkeling zijn statistisch gezien niet significant. 
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Relatie met leerkracht 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Experimentele groepen 3.49 3.44 -.07 
Vergelijkingsgroepen 3.43 3.39 -.03 Niet significant 

 
Relatie met klasgenoten 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Experimentele groepen 4.06 4.14 .06 
Vergelijkingsgroepen 4.19 4.11 -.10 Niet significant 

 
Cognitief zelfvertrouwen 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Experimentele groepen 3.55 3.57 .00 
Vergelijkingsgroepen 3.56 3.68 .13 Niet significant 

 
Taakmotivatie 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Experimentele groepen 3.95 3.89 -.03 
Vergelijkingsgroepen 3.90 3.89 -.03 Niet significant 

 
Daarnaast is nagegaan of er sprake is van een verschil in ontwikkeling tussen de experimentele 
groepen en de vergelijkingsgroepen wat betreft computerattitudes en (zelfgerapporteerde) ICT-
vaardigheden. Wat betreft de computerattitude is er geen sprake van een significant verschil. 
Voor de ICT-vaardigheden is er in de experimentele groepen sprake van een wat grotere 
vooruitgang op dit gebied. Dit verschil is strikt genomen niet significant, maar het 
significantiecriterium (.05) wordt dicht benaderd. De kans op een dergelijk resultaat louter op 
basis van toeval is 5.2%. Dat kan worden opgevat als een indicatie dat het project van de 
schooljournaals een positief effect heeft gehad op de ICT-vaardigheden van de leerlingen (zoals 
door henzelf gerapporteerd). Daarbij moet nog wel worden aangetekend dat het aanvangsniveau 
in de experimentele groepen iets lager ligt. Dit biedt natuurlijk meer ruimte voor verbetering. Om 
zoveel mogelijk rekening te houden met het ongelijke aanvangsniveau is een iets meer 
geavanceerde data-analyse uitgevoerd (lineaire regressie). De uitkomst van deze analyse laat geen 
significant verschil zien tussen het eindniveau in de experimentele groepen versus de 
vergelijkingsgroepen wat betreft de ICT-vaardigheden voor leerlingen met een vergelijkbaar 
aanvangsniveau. Al met al kunnen de verzamelde gegevens dan ook onvoldoende ondersteuning 
bieden voor de gedachte dat het project een positieve uitwerking heeft gehad op de ICT-
vaardigheden van de leerlingen. 
 
Computerattitude 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Experimentele groepen 2.58 2.70 .13 
Vergelijkingsgroepen 2.36 2.57 .21 Niet significant 

 
Computervaardigheden 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Experimentele groepen 69.4 78.1 9.0 
Vergelijkingsgroepen 76.3 79.8 4.7 Niet significant 
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3.2 Schoolbezoek 
Tijdens het schoolbezoek zijn interviews gehouden met de leerlingen van de Evangelische 
basisschool “Het Schatrijk” en de Katholieke Jenaplanschool “De Bijenkorf. Op Het Schatrijk 
zijn drie groepjes van vier leerlingen geïnterviewd. Op De Bijenkorf zijn drie groepjes leerlingen 
van drie leerlingen geïnterviewd. Helaas is het bij dit project niet gelukt om lesobservaties en 
leerkrachtinterviews te realiseren. 
 
Alle geïnterviewde leerlingen gaven aan dat ze het leuk vonden om bezig te zijn met het maken 
van de schooljournaals. De leerlingen vonden het fijn dat de ze zelf een onderwerp en script 
mochten bedenken (dit moest wel met de school te maken hebben). De leerlingen zeiden ook 
veel van het filmen te hebben geleerd: ruw materiaal opnemen, bewerken en monteren, het 
samenwerken in een groepje (samen onderwerp en script bedenken, rolverdeling, discussiëren en 
knopen doorhakken), zelfstandig werken, theorie over media, en gebruik maken van de eigen 
creativiteit. Op de vraag op welke manier ze deze dingen anders geleerd zouden hebben, gaven de 
meeste leerlingen aan dat ze het waarschijnlijk niet op school zouden hebben geleerd, maar 
bijvoorbeeld thuis of op de middelbare school. De meeste leerlingen gaven aan dat ze wel vaker 
een schooljournaal zouden willen maken. Sommige zouden dan wel andere rollen zouden willen 
hebben binnen de groep (binnen de groepjes zijn de taken verdeeld in: filmer, presentator, 
muziekverantwoordelijke, techniek- en montageverantwoordelijke en schrijver). Eén leerling 
voegde nog toe dat het maken van een schooljournaal niet te vaak moet worden herhaald, want 
dan is het niet meer speciaal. 
 
Het beeld dat uit de leerlingeninterviews naar voren komt is positiever dat het resultaat van de 
kwantitatieve analyses. De leerlingen hebben wel het idee nieuwe dingen te hebben geleerd die 
men anders niet zou hebben geleerd. Ook doelen van het project als samenwerking, 
zelfvertrouwen, zelfstandigheid en technische vaardigheden worden door de leerlingen genoemd 
als resultaat van de interventie. 
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OBS De Wiz@rd, Deventer 

1. Projectbeschrijving, beoogde effecten en belangrijkste resultaten  
De school werkte sinds september 2009 met een ELO (Elektronische Leeromgeving) in de twee 
groepen 8. De ELO werd onder meer gebruikt voor het aanbieden en becommentariëren van 
huiswerk. De school vindt het maken van huiswerk in groep 8 heel belangrijk als voorbereiding 
op het voortgezet onderwijs. De leerlingen kregen elke week een huiswerkopdracht voor rekenen 
en taal. De leerkracht tekende af of ze het huiswerk hebben gemaakt. De huiswerkopdrachten 
werden op de ELO geplaatst waardoor leerlingen geen papieren mee hoeven te nemen, 
makkelijker overzicht hielden en thuis toegang hadden tot de opdrachten. Het basishuiswerk 
werd op papier gemaakt; eventuele extra opdrachten werden digitaal gemaakt en digitaal 
ingeleverd. Bovendien gaf de ELO de mogelijkheid om het huiswerk kwalitatief beter te maken 
(aantrekkelijker en gevarieerder). Eind 2009 werden de huiswerkopdrachten nog gescand, maar 
het was de bedoeling dat de leerkrachten gedurende het voorjaar van 2010 geleidelijk aan meer 
gevarieerde huiswerkopdrachten te gaan toevoegen aan de ELO.  
 
Overzicht: 
Vakgebied Rekenen/wiskunde en taal 
Innovatie Elektronische leeromgeving (ELO) voor huiswerk 
Looptijd onderzoek januari-juni 2010 
Beoogde doelen bij leerlingen 
 

- Meer plezier in het maken van huiswerk en 
daardoor motivatie vergroten: meer leerlingen die 
hun huiswerk doen (van 80% naar 100%) 

- Attitude ten opzichte van huiswerk maken 
verbeteren: leerlingen wennen eraan en zien het als 
zinvol 

- Zelfstandigheid van leerlingen bevorderen  
- Uiteindelijk betere leerresultaten 
- Ouders krijgen inzicht in het huiswerk van hun 

kind en zien dit als meerwaarde 
Beoogde doelen bij leraren  - Differentiëren bij het ontwerpen van huiswerk-

opdrachten:  
- Beter overzicht van wanneer, hoe vaak en hoe lang 

leerlingen met het huiswerk bezig zijn 
 
 

Resultaten 
Uit het implementatieonderzoek is gebleken dat in de onderzoeksperiode vrijwel alle huiswerk 
door de leerkrachten op de ELO is gezet. Uit de interviews met de leerlingen bleek ook dat 
vrijwel alle huiswerk via de ELO werd gemaakt. Hoewel de leerkrachten aangaven dat de ELO 
voor hen (nog) niet erg gebruikersvriendelijk was, hebben ze zelden te kampen gehad met 
technische problemen. Op de langere termijn verwachtten ze dat het gebruik van de ELO hun 
werk zal verlichten. Zowel de leerkrachten als de leerlingen waren positief in hun oordeel over de 
ELO. Eén van de pluspunten die door de leerkrachten genoemd werden, is het enthousiasme van 
de leerlingen. Verder maakte de ELO het gemakkelijker om gedifferentieerd huiswerk op te 
geven en gaf het de leerkrachten een beter inzicht in het huiswerkgedrag van hun leerlingen. Dit 
laatste komt overeen met één van de weinige nadelen die door de leerlingen naar voren werden 
gebracht, namelijk dat de leerkracht kon zien wanneer ze waren ingelogd. De overige nadelen die 
de leerlingen noemden betreffen voornamelijk het soort complicaties en ongemakken die het 
gebruik van computers en informatietechnologie nu eenmaal met zich meebrengt (per ongeluk 
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verwijderde bestanden, weigerende printers, uitval van internet). Een belangrijk probleem was wel 
dat sommige leerlingen thuis niet over een computer konden beschikken. Het algemene oordeel 
van de leerlingen was echter (zeer) positief. De voordelen die zij in de interviews genoemd 
hebben zijn dat de ELO onderlinge samenwerking vergemakkelijkte, het huiswerk niet kwijt 
raakte en dat het overal kon worden gemaakt.  

 
Uit het kwantitatieve onderzoek is geen verschil naar voren gekomen met betrekking tot 
veranderingen op cognitief zelfvertrouwen en taakmotivatie tussen de leerlingen op de Wiz@rd 
en een vergelijkingsgroep. De meningen over huiswerk bij de leerlingen op de Wiz@rd waren 
gematigd positief. Op de eindmeting gaven de leerlingen aan minder fouten te maken in hun 
huiswerk. Hun reacties op de uitspraak “Het is belangrijk om nu al te wennen aan huiswerk” 
waren op de eindmeting iets minder positief dan bij de voormeting, maar op beide tijdstippen 
had de meerderheid hetzij “mee eens” of “helemaal mee eens” aangekruist. 

 

2. Implementatie 
Twee leerkrachten van groep 8 werd gevraagd om het logboek wekelijks in te vullen gedurende 
de periode januari-juni. Zij beantwoordden vragen over de mate en wijze van gebruik en 
eventuele problemen die zij hebben ervaren met het gebruik van de ELO. Daarnaast genereert de 
ELO statistieken waaruit het gebruik door leerlingen en leerkrachten kan worden afgelezen. Het 
logboek werd in totaal 20 keer ingevuld. Aanvullende informatie is ontleend aan de interviews 
met leerlingen en leerkrachten. 
 

2.1 Frequentie van gebruik 
Leerkrachten hebben aan het begin van het project vrijwel alle huiswerkopdrachten op de ELO 
geplaatst. In de meeste weken maakten 25 tot 31 leerlingen (van de 30 leerlingen in groep 8a en 
31 leerlingen in groep 8b) hun huiswerk via de ELO. De statistieken in de ELO laten zien dat 
leerlingen de ELO in de periode van het project gemiddeld 42 keer bezochten. De frequenties 
variëren van 24 keer tot 156 keer de ELO bezoeken.  
 

2.2 Wijze van gebruik 
Voorbeelden van huiswerkopdrachten die werden geplaatst zijn werkbladen voor spelling, het 
maken van een werkstuk voor geschiedenis (waarbij leerlingen steeds hoofdstukken op de ELO 
moeten plaatsen) en opdrachten voor rekenen. Deze opdrachten werden veelal gescand alvorens 
ze op de ELO werden geplaatst. Leerkrachten gaven via de ELO feedback op het huiswerk van 
de leerlingen. Het aftekenen van het huiswerk gebeurde in principe op papier, maar de ELO geeft 
wel een overzicht van de opdrachten die zijn voltooid en of deze opdrachten voldoende of 
onvoldoende zijn afgesloten. De leerkrachten gaven in circa 20% van de keren dat zij het logboek 
hebben ingevuld aan dat zij de afgelopen week hadden geregistreerd hoe vaak en hoe lang 
leerlingen in de ELO hadden gewerkt. Over het algemeen hielden zij deze informatie niet bij. 
Leerkrachten gaven in 80% van de keren dat zij het logboek invulden aan dat zij de ELO ook 
voor andere doeleinden hebben gebruikt dan het aanbieden van huiswerk. Voorbeelden die 
werden genoemd zijn het aanbieden van een nieuwe geschiedenisopdracht met 
onderzoeksvragen, het aanbieden van een toets over woordenschat, het faciliteren van een 
discussie over een werkstuk en presentatie, het gebruiken van een agenda waarmee de leerkracht 
leerlingen kan attenderen op deadlines, het aanbieden van een opdracht en werkstuk voor het vak 
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geschiedenis, het presenteren van een groepsopdracht, het maken van online rekenwerk en het 
invullen van de kinderstemwijzer.  
 
De leerlingen legden in de interviews uit dat ze thuis en op school toegang hadden tot de ELO. 
Via een eigen gebruikersnaam en wachtwoord kwamen ze in hun eigen map met documenten. 
Alle huiswerkvakken stonden op de ELO, maar het huiswerk voor het vak ‘spelling’ moest thuis 
worden uitgeprint. De leerkracht zette regelmatig aantekeningen op de ELO. De leerlingen 
konden deze aantekeningen gebruiken bij het oefenen voor repetities. Leerlingen hebben de 
afgelopen periode in groepjes aan een geschiedenisproject gewerkt. Volgens de leerlingen kon de 
leerkracht met behulp van de ELO goed volgen hoeveel tijd leerlingen thuis aan hun huiswerk 
besteden en waar ze precies aan werken.  
 
De leerkrachten gaven aan dat men is begonnen met simpele opdrachten, maar dat deze steeds 
complexer zijn geworden. Ze hebben gezamenlijk onderzocht welke materialen al dan niet voor 
de ELO geschikt waren. Men is begonnen met het digitaliseren van werkbladen (voor de vakken 
taal en rekenen) door ze in te scannen. Op het tijdstip van de interviews waren ze bezig met het 
ook door de leerlingen genoemde project voor geschiedenis. Hierbij werd gebruik gemaakt van 
verschillende functies van de ELO, zoals het online werk inleveren en de forumfunctie. Tenslotte 
gaven de leerkrachten aan dat de leerlingen vanaf de invoering van de ELO meteen zeer 
enthousiast waren. Ze hadden het snel door en hielpen elkaar waar nodig. De leerlingen raakten 
aan het gebruik van de ELO al snel gewend en ervoeren het gebruik al gauw als vanzelfsprekend.  
 
Er is frequent gewerkt met de ELO, tot ieders tevredenheid en de wijze waarop was in 
overeenstemming met de bedoeling van het project. 
 

2.3 Problemen 
Beide leerkrachten moesten wel erkennen aan dat het in eerste instantie moeilijk was het gebruik 
van de ELO binnen de school in te roosteren. Er waren niet voldoende computers beschikbaar 
om alle leerlingen van een eigen werkplek te voorzien. De leerlingen werkten namelijk niet alleen 
thuis aan hun huiswerkopdrachten op de ELO, ook onder schooltijd werd er met de 
leeromgeving gewerkt. Inmiddels zijn er nieuwe werkplekken beschikbaar gekomen. Verder 
verliep de implementatie zonder problemen; leerkrachten hebben zich het gebruik van de ELO 
zelf eigen gemaakt. Daarnaast hebben ze tweemaal een aanvullende cursus gehad. Het 
leerkrachtgedeelte van de ELO is echter niet erg gebruiksvriendelijk. Het richt zich veel op 
programmeren. Als een leerling thuis geen computer tot zijn/haar beschikking had om zijn 
huiswerk op te maken, moesten de opdrachten op school uitgeprint worden. Hierdoor werd de 
computertijd van deze leerlingen sterk verkort. Verder ervoeren de leerkrachten weinig 
problemen, maar zij geven de volgende verbeterpunten aan: 
 
• Het is nodig dat er meer materialen worden gedigitaliseerd zodat de ELO meer in de lessen 

kan worden gebruikt en meer bij projecten kan worden ingezet. Het door blijven ontwikkelen 
van de ELO is noodzakelijk. De toetsmodule van de ELO werd nog niet optimaal gebruikt, 
hier is verdere ontwikkeling van de ELO voor nodig. 

• De ELO zou qua lay-out aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor de leerlingen. Hier 
werd echter al wel aan gewerkt door de ontwikkelaar van de ELO.  

• De gebruiksvriendelijkheid voor de leerkracht zou ook verbeterd kunnen worden. De 
programmatuur is soms erg ingewikkeld. 

• Er zou meer overlap moeten zijn tussen de systemen die in het PO en het VO gebruikt 
worden, zodat leerlingen uit groep 8 niet iets nieuws hoeven te leren als ze naar het eerste jaar 
van het VO gaan. 
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Sommige leerlingen vonden het een nadeel dat de leerkracht kon zien hoe lang ze ingelogd waren 
en dat ze nu geen directe vragen meer aan de leerkracht konden stellen over het huiswerk. Ook 
gaven sommige leerlingen aan dat ze wel eens werk per ongeluk hadden verwijderd waardoor ze 
opnieuw moesten beginnen. Daarnaast is het werken met de ELO lastig wanneer internet uitvalt, 
wanneer de printer thuis kapot is, wanneer je wachtwoord wordt geblokkeerd of wanneer je thuis 
geen computer tot je beschikking hebt. Over het algemeen ervoeren de leerlingen echter meer 
voordelen dan nadelen van het werken met de ELO. Als verbeterpunt suggereerden ze om al het 
huiswerk via de ELO te maken.  
 
Hoewel de leerkrachten nog wel een aantal verbeterpunten konden opnoemen, hebben zij met 
weinig problemen te maken gehad. Het grootste probleem van de ELO lijkt het gebrek aan 
gebruikersvriendelijkheid voor de leerkrachten. De problemen die de leerlingen hebben genoemd 
zijn veelal algemeen van aard (per ongeluk gewiste bestanden, geblokkeerde wachtwoorden) of 
kunnen juist als een pluspunt worden opgevat (de leerkracht kan het huiswerkgedrag beter 
monitoren). 
 
 

3. Opbrengsten 

3.1 Kwantitatieve analyses 

Opzet 
Omdat het in dit geval een interventie betreft die zich op nogal specifieke uitkomsten richt (het 
verbeteren van de attitudes ten aanzien van huiswerk bij leerlingen in groep 8) is hier niet 
gekozen voor een onderzoeksopzet met een vergelijkingsschool, maar wordt in de eerste plaats 
gekeken naar de (veranderingen) in opvattingen van de leerlingen op de Wiz@rd over het maken 
van huiswerk. De leerlingen is in februari en juni een aantal uitspraken voorgelegd die betrekking 
hebben op het maken van huiswerk (bijvoorbeeld: “ik moet veel te veel huiswerk maken” en “het 
is belangrijk om nu al te wennen aan het maken van huiswerk”). Het gaat hier om 57 leerlingen 
verdeeld over twee groepen 8. 
 
Voor wat betreft het cognitieve zelfvertrouwen en de taakmotivatie zijn de veranderingen die 
leerlingen op de Wiz@rd laten zien wel vergeleken met andere leerlingen uit groep 8. De 
leerlingen uit de vergelijkingsgroep zijn leerlingen uit groep 8 die ook bij de projecten op de Van 
der Lugtschool en Agora deel uit maakten van de vergelijkingsgroep. Deze vergelijkingsgroep 
bestaat uit 19 leerlingen. Zelfvertrouwen en motivatie zijn gemeten met de motivatievragen uit 
COOL5-18 (Driessen et al., 2009), een grootschalig onderzoek onder Nederlandse leerlingen dat 
driejaarlijks wordt uitgevoerd. De scores op cognitief zelfvertrouwen zijn gebaseerd op zes items 
(bijvoorbeeld: “ik weet zeker dat dit jaar op school alles me wel zal lukken”). De leerlingen 
kunnen op een vijfpuntsschaal aangeven in hoeverre elke uitspraak op hun van toepassing is. De 
score op taakmotivatie geeft aan in hoeverre een leerling gericht is op het ontwikkelen van 
zijn/haar vaardigheden, op leren en het begrijpen van schoolwerk. De scores zijn berekend door 
het gemiddelde te nemen over de antwoorden op de items in kwestie. 
 

Resultaten 
De resultaten laten zien dat er in het algemeen weinig is veranderd tussen de voor- en nameting. 
In zijn algemeenheid leveren de antwoorden een positief beeld op. Opvallend is de hoge mate 
van instemming met de uitspraak “Het is belangrijk om nu al te wennen aan huiswerk”. 
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Weliswaar is dit de enige uitspraak met een significant minder positieve respons op de nameting, 
maar zowel bij de voor- en nameting ligt het gemiddelde ruim boven de vier. De maximum score 
is vijf en het minimum is 1. De enige andere uitspraak die een statistisch significante verandering 
laat zien is “Ik maak weinig fouten in mijn huiswerk”. De uitspraken waarvoor geldt dat het 
verschil tussen voor- en nameting statistisch significant is zijn in de tabel grijs gearceerd. Het gaat 
dan om veranderingen die gezien hun omvang hoogstwaarschijnlijk niet als toevaltreffers kunnen 
worden aangemerkt. Die kans is in ieder geval kleiner dan 5%. Voor de uitspraak over weinig 
fouten in het huiswerk is er sprake van een lichte stijging (van 3.51 naar 3.81). Ook hier ligt het 
gemiddelde zowel op de voor- als nameting hoger dan de neutrale categorie. Dat geldt eveneens 
voor de uitspraken “Ik heb de opgaven die ik moet maken altijd af” en “Door huiswerk te maken 
begrijp je de dingen die de juf/meester op school heeft uitgelegd beter”. De volgende twee 
uitspraken krijgen weinig bijval: “Ik zou meer tijd aan mijn huiswerk moeten besteden”, “Ik moet 
veel te veel huiswerk maken”, “Ik heb vaak geen tijd om mijn huiswerk te maken” en “Ik maak 
bijna elke dag huiswerk”. Voor de uitspraak “Ik vind huiswerk vervelend” ligt het gemiddelde 
steeds heel dicht bij de neutrale categorie. 
    
Meningen over huiswerk (5 = helemaal mee eens; 4 = mee eens; 3 = geen mening; 2 =mee 
oneens; 1 = helemaal mee oneens) 

 Voor Na Significantie (.05) 
verschil  

Ik maak weinig fouten in mijn huiswerk 3.51 3.82 Significant 
Ik heb de opgaven die ik moet maken altijd af 3.89 3.67 Niet significant 
Ik zou meer tijd aan mijn huiswerk moeten besteden 2.91 2.83 Niet significant 
Ik moet veel te veel huiswerk maken 2.12 2.14 Niet significant 
Het is belangrijk om nu al te wennen aan huiswerk 4.44 4.23 Significant 
Ik vind huiswerk vervelend 2.95 3.08 Niet significant 
Door huiswerk te maken begrijp je de dingen die de 
juf/meester op school heeft uitgelegd beter 3.63 3.45 Niet significant 

Ik heb vaak geen tijd om mijn huiswerk te maken 2.04 2.22 Niet significant 
Ik maak bijna elke dag huiswerk 2.30 2.27 Niet significant 
Uitspraken met een significant (.05) verschil tussen voor- en nameting zijn grijs gearceerd 
 
De mate van instemming met de diverse uitspraken over huiswerk op beide metingen wordt in de 
onderstaande grafiek nader geïllustreerd.  
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Instemming met uitspraken over huiswerk (Wiz@rd)

Het is belangrijk om nu al te wennen aan huiswerk

Ik maak weinig fouten in mijn huiswerk

Ik heb de opgaven die ik moet maken altijd af

Door huiswerk te maken begrijp je de dingen die de
juf/meester op school heeft uitgelegd beter

Ik vind huiswerk vervelend

Ik zou meer tijd aan mijn huiswerk moeten besteden

Ik maak bijna elke dag huiswerk

Ik heb vaak geen tijd om mijn huiswerk te maken

Ik moet veel te veel huiswerk maken

helemaal mee oneens         geen mening       helemaal mee eens

nameting voormeting

 
 
 
De resultaten voor cognitief zelfvertrouwen en taakmotivatie kunnen geen ondersteuning bieden 
voor de gedachte dat het project een positieve invloed heeft gehad op deze aspecten. De 
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen op de Wiz@rd en de leerlingen uit de 
vergelijkingsgroep zijn statistisch gezien niet significant. 
 
Verandering cognitief zelfvertrouwen op de Wiz@rd en in vergelijkingsgroep 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Wiz@rd 3.66 3.54 -.14 
Vergelijkingsgroep 3.52 3.59 .08 Niet significant 

 
Verandering taakmotivatie op de Wiz@rd en in vergelijkingsgroep 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Wiz@rd 3.88 3.75 -.13 
Vergelijkingsgroep 3.90 3.69 -.14 Niet significant 

 

3.2 Schoolbezoek 
De leerlingen gaven aan dat ze veel met de ELO hebben gewerkt en het erg prettig vonden om 
hun huiswerk op deze manier te maken en via internet een cijfer voor hun werkstuk te krijgen. 
Vooral het samen aan een project werken op de ELO was handig omdat het werk op de 
groepspagina kon worden opgeslagen en er niet zoveel geprint hoefde te worden; bovendien kon 
er met behulp van de chat-functie over de taakverdeling in het project worden overlegd. De 
meeste leerlingen vonden het ook prettig dat het huiswerk wordt opgeslagen omdat ze het dan 
minder snel kwijtraken. Daarnaast bood de ELO de mogelijkheid om ook op andere plaatsen 
(bijvoorbeeld bij familie of vrienden) aan het huiswerk te werken en konden aantekeningen van 
de leerkracht worden gelezen en gedownload. Leerlingen vonden het ook prettig dat ze zelf 
aantekeningen konden plaatsen, dat ze om feedback van de docent konden vragen en dat ze via 
de agendafunctie aan hun huiswerk werden herinnerd.  
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Een belangrijk pluspunt dat de leerkrachten noemden is dat dankzij de ELO huiswerk veel 
minder vaak kwijtraakt. Vroeger werd al het huiswerk op papier gemaakt. Eén van de 
leerkrachten merkt op dat leerlingen iets meer gemotiveerd zijn om huiswerk te maken, maar de 
andere leerkracht merkte geen verschil. Door de invoering van de ELO zijn de leerlingen ook 
niet méér huiswerk gaan maken. Als iets nieuw is (zoals de ELO) krijgt het meer aandacht van de 
leerlingen, maar zodra de nieuwigheid eraf is, blijft huiswerk gewoon huiswerk. De ene leerkracht 
vermoedde dat er betere cijfers worden gehaald, doordat er via de ELO aantekeningen van de les 
worden aangeboden. Hierdoor is de lesstof voor de leerlingen te allen tijde toegankelijk. De 
andere leerkracht was echter van mening dat de leerprestaties niet automatisch door de ELO 
zullen verbeteren. De ELO heeft volgens de leerkrachten wel de zelfstandigheid van de leerlingen 
bevorderd.  
 
Beide leerkrachten gaven aan dat ze meer inzicht hebben gekregen in het huiswerkgedrag van de 
leerlingen. Achterblijvers konden beter in de gaten worden gehouden. De ELO maakte het ook 
mogelijk om meer te differentiëren met huiswerkopdrachten. Dit moet echter nog wel verder 
ontwikkeld en onderzocht worden. Eén van de twee leerkrachten heeft gemerkt dat het gebruik 
van de ELO de eigen taken zal verlichten, omdat de inhoud van de leeromgeving volgend jaar 
weer gebruikt kan worden. De andere leerkracht heeft geen verschil gemerkt. Er zijn 
werkzaamheden bijgekomen, maar ook weggevallen. De ELO zal echter op de lange termijn wel 
zorgen voor taakverlichting als alle lesinhouden en huiswerk zijn gedigitaliseerd. 
 
De leerlingen en leerkrachten noemden veel positieve effecten van het werken met de ELO. 
Afgaande op hun oordeel zijn de voornaamste doelstellingen van het project gerealiseerd (voor 
leerlingen: betere motivatie, meer zelfstandigheid; voor leerkrachten: meer overzicht en 
mogelijkheid tot differentiëren). De resultaten van de kwantitatieve analyses kunnen dit het 
positieve beeld niet echt bevestigen, maar zijn er ook niet mee in strijd. Er is geen verschil 
gevonden met betrekking tot veranderingen op cognitief zelfvertrouwen en taakmotivatie tussen 
de leerlingen op de Wiz@rd en een vergelijkingsgroep. De meningen over huiswerk bij de 
leerlingen op de Wiz@rd waren gematigd positief. Op de eindmeting gaven de leerlingen aan 
minder fouten te maken in hun huiswerk. Hun reacties op de uitspraak “Het is belangrijk om nu 
al te wennen aan huiswerk” waren op de eindmeting iets minder positief dan bij de voormeting, 
maar op beide tijdstippen had de meerderheid hetzij “mee eens” of “helemaal mee eens” 
aangekruist. 
 

 



 48 

De Klokbeker, Ermelo 

1. Projectbeschrijving, beoogde effecten en belangrijkste resultaten  
Het onderwijssysteem van deze school wordt gekenmerkt door kenmerken van Dalton en 
circuitonderwijs. Er is een aparte techniekwerkplaats gebouwd, waarin leerlingen allerlei dingen 
kunnen maken. Er is op deze school al geëxperimenteerd met diverse nieuwe ICT-toepassingen. 
In het kader van het Expo-project wordt geëxperimenteerd met twee nieuwe ICT-toepassingen: 
Globe 4D en klassikale websessies. 
 
Globe4D is een vierdimensionale wereldbol: een installatie bestaande uit een bol met 
daaromheen een ring. Op de bol wordt het aardoppervlak geprojecteerd en door aan een ring te 
draaien kan de tijd worden beïnvloed. Zodoende kunnen de leerlingen “tijdreizen”. Op een 
interactieve manier kunnen ze leren over de veranderingen die een planeet (in dit geval de aarde) 
doormaakt tijdens het verstrijken van de tijd, zowel op korte als lange termijn. Snelle 
veranderingen als dag/nacht, seizoenen en waterstanden als ook veranderingen die plaatsvinden 
over een veel langere periode: de globe kan 750 miljoen jaar terug in de tijd waarbij een beeld 
wordt gegeven van de continentale verschuiving die heeft plaatsgevonden. In de websessie gaf 
een bioloog van Naturalis vanuit Leiden een presentatie over de verschillende manieren waarop 
dieren zijn aangepast aan hun omgeving. 
 

Overzicht: 
Vakgebied Topografie en natuuronderwijs  
Innovatie Globe 4D  en websessies met Naturalis 
Looptijd onderzoek juni 2010 
Beoogde doelen bij leerlingen 
 

- Zelf ontdekken en zelf kennis construeren.  
- Leren over het effect van seizoenen en een 

eventuele waterspiegelstijging, verschillende 
planeten en verschillende aardschollen met Globe 
4D. 

- Websessies verzorgd door museum Naturalis biedt 
extra informatie en meer kennis dan die van de 
leerkracht over een bepaald onderwerp. 

Beoogde doelen bij leraren  
 

- Het kunnen bieden van een rijke leeromgeving aan 
leerlingen. 

- Het vervangen van bestaande leermethoden door 
ICT-toepassingen met een toegevoegde waarde 
voor de leerresultaten.  

- Het stimuleren van de leerkracht in de rol van de 
leerkracht als begeleider. 

 

Resultaten 
De implementatie van beide interventies is zonder grote problemen verlopen. Wel is gebleken dat 
de Globe 4D niet altijd naar behoren heeft gewerkt. De kwantitatieve analyses in dit project laten 
een significant negatief effect zien van de interventie Globe 4D op de toetsscores van de 
leerlingen. Op de door de leerkracht zelf opgestelde toets topografie werd een significant betere 
score behaald door de leerlingen die topografie op de traditionele manier (uit een boek) geleerd 
hadden. Voor de andere interventie (de websessie) zijn geen verschillen gevonden met de 
leerlingen die de stof uit het boek hadden geleerd. Toch waren zowel de leerlingen en de 
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leerkracht enthousiast over de Globe. De leerlingen vonden het leuk om ermee te werken en 
gaven aan beter inzicht te hebben gekregen in de onderlinge afstanden tussen steden over de hele 
wereld. Ook waren ze mening dat hun kennis over de planeten is verbeterd. Wel gaven de 
leerlingen aan dat de Globe niet altijd goed functioneerde en dat niet alle leerlingen ermee 
konden werken omdat er maar één Globe was. Ook over de websessies waren zowel leerlingen 
als leerkrachten tevreden. Als enig minpunt werd in dit verband de iets te lange duur (ruim een 
uur) genoemd. Voor de leerkracht was vooral het enthousiasme van de leerlingen een belangrijk 
pluspunt van de interventies. Verder bracht de websessie een duidelijke taakverlichting voor de 
leerkracht met zich mee, terwijl er bovendien dankzij de bijzondere expertise van de bioloog 
dieper op de materie kon worden ingegaan. Ook de Globe 4D zorgt ervoor dat de rol van de 
leerkracht een meer begeleidende wordt.  
 
Het is niet mogelijk aan te geven waarom (een deel van) de leerlingen die met de Globe hebben 
gewerkt lage scores hebben behaald op de toets topografie. We weten in ieder geval dat de scores 
op de CITO eindtoets van de leerlingen die met de Globe hebben gewerkt op nagenoeg hetzelfde 
niveau liggen als voor de leerlingen met wie ze zijn vergeleken. Op deze plaats kunnen we twee 
alternatieve verklaringen suggereren. Ten eerste is er mogelijk sprake van een gebrekkige 
aansluiting tussen de toets en datgene wat de leerlingen hebben opgestoken door het werken met 
de Globe. Een andere mogelijke verklaring is een toch niet geheel optimaal verlopen 
implementatie.  
 

2. Implementatie 
Logboeken werden niet bijgehouden bij de interventie op de Klokbeker (Ermelo) omdat het een 
interventie met een zeer korte looptijd (twee weken) betrof. De bevindingen zijn gebaseerd op 
het bezoek aan de school (lesobservaties en interviews met leerlingen en leerkrachten). 
 

2.1 Frequentie van gebruik 
Uit het lesbezoeken is gebleken dat de beide websessies volgens plan zijn uitgevoerd. Dat geldt 
ook voor het werken met de Globe.  
 

2.2 Wijze van gebruik 
Globe4D stond opgesteld in de gemeenschappelijke ruimte. Deze ruimte was groot en donker. 
De bedoeling was de Globe te draaien om zodoende 35 plaatsen te vinden. De Globe draaide 
waardoor de projecties mee veranderden; op deze wijze konden de leerlingen de plaatsen op de 
Globe zoeken. Een plaats werd ‘gevonden’ door de helikopter (een punt bovenop de Globe) naar 
de plaats te laten ‘vliegen’. Topografie werd hiermee op een speelse wijze geoefend. 
 
Tijdens de websessie vertelde een educatief medewerker (bioloog) van Naturalis de leerlingen een 
en ander over de manier waarop dieren zijn aangepast aan hun omgeving. De leerkracht zat voor 
in de klas. Ze hield de leerlingen en de verbinding tussen Naturalis in de gaten. De leerlingen 
leken de websessie erg geïnteresseerd te volgen, ook al verlorenen tegen het einde een paar 
leerlingen hun aandacht enigszins. De wetenschapper maakte de websessie erg interactief, o.a 
door de leerlingen de gelegenheid te geven om vragen stellen.  
 
In zijn algemeenheid is de Globe in het onderwijs ingezet zoals bedoeld. Hetzelfde geldt voor de 
websessies. In de volgende paragraaf worden wel een aantal problemen besproken die bij de 
implementatie aan het licht zijn gekomen. 
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2.3 Problemen 
Tijdens de lesobservaties is gebleken dat het werken met de Globe niet altijd zonder problemen 
ging. Bij het eerst groepje van drie leerlingen dat er ongeveer twintig minuten mee werkte werden 
geen problemen geconstateerd. Ze waren rustig en geconcentreerd bezig en wisten van geen 
ophouden. Bij het tweede groepje bleek de Globe niet meer uitgelijnd (de projectie viel niet meer 
volledig op de Globe), waarschijnlijk omdat ertegen was geduwd. De leerlingen startte de beamer 
opnieuw op, maar vervolgens werkte het programma erg traag. Ze zochten hulp bij de leerlingen 
uit de vorige groep, maar deze konden hun niet helpen en wilden zelf weer verder met hun 
rekentaak. Uiteindelijk lukt het deze leerlingen punten te halen zonder de steden op te zoeken (de 
Globe liet zien waar de steden liggen).  
 
Ook in de interviews gaven de leerlingen aan dat de ‘helikopter’ soms bleef hangen en dat de 
projector van de Globe soms niet helemaal goed was uitgelijnd. Ze noemden ook enkele niet-
technische minpunten. Doordat er maar één Globe was, hadden de leerlingen niet de 
mogelijkheid om er individueel mee te werken. Ook kon er maar één leerling aan de ring draaien. 
Zodoende kregen de anderen geen kans. De leerlingen zouden graag allemaal een keer individueel 
met de Globe willen werken. Verder gaven sommige leerlingen aan dat ze graag meer informatie 
wilden bij de verschillende functies. Bijvoorbeeld over waarom de verschillende aardschollen 
schuiven en botsen.  
 
Volgens de geïnterviewde leerkracht (groep 8, tevens schoolleider) is de implementatie van 
Globe4D grotendeels zonder problemen verlopen. Omdat twee jaar geleden al een pilot had 
plaatsgevonden, kenden sommige kinderen het concept van Globe4D al. Ze gaf aan dat de 
(software en bediening van de) Globe sinds die tijd is verbeterd, waardoor direct vanaf het begin 
intensief gebruik gemaakt kon worden van de Globe. Volgens haar zijn de leerkrachten bij de 
implementatie niet tegen problemen aangelopen. Alle leerlingen leken erg enthousiast om 
topografie op deze nieuwe manier te leren en in de toekomst wil de school de Globe zeker 
blijven gebruiken. Ze zag geen nadelen. Het aanleren van topografie was volgens haar voor de 
leerlingen leuker en interessanter geworden.  
 
Ook de implementatie van de websessies was volgens de leerkracht goed en zonder problemen 
verlopen. Voor het onderzoek en de leerdoelen van de leerlingen was in samenspraak tussen de 
school en Naturalis de standaard websessie enigszins aangepast. Op de dinsdag voor de eerste 
websessie was een testsessie uitgevoerd om te zien hoe de techniek werkte en reageerde. Het 
Smartboard is toen opnieuw ingesteld om de sessie voor de hele klas zichtbaar te maken. De 
leerkracht liet weten dat de leerlingen waren erg enthousiast en benieuwd waren hoe een 
websessie in zijn werk zou gaan. Tijdens de lesobservatie bleek wel dat de leerlingen tegen het 
einde steeds meer hun concentratie verloren omdat het eigenlijk al pauze was. Dit werd ook 
bevestigd in het interview met de leerkracht. 
 
De gesignaleerde problemen betroffen vooral de Globe. Het gaat hier niet alleen om problemen 
van technische aard (zoals problemen met de uitlijning). Het belangrijkste nadeel lijkt het gegeven 
dat het niet elke leerling er aan toe is gekomen om de Globe te bedienen. 
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3. Opbrengsten 

3.1 Kwantitatieve analyses 

Opzet 
Het gaat hier twee kortlopende projecten die zijn uitgevoerd in week 24 en week 25. Op vrijdag 
18 juni (week 24) is aan 13 leerlingen van groep 7 een les natuurkennis (lichaamsbouw dieren) via 
een websessie aangeboden, terwijl de andere groep (12 leerlingen) dezelfde lesinhoud op de 
traditionele manier kreeg aangeboden. De daarop volgende week waren de rollen omgedraaid. De 
groep die op 18 juni als vergelijkingsgroep had gediend, kreeg op 25 juni de les via een websessie 
aangeboden. In week 25 was het onderwerp dierenvoedsel. Omdat het zulke kortlopende 
projecten betreft, is besloten geen voortoets af te nemen. Het gevaar is namelijk dat de voortoets 
dan het leerproces beïnvloedt. Op beide vrijdagen werd ’s middags een toets afgenomen. In 
groep 8 is dezelfde opzet gevolgd. Alleen had de interventie in dat geval betrekking op het 
inzetten van de Globe 4D. De lesinhoud had betrekking op topografie. In week 24 ging het om 
metropolen en in week 25 om continenten, landen en oceanen. De groep die in week 24 met de 
Globe 4D aan de slag ging, bestond uit 11 leerlingen en de andere groep uit 13 leerlingen.  
 
De leerlingen zijn op basis van toeval ingedeeld in een van beide groepen. Zodoende wordt 
normaliter bereikt dat de leerlingen in beide groepen op alle gemeten én ongemeten kenmerken 
nauwelijks van elkaar verschillen. Voor de leerlingen in groep 7 is dat helaas maar ten dele gelukt. 
Op twee van de drie onderdelen uit de Cito entreetoets (taalschaal en begrijpend lezen) is er 
sprake van een aanzienlijk verschil in de groepsgemiddelden. Zowel voor taalschaal als voor 
begrijpend lezen ligt het gemiddelde aanmerkelijk hoger voor de leerlingen die op 18 juni deel 
uitmaakten van de vergelijkingsgroep en een week later tot de experimentele groep behoorden. 
De gemiddelde scores voor deze leerlingen op taalschaal en begrijpend lezen bedragen 
respectievelijk 101.9 en 65.1, terwijl de gemiddelde scores in de andere groep 83.8 en 53.8 
bedragen. In beide gevallen gaat het om statistisch significante verschillen. Voor rekenen is er ook 
sprake van een verschil, maar dit is veel kleiner (119.3 tegen 116.6) en statistisch niet significant. 
Omdat beide groepen in deze opzichten zoveel van elkaar verschillen zijn ook aanvullende 
regressieanalyses uitgevoerd om hiermee rekening te houden. De beide groepen in groep 8 
verschillen nauwelijks van elkaar met betrekking tot hun score op de Cito eindtoets (540.6 tegen 
540.5).  
 

Resultaten 
In groep 7 zijn geen significante verschillen gevonden tussen beide groepen leerlingen. De 
leerlingen aan wie die de lesinhoud via een websessie is aangeboden maken vervolgens de toets 
niet beter of slechter dan hun klasgenoten die dezelfde stof in een traditionele les hebben 
gekregen. Ook aanvullende regressieanalyses waarin rekening wordt gehouden met de verschillen 
in scores op de entreetoetsen laten geen significant effect zien van de websessie. 
 
Groep 7; natuurkennis – lichaamsbouw dieren (week 24) 
 Gemiddelde score Significantie verschil (.05)  
Websessie 4.44 
Vergelijkingsgroep 5.04 Niet significant 

 
Groep 7; natuurkennis – dierenvoedsel (week 25) 
 Gemiddelde score Significantie verschil (.05)  
Websessie 7.05 
Vergelijkingsgroep 6.94 Niet significant 
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In groep 8 is wel één significant verschil gevonden. Maar dit duidt niet op een voordeel voor de 
leerlingen die met de Globe 4D hebben gewerkt. De topografietoets (continenten, oceanen en 
landen) wordt in week 25 juist significant beter gemaakt door de leerlingen die de lesstof 
“gewoon” uit een boek hebben geleerd. Wellicht heeft een en ander te maken met de aard de 
getoetste stof. Het gaat hier immers vooral om feitenkennis. Het lijkt aannemelijk dat de Globe 
4D vooral geschikt is om inzicht in relaties en structuren te verwerven. Als het gaat om 
topografische feitenkennis, is leren van papier wellicht efficiënter. Het is mogelijk dat de 
leerlingen met de Globe 4D wel meer inzicht hebben verworven, maar dat kon met de gebruikte 
toets niet worden vastgesteld. 
 
Groep 8; topografie – metropolen (week 24) 
 Gemiddelde score Significantie verschil (.05)  
Globe 4.45 
Vergelijkingsgroep 4.62 Niet significant 

 
Groep 8; topografie – continenten, oceanen en landen (week 25) 
 Gemiddelde score Significantie verschil (.05)  
Globe 5.38 
Vergelijkingsgroep 8.17 Significant 

 

3.2 Schoolbezoek 
Zonder uitzondering gaven de geïnterviewde leerlingen aan dat het leuk is om te werken met de 
Globe; ze wilden ook graag vaker met de Globe werken. Dan moest er alleen wel naar andere 
steden gevraagd worden. Ook zouden ze wel meer willen leren over de planeten, een andere 
functie van de Globe. De leerlingen vonden dat ze veel leerden van het gebruik van de Globe. Zo 
hadden ze nu inzicht in hoe ver de steden uit elkaar liggen (inclusief de bijbehorende topografie), 
maar ook welke planeten zich allemaal in ons zonnestelsel bevinden. Ook dachten twee leerlingen 
dat ze door het gebruik van de Globe de topografie sneller leerden dan wanneer ze alleen bladen 
kregen. De andere twee dachten dat dit wel meeviel, maar vonden de Globe wel een fijne manier 
om te oefenen. 
 
De geïnterviewde leerkracht zag als voordeel van de inzet van Globe4D dat de leerlingen de 
aarde meer als een bol leren zien. Ook werd volgens haar de motivatie van de leerlingen voor 
topografie groter, doordat ze spelend kunnen leren. Het was volgens haar goed zichtbaar dat de 
leerlingen door het spelelement veel fanatieker en serieuzer met het leren van de topografie 
omgingen. Aan het projectdoel ‘diepgaandere kennis opdoen’ werd ook zeker gewerkt. Doordat 
de leerlingen nu echt ‘zagen’ waar een bepaald gebied of een bepaalde stad ligt op een echte 
Globe, hebben ze de verhoudingen beter leren kennen dan wanneer ze dit op een blaadje voor 
zich krijgen. Leerlingen die zich moeilijk kunnen concentreren, gingen door het gebruik van de 
Globe meer geconcentreerd te werk. Een toename van zelfstandigheid onder de leerlingen was 
volgens de leerkracht niet direct vast te stellen. De leerlingen werkten in kleine groepjes zonder 
begeleiding en toezicht van een leerkracht met de Globe. 
 
Met betrekking tot de websessies vermeldde de leerkracht dat als deze niet waren ingezet, de 
behandelde theorie door middel van de traditionele methode door de leerkrachten behandeld was 
worden. Omdat de websessies gegeven werden door iemand die kennis heeft op een bepaald 
vakgebied, konden er ook zeer specifieke vragen gesteld worden. Ook heeft een dergelijke expert 
de beschikking over materialen die je normaal niet in een klaslokaal zou aantreffen. Op zich 
vonden alle leerlingen de websessie wel interessant. De leerkracht vermoedde dat zowel zeer 
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geïnteresseerde kinderen alsook de meer visueel ingestelde leerlingen extra veel hebben aan het 
bijwonen van deze websessies. Er was volgens haar bij de leerlingen een toename van het 
leerplezier te merken. Doordat de leerlingen door de expert geprikkeld werden om vragen te 
stellen, dachten ze meer na over het onderwerp. Waarschijnlijk leerden de leerlingen door het 
contact met de expert meer dan door instructie van de leerkracht. De leerlingen konden 
specifiekere en diepgaander vragen stellen.  
 
De inzet van Globe4D leverde niet direct voordelen voor de leerkracht op, omdat het leren van 
topografie al zelfstandig gebeurde. Het lesgeven is echter wel leuker geworden, omdat het altijd 
prettig is om onderwijs boeiender te kunnen maken voor de leerling. De leerkracht noemde de 
volgende voordelen van de websessie: 
 
• Doordat de leerkracht de les zelf niet hoefde te geven, kon zij zelf ook meeluisteren naar en 

leren van de expert.  
• Als de websessies komende jaren met meer regelmaat gehouden worden, kunnen de taken 

van de leerkracht zeer zeker verlicht worden. Op dit moment was hier door de voorbereiding 
van de techniek nog niet echt iets van te merken.  

• De leerkracht vond dat het lesgeven leuker is geworden, omdat de leerlingen meer 
gemotiveerd waren 

• De manier van lesgeven is door de inzet van de websessies veranderd. Enerzijds is dit omdat 
de les niet meer door de leerkracht gegeven hoeft te worden en dus ook minder 
voorbereiding behoeft. Anderzijds stimuleerde het de leerkracht ook om dieper in bepaalde 
onderwerpen te duiken en meer relevante materialen te verzamelen voor bepaalde lessen.  

 
De kwantitatieve analyses in dit project laten een significant negatief effect zien van Globe 4D op 
de toetsscores van de leerlingen. Voor de websessie zijn geen verschillen gevonden met de 
leerlingen die de stof uit het boek hadden geleerd. Toch waren zowel de leerlingen en de 
leerkracht positief over de Globe. De leerlingen gaven aan beter inzicht te hebben gekregen in de 
onderlinge afstanden tussen steden over de hele wereld. Ook over de websessies waren zowel 
leerlingen als leerkrachten tevreden.  
 
Het is onduidelijk waarom de leerlingen die met de Globe hebben gewerkt lage scores hebben 
behaald op de toets topografie. Hun scores op de CITO eindtoets verschillen niet van de scores 
die de leerlingen die niet met de Globe hebben gewerkt hebben behaald. Twee alternatieve 
verklaringen lijken mogelijk. Ten eerste kan er sprake zijn van een gebrekkige aansluiting tussen 
de toets en datgene wat de leerlingen hebben opgestoken door het werken met de Globe. Een 
andere mogelijke verklaring is een toch niet geheel optimaal verlopen implementatie. De 
onderzoeksbevindingen geven wel enige ondersteuning voor beide verklaringen. De toets 
topografie was redelijk traditioneel van opzet, terwijl met de Globe veel meer geleerd kan worden 
dan alleen de locatie van verschillende steden, continenten en oceanen. Uit de 
leerlingeninterviews kwam ook naar voren dat leerlingen nieuwe dingen hebben geleerd. Uit de 
interviews en lesobservaties is ook gebleken dat de Globe niet in alle gevallen naar behoren heeft 
gewerkt en dat lang niet alle leerlingen er even intensief mee hebben kunnen werken.  
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De Trampoline, Leidschendam 
 
1. Projectbeschrijving en voornaamste uitkomsten 
De ICT-innovatie op deze school betreft de inzet van digiborden. Er worden drie typen 
interactieve borden met elkaar vergeleken in de groepen 1-2: een klein smartboard, een surface 
table (microsoft) en een touch screen. Deze interactieve ICT-toepassingen werden klassikaal 
worden ingezet en bij het werken in de hoeken met gerichte of vrije opdrachten. Het doel was 
om cognitieve vaardigheden van leerlingen op het gebied van taal te vergroten, het plezier van 
leerlingen om te leren te verhogen en de onderlinge communicatie en samenwerking tussen 
leerlingen te verbeteren. Met de inzet van de interactieve borden werd ook beoogd om het plezier 
in lesgeven bij leerkrachten te vergroten, evenals hun didactisch repertoire en professionaliteit. 
 
Overzicht: 
Vakgebied: Taal/lezen 
Innovatie: Smartboard, surface table, touch screen 
Looptijd onderzoek april t/m juni 2010 
Beoogde doelen bij leerlingen: - Taalvaardigheid en woordenschat 

ontwikkelen 
- Leren ordenen 
- Aantrekkelijkheid van het leren vergroten 
- Communicatie en samenwerking 

bevorderen 
Beoogde doelen bij leraren: - Meer plezier  

- Toegenomen professionaliteit/uitbreiding 
van het didactisch repertoire bij het 
werken met deze toepassingen 

 
Uit het implementatieonderzoek blijkt dat de verschillende digiborden veelvuldig zijn ingezet, 
vooral ter ondersteuning van het taal- en rekenonderwijs tijdens het werken in de hoek. Tijdens 
de implementatie stuitte men wel regelmatig op technische problemen. De leerlingen zijn vooral 
positief over het touch screen. De kwantitatieve analyses laten geen verschil in vooruitgang zien 
tussen de verschillende klassen voor zover het de scores op de toetsen uit het CITO 
leerlingvolgsysteem betreft (“Taal voor Kleuters” en “Ordenen”). Ook in de interviews met de 
leerkrachten werd door hen betwijfeld op er sprake is van een effect van de interventies op 
taalvaardigheid en ordenen bij hun leerlingen. Wel is meer vooruitgang gevonden voor 
communicatie/samenwerken en motivatie/plezier/interesse in de groep die het touch screen 
heeft gebruikt in vergelijking met de groep waar gebruik is gemaakt van de surface table. Deze 
uitkomsten zijn gebaseerd op kwantitatieve analyses van leerling-rapportages (op individuele 
basis) door de leerkrachten. In de interviews werd juist geopperd dat in de groep waar het touch 
screen werd gebruikt de leerlingen zelfstandiger zijn geworden. De uitkomsten van de 
kwantitatieve analyses en de percepties van de leerkrachten komen in dit opzicht dus niet 
overeen. Wat betreft de invloed van de interventies op het lesgeven zijn de leerkrachten het 
erover eens dat hun manier van lesgeven nauwelijks is veranderd maar dat de digiborden wel een 
aanvullende mogelijkheid tot variatie in hun onderwijs biedt. 
 
2. Implementatie 
In de periode april tot medio juni is aan drie leerkrachten van groep 1 en 2 wekelijks een logboek 
gestuurd met vragen over het gebruik van het smartboard, de surface table of het touch screen in 
hun klas. Het logboek over het gebruik van de surface table is vier keer ingevuld; het logboek 
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over het touch screen werd zes keer ingevuld. Verder zijn de bevindingen gebaseerd op het 
bezoek aan de school (lesobservaties en interviews met leerlingen en leerkrachten). 
 

2.1 Frequentie van gebruik 
De logboeken geven geen informatie over het gebruik van het smart board gedurende de looptijd 
van dit project. Uit de schoolbezoeken blijkt dat het smartboard wel degelijk is gebruikt, maar bij 
gebrek aan logboekgegevens kunnen geen conclusies worden getrokken over de frequentie van 
het gebruik. De overige twee interactieve borden (surface table en touch screen) werden 
gemiddeld vier keer gebruikt in de weken dat het logboek werd ingevuld, gedurende (in totaal) 
142 minuten. De surface table werd 2,5 keer per week gedurende circa een half uur gebruikt in de 
weken dat het logboek werd ingevuld; het touch screen werd 5,5 keer per week gebruikt 
gedurende ongeveer 240 minuten in de weken dat het logboek werd ingevuld. Leerkrachten die 
met de surface table werkten, werkten gemiddeld echter 3 dagen per week; leerkrachten die met 
het touch screen werkten, werkten gemiddeld 4 dagen per week. Dat betekent dat leerlingen per 
week waarschijnlijk meer tijd met de surface table dan met het touch screen werken.  
 

2.2 Wijze van gebruik 
De interactieve borden zijn vooral gebruikt ter ondersteuning van zowel het taal- als 
rekenonderwijs; leerkrachten geven aan dat zij het interactieve bord in circa 80% van de keren 
voor taal en rekenen gebruiken, en in circa 20% voor andere lessituaties, zoals het kijken van 
school TV of het doen van spelletjes. Uit de logboeken blijkt verder dat de interactieve borden 
vooral werden ingezet tijdens het werken in de hoek. Daarnaast leenden zich ook overige 
lesvormen (zoals kleine kring en individuele opdrachten) voor het gebruik van de interactieve 
borden. Tijdens het schoolbezoek startte de geobserveerde les met een klassikale instructie 
waarbij leerlingen in een kring rond het touch screen plaatsnamen om, gedurende een half uur, 
drie oefeningen te doen.  
 
In de interviews gaven de kleuters aan dat ze vaak spelletjes deden met het touch screen of een 
verhaal volgden. Ze werkten vaak samen met een andere leerling met het touch screen. In de klas 
die met het smartboard heeft gewerkt gaven de leerlingen voorbeelden van spelletjes of 
oefeningen die ze met de hele klas of met een paar leerlingen hebben gedaan (bijvoorbeeld 
objecten op volgorde zetten of een memory spelletje). De leerlingen in de klas met de surface 
table gaven aan dat ze meestal met z’n tweeën of vieren spelletjes speelden waarbij ze 
bijvoorbeeld voorwerpen bij elkaar moesten zoeken. De leerkracht gaf aan dat de surface table 
werd ingezet bij het zelfstandig werken. De meeste leerlingen waren echter minder enthousiast 
over de surface table omdat er weinig spelletjes beschikbaar waren.  
 
Uit de logboeken en het schoolbezoek (observaties en interviews met leerkrachten en leerlingen) 
bleek dat de drie type borden frequent zijn gebruikt en in overeenstemming met de 
oorspronkelijke bedoelingen zijn ingezet. Toch moesten de nodige problemen overwonnen 
worden, zoals blijkt uit de hierna volgende paragraaf. 
 

2.3 Problemen 
Leerkrachten meldden in ongeveer 25% van de keren dat zij het logboek hebben ingevuld dat zij 
de afgelopen week problemen hadden ervaren met het gebruik van het interactieve bord. 
Genoemde problemen hadden betrekking op het uitvallen van de surface table (en niet meer 
kunnen opstarten) en softwareproblemen waardoor internet en een spelcomputer niet op het 
touch screen kunnen worden aangesloten.  



 56 

 
Tijdens het interview gaf de leerkracht die met de surface table heeft gewerkt aan dat het lang had 
geduurd voordat ze ermee kon werken. Dat was deels te wijten aan haar beperkte ervaring met 
computers. Daarnaast waren er aanvankelijke geen geschikte programma’s beschikbaar en was de 
tafel kapot. Leerlingen die motorisch minder sterk waren hadden soms moeite om de surface 
table te bedienen. Bovendien bood de surface table bovendien weinig oefeningen voor de 
kleutergroepen. Dit laatste nadeel werd ook door de kleuters zelf naar voren gebracht in de 
leerlingeninterviews 
 
Ook de implementatie van het smartboard verliep problematisch omdat er in eerste instantie een 
verkeerd bord werd geleverd. Verder vond de leerkracht het lastig om leerlingen rustig met een 
smartboard te laten werken. Volgens haar is een computer hiervoor meer geschikt. Een 
smartboard hangt midden in de klas en leerlingen gaven in het voorbij lopen vaak commentaar 
wanneer een medeleerling hiermee aan het werk was. De oefeningen bevatten veelal leerspelletjes 
waarbij leerlingen veel dingen moesten uitzoeken. Dat hadden ze beter op een rustige plek achter 
een computer kunnen doen. Het smartboard gaf daarom soms extra onrust in de groep. 
Bovendien moest het leslokaal sterk worden verduisterd wanneer er met het smartboard werd 
gewerkt. Het smartboard bood naar haar mening weinig toegevoegde waarde voor de 
kleutergroepen. De oefeningen waren veel gericht op het leren schrijven (waarbij de software 
overigens geschreven teksten niet goed herkende) en woorden leren en dat is volgens haar nog 
niet aan de orde in groep 1. In de interviews gaven de meeste leerlingen overigens aan dat ze het 
leuk vonden om met het smartboard te werken. Wel gaven ze aan dat het bord soms vastliep.  
 
De implementatie van het touch screen heeft zonder veel problemen plaatsgevonden. Een nadeel 
was wel dat de leerkracht niet op de computer kon werken als leerlingen op het touch screen 
werkten. Zodoende moest de leerkracht het werk alsnog op papier zetten en uittypen. Bij 
sommige spelletjes was een toetsenbord nodig; maar daarvoor is het touch screen niet geschikt. 
De meeste leerlingen vonden het leuk om met het touch screen te werken. Ze gaven wel aan het 
touch screen soms niet reageerde niet op een vingeraanwijzing. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat het opstarten en het gebruik van de verschillende 
digiborden met de nodige problemen gepaard ging. Dat geldt vooral voor de surface table en het 
smartboard. Hierbij speelden niet alleen technische problemen een rol. De surface table bood 
zowel volgens de leerkracht als de leerlingen weinig geschikte oefeningen. Ook het smartboard 
bood volgens leerkracht weinig geschikte oefeningen voor de kleutergroep, maar hierover 
oordeelden de leerlingen positiever dan hun leerkracht. Volgens de leerkracht gaf het smartboard 
nu en dan extra onrust in de groep. 
 
 

3. Opbrengsten 

3.1 Kwantitatieve analyses 

Opzet 
De drie klassen met verschillende typen interactieve borden worden met elkaar vergeleken. In 
drie parallelklassen (groep 1-2) is met uiteenlopende toepassingen gewerkt. De analyses richten 
zich op de verschillen in de ontwikkeling van leerlingen in de parallelklassen. Daarbij gaat het 
zowel om de cognitieve ontwikkeling (taal voor kleuters en ordenen) als de niet-cognitieve 
aspecten (zelfstandigheid, communicatie/samenwerken en motivatie/interesse/plezier). 
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Eind januari zijn in de drie parallelklassen de toetsen taal voor kleuters en ordenen afgenomen uit 
het leerlingvolgsysteem van Cito. De nametingen hebben eind juni plaatsgevonden. Bevordering 
van motivatie, concentratie en zelfstandigheid zijn ook doel van de interventie. Omdat dit project 
betrekking had op erg jonge leerlingen, is voor deze aspecten gebruik gemaakt van observaties 
door de keerkrachten. De leerkrachten is in maart en juni gevraagd om voor elk van hun 
leerlingen een vragenlijst in te vullen. Omdat in één van de drie klassen (de klas waar een klein 
smartboard werd ingezet) de gegevens op de voormeting slechts voor de helft van de leerlingen 
beschikbaar zijn, is deze klas uiteindelijk niet in de data-analyse betrokken voor zover het gaat om 
het leerling-gedrag.  
 
De vragenlijst over het leerling-gedrag beslaat 28 items die betrekking hebben op drie aspecten 
van het gedrag: zelfstandigheid (4 items); communicatie/samenwerken (14 items) en 
motivatie/interesse/plezier (10 items). De items die betrekking hebben op zelfstandigheid zijn 
overgenomen uit de SCHOBL-R (Bleichroch, Resing & Zaal, 1993). Het gaat hier steeds om een 
tegenstelling (bijvoorbeeld: Deze leerling kan goed zelfstandig werken ßà Deze leerlingen heeft 
altijd hulp van anderen nodig). De leerkracht wordt gevraagd om elke leerling op een 
zespuntsschaal te positioneren. De items met betrekking tot communicatie/samenwerken zijn 
ontleend aan het werk van Oosterheert (2005). Het gaat hier steeds om uitspraken waarvan de 
leerkracht op een vijfpuntsschaal moet aangeven in hoeverre ze op een leerling van toepassing 
zijn (bijvoorbeeld: deze leerling kan duidelijk maken wat het bedoelt). De antwoordcategorieën 
zijn: beslist onwaar; onwaar; niet onwaar/niet waar; waar; beslist waar. De items die zijn gebruikt 
om motivatie/interesse/plezier in kaart te brengen zijn afkomstig uit de Werkhoudinglijst van 
Van Doorn (1997).  Een voorbeeld uit deze groep items is: deze leerling werk vlot door aan de 
opdracht. De antwoordcategorieën zijn altijd (in meer dan 80% van de gevallen); vaak (in 60-80% 
van de gevallen); soms (in 40-60% van de gevallen); weinig (in 20-40% van de gevallen); nooit (in 
minder dan 20% van de gevallen).   
 

Resultaten 
De resultaten op de twee toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem laten geen significant verschil 
zien tussen de drie parallelklassen. Voor zover zich verschillen in vooruitgang voordoen tussen 
de parallelklassen zijn ze bescheiden van omvang en betreft het vrijwel zeker niet meer dan 
toevalsfluctuaties. 
 
Wat betreft de niet-cognitieve aspecten kan alleen een vergelijking worden gemaakt tussen groep 
1-2b (touch screen) en groep 1-2c (surface table). In dit opzicht leveren de uitkomsten geen 
eenduidig beeld op. Met betrekking tot zelfstandigheid is er geen sprake van een verschil in 
ontwikkeling tussen beide groepen. Als het gaat om communicatie/samenwerken wordt door de 
leerkracht in groep 1-2c enige vooruitgang gerapporteerd, terwijl in groep 1-2b juist een 
achteruitgang wordt gerapporteerd. Voor motivatie/plezier/interesse wordt een zelfde patroon 
gevonden. Ook in dit opzicht wordt in groep 1-2c een vooruitgang gerapporteerd en een 
achteruitgang in groep 1-2b. De verschillen in ontwikkeling tussen beide groepen op deze twee 
aspecten zijn statistisch significant. De kans om deze verschillen te vinden als ze enkel en alleen 
aan toeval zijn te wijten is minder dan 5%. Deze conclusie blijft gehandhaafd als in een lineaire 
regressieanalyse rekening wordt gehouden met de verschillen in aanvangsniveau tussen beide 
groepen. De tabellen bieden een cijfermatige rapportage van de verschillen in ontwikkeling tussen 
beide groepen. De figuren geven een grafische representatie van de verschillen voor 
communicatie/samenwerken en motivatie/plezier/interesse. Bij dit alles moet wel bedacht 
worden dat de gevonden verschillen zijn gebaseerd op de ontwikkelingen zoals ze door de 
leerkrachten voor hun eigen klas zijn gerapporteerd. 
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Cito (LVS) Taal voor kleuters 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Groep 1-2a 
 (smartboard) 62.4 70.6 8.2 

Groep 1-2b 
 (touch screen)  62.2 69.5 7.3 

Groep 1-2c  
(surface table) 65.8 71.5 6.8 

Niet significant 

 
Cito (LVS) Ordenen 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Groep 1-2a 
 (smartboard) 49.9 56.3 6.4 

Groep 1-2b 
 (touch screen)  44.5 52.0 7.6 

Groep 1-2c  
(surface table) 49.0 53.3 4.7 

Niet significant 

 
Zelfstandigheid (leerkrachtrapportages) 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Groep 1-2b 
 (touch screen)  4.04 4.02 .15 

Groep 1-2c  
(surface table) 2.64 2.9 .15 

Niet significant 

 
Communicatie/samenwerken (leerkrachtrapportages) 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Groep 1-2b 
(touch screen)  3.57 3.45 -.22 

Groep 1-2c 
(surface table) 3.87 4.05 .19 

Significant 

 
Motivatie/plezier/interesse (leerkrachtrapportages) 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
Groep 1-2b 
(touch screen)  2.83 2.67 -.25 

Groep 1-2c 
(surface table) 3.91 4.00 .11 

Significant 
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Communicatie/Samenwerken 
Trampoline (leerkrachtrapportages)

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

voormeting nameting

Groep 1-2b (touchscreen)
Groep 1-2c (surface table)

 
 

Motivatie/Plezier/Interesse 
Trampoline (leerkrachtrapportages)

2.4

2.6

2.8

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

voormeting nameting

Groep 1-2b (touchscreen)
Groep 1-2c (surface table)

 
 
 

3.2 Schoolbezoek 
De interviews met de leerlingen leverden positieve reacties op van de kleuters over het werken 
met het touch screen en smartboard, maar over de surface table waren ze minder enthousiast 
vanwege het beperkte aantal beschikbare spelletjes. De reacties van de leerkrachten over de 
meerwaarde van het gebruik van de diverse digiborden voor het leerproces van de kleuters waren 
overwegend sceptisch.  
 



 60 

De leerkracht die met het smartboard heeft gewerkt was van mening dat de leerlingen het 
smartboard niet altijd op de goede manier gebruikten. Volgens haar zagen ze het vooral als een 
ding om mee te spelen en op te kleuren. Ze beaamde dat de leerlingen het leuk vonden om met 
het smartboard te werken, maar ze had niet de indruk dat het leren werd gestimuleerd. Wel gaf ze 
aan dat leerlingen zelfstandig werkten met het smartboard en soms ook gestimuleerd werden om 
samen aan een opdracht te werken.  
 
De leerkracht die met het touch screen heeft gewerkt gaf aan dat de leerlingen enthousiast 
reageerden op het touch screen en er direct mee aan de slag gingen. Maar zij had evenmin een 
duidelijk leereffect op het terrein van taalontwikkeling kunnen waarnemen. Wel gingen sommige 
leerlingen gaan zelfstandiger aan het werk met de computer. Het samenwerken van leerlingen 
werd volgens haar wel ondersteund. Leerlingen gingen elkaar helpen bij het vinden van 
antwoorden en het touch screen kan aangeven of een antwoord ook goed is.  
 
Een soortgelijke reactie werd verkregen van de leerkracht die met de surface table had gewerkt. 
Eventuele positieve effecten hadden volgens haar vooral betrekking op betere samenwerking 
tussen de leerlingen. De leerlingen hebben geleerd om beter samen te werken omdat ze op hun 
beurt moesten wachten en afspraken maken over hoe ze samen een spel speelden. Overigens 
maakten ze dergelijke afspraken ook bij andere spellen. Volgens de leerkracht reageerden de 
leerlingen vooral enthousiast op de surface table vanwege de geluiden en 3D-beelden.  
 
Ook als het ging om effecten op hun manier van lesgeven waren de reacties van de leerkrachten 
gereserveerd. Met betrekking tot het smartboard werd gemeld dat het de keuzemogelijkheden 
voor invulling van de lessen heeft vergroot en dat het fungeerde als een aanvullend hulpmiddel 
om leerlingen zelfstandig te laten werken. De lessen zijn in principe niet veranderd door het 
gebruik van het smartboard. De leerkracht maakte een planning van de les. Vervolgens bekeek ze 
hoe het smartboard  kon worden ingezet. Ook het touch screen werd vooral ingezet tijdens het 
zelfstandig werken en ook wel klassikaal tijdens het inoefenen van begrippen. De leerkracht 
oefende begrippen echter ook met concreet materiaal dat leerlingen beet kunnen pakken; het 
beeld op het touch screen bleef toch abstract voor leerlingen. Het touch screen bood dankzij het 
grote scherm wel de mogelijkheid om met de hele groep naar beeldmateriaal te kijken. De 
oefeningen op het touch screen waren ook op de computer beschikbaar, maar konden nu door 
meerdere leerlingen worden uitgevoerd. Ook de surface table werd vooral gezien als een 
aanvullende mogelijkheid in de lessen, met name bij het zelfstandig werken van leerlingen. De 
leerkracht vond hem niet geschikt voor de klassikale les en ook voor het werken in kleine 
groepen bood het geen goede aanvulling.  
 
De kwantitatieve analyses laten geen verschil in vooruitgang zien tussen de verschillende klassen 
voor zover het de scores op de toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem betreft (“Taal voor 
Kleuters” en “Ordenen”). Ook in de interviews met de leerkrachten werd door hen betwijfeld op 
er sprake is van een effect van de interventies op taalvaardigheid en ordenen bij hun leerlingen. 
Wel zijn er significante verschillen gevonden voor communicatie/samenwerken en 
motivatie/plezier/interesse tussen de groep die de surf table heeft gebruikt en de groep waar men 
gebruik heeft gemaakt van het touch screen. Deze uitkomsten komen echter niet overeen met de 
percepties van de leerkrachten zoals die naar voren zijn gekomen uit de interviews. Wat betreft de 
invloed van de interventies op het lesgeven zijn de leerkrachten het erover eens dat hun manier 
van lesgeven nauwelijks is veranderd maar dat de digiborden wel een aanvullende mogelijkheid 
tot variatie in hun onderwijs biedt. 
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AF P.C. Jenaplanschool De Regenboog, Emmen 

1. Projectbeschrijving, beoogde effecten en belangrijkste resultaten  
Deze innovatie betreft het schoolbreed inzetten van de software programma’s van Muiswerk op 
het gebied van taal om een belangrijk deel van de kerndoelen op het gebied van taal te behalen. 
Leerlingen konden daarbij op eigen niveau en tempo aan taalcompetenties werken. Het 
onderzoek beperkte zich tot de groepen 3, 4, 5, 6 en tot de domeinen spelling en begrijpend 
lezen. Gewoonlijk wordt Muiswerk ingezet naast een andere methode voor extra oefenen, vaak 
voor leerlingen die aanvullende oefening en remediëring kunnen gebruiken. Het is voor deze 
school uniek om Muiswerk zo’n centrale rol in het taalonderwijs te geven. Men verwachtte dat 
met muiswerk de leerlingen op eigen tempo en niveau kunnen werken, waardoor de concentratie, 
motivatie en leeropbrengsten verbeteren. Ook verwachtte men dat dankzij het zelfstandig werken 
van de leerlingen de werkdruk voor de leerkrachten zou verminderen. 
 
Overzicht: 
Vakgebied Taal/lezen 
Innovatie Muiswerk 
Looptijd onderzoek januari-juni 2010 
Beoogde doelen bij leerlingen 
 

- Verhogen leerrendement taalonderwijs 
(opbrengsten op het gebied van spelling en 
begrijpend lezen) 

- Verhogen leermotivatie 
- Betere concentratie 

Beoogde doelen bij leraren  
 

- Minder werkdruk 
- Meer werkplezier 
- Meer grip op de ontwikkeling van leerlingen 

 

Resultaten 
De kwantitatieve analyses lieten geen verschillen in ontwikkeling zien tussen de leerlingen op de 
Regenboog en de leerlingen op vergelijkingsscholen voor spelling, cognitief zelfvertrouwen en 
taakmotivatie. Uit het implementatieonderzoek is gebleken blijkt dat Muiswerk veelvuldig is 
gebruikt. Hoewel het oordeel van zowel de leerlingen als de leerkrachten overwegend positief 
was, zijn er wel een aantal belangrijke problemen gesignaleerd. De leerlingen gaven aan dat de 
feedback van Muiswerk niet in alle gevallen correct was. De leerkrachten gaven aan dat het lastig 
was een goed beeld te krijgen van de vaardigheid van de leerlingen en van wat ze nog moesten 
leren. Bovendien genereerde het programma geen duidelijke overzichten van de prestaties van 
hun leerlingen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Positieve waardering was er wel voor de 
mogelijkheden tot differentiatie naar niveau die het programma bood. Volgens de leerkrachten is 
de concentratie en zelfstandigheid van de leerlingen dankzij het werken met Muiswerk verhoogd, 
maar geldt dat niet voor hun motivatie. Deze laatste opvatting is in overeenstemming met de 
uitkomsten van de kwantitatieve analyses. Voor de leerkrachten leverde Muiswerk geen netto 
taakverlichting op. Het werken met computerprogramma’s vervangt de verwerkingstijd in de klas, 
zodat de taken van de leerkracht verlicht worden. Aan de andere kant kostte het ophalen van de 
resultaten van de leerling erg veel tijd: ongeveer een half uur per kind per week. Dus netto gezien 
werden de taken van de leerkracht niet verlicht. Door het werken met Muiswerk is de rol van de 
leerkracht wel veranderd naar meer begeleidend en coachend in plaats van sturend.  
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2. Implementatie 
Twee leerkrachten in de groepen 3/4 en twee leerkrachten in de groepen 5/6 werd wekelijks 
gevraagd om een logboek in te vullen over het gebruik van Muiswerk gedurende de looptijd van 
het project. Het logboek werd in totaal 51 keer ingevuld. Uit het leerkrachteninterview kwam 
naar voren dat het opstarten van Muiswerk op de server en het kloppend krijgen van de licenties 
veel moeite en tijd heeft gekost. Toen dat eenmaal op orde was, liep het programma erg goed. De 
meeste leerkrachten waren wel wat huiverig voor de invoering van Muiswerk. Vooral de oudere 
leerkrachten hadden er moeite mee dat een computerprogramma een erg grote rol in het 
taalonderwijs ging spelen. Verder zijn de bevindingen gebaseerd op een lesobservatie en een 
groepsinterview met zeven leerlingen. 
 

2.1 Frequentie van gebruik 
Uit de logboeken bleek dat wekelijks gemiddeld 11 tot 24 leerlingen met Muiswerk werkten (de 
klassen bestonden uit 20-24 leerlingen). Elke leerkracht werkte gemiddeld een half uur met 
Muiswerk in de weken dat het logboek werd ingevuld. Aangezien leerkrachten gemiddeld 2,5 dag 
per week werken, gebruikten leerlingen Muiswerk in totaal naar verwachting ongeveer een uur 
per week.  
 

2.2 Wijze van gebruik 
Uit de logboeken bleek dat de leerkrachten over het algemeen alle leerlingen met Muiswerk 
hebben laten werken. Er werd geen onderscheid gemaakt in bijvoorbeeld taalsterke of taalzwakke 
leerlingen. Muiswerk werd in alle gevallen ingezet tijdens het zelfstandig werken. Het werd niet 
gebruikt tijdens bijvoorbeeld de klassikale instructie of het werken in kleine groepen. Uit de 
leerlingeninterviews bleek dat de meeste leerlingen het voorgaande schooljaar ook al met 
Muiswerk hadden gewerkt. Zodoende wisten ze wat ze van het programma konden verwachten. 
De leerlingen zelf gaven aan dat zij veel van elkaar leerden, als ze iets niet begrepen vroegen ze 
eerst een klasgenoot om advies.  
 
In de school waren 60 computers aanwezig voor 185 leerlingen. Er waren vier klassen die gebruik 
maakten van Muiswerk op hetzelfde moment. Om deze reden waren de klassen in vier 
subgroepen verdeeld die per groep 20 minuten Muiswerk gebruikten. Bij de verdeling van de 
leerlingen over de verschillende computerruimtes werd rekening gehouden met de 
zelfstandigheid van de leerling. Hoe zelfstandiger de leerling hoe verder deze van de leerkracht 
werd geplaatst. Tijdens de lesobservatie werkten de leerlingen verdeeld in vier groepen op hun 
eigen niveau met Muiswerk. De leerlingen waren zelfstandig aan het werk. Wanneer ze iets niet 
begrepen, probeerden ze het eerst op te lossen door met elkaar te overleggen. De computer hield 
de voortgang bij en de leerkracht kon tijdens instructie aan de rest van de klas, op het digitale 
schoolbord zien wat de leerlingen op de computer deden. Hoewel de leerlingen niet heel veel 
plezier leken te hebben in het werken met Muiswerk, waren ze wel geconcentreerd bezig met hun 
taken.  
 
De geïnterviewde leerkracht gaf aan veel gebruik te maken van ICT in het onderwijs. De 
leerlingen zijn iedere dag wel een deel van de tijd aan het werk op de computer, naast Muiswerk 
ook met andere programma’s als Ambrasoft, Maatwerk en taalondersteuningsprogramma’s. De 
leerlingen hebben rustig kunnen wennen aan het programma. Vanaf augustus was er één 
werkmoment per week met Muiswerk, vanaf januari twee werkmomenten en vanaf februari drie 
werkmomenten per week. Zij reageerden in eerste instantie erg enthousiast, het werken op de 
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computer vinden zij altijd interessant. Zij hadden snel door hoe het programma werkte, vaak 
sneller dan de leerkracht zelf, en hielpen elkaar waar nodig. 
  

2.3 Problemen 
De geïnterviewde leerkracht gaf aan over het algemeen een groot voorstander te zijn van het 
gebruik van ICT in het onderwijs, zolang het ingezet wordt als ondersteunend middel. Na dit 
project is deze houding echter wat veranderd: de leerkracht heeft gemerkt dat door het gebruik 
van ICT de afstand tot de leerling groter kan worden en dat de leerkracht het overzicht soms 
kwijt raakt.  
 
De leerkrachten melden in 40% van de keren dat zij het logboek invulden, dat zij de afgelopen 
week problemen hadden ervaren met het gebruik van Muiswerk. Een aantal hiervan is van puur 
technische aard (zoals moeite met opstarten, geen geluid, problemen met printen en verdwenen 
gegevens) maar lang niet alle gevallen kunnen simpelweg worden afgedaan als technische 
mankementen. Het gaat dan om problemen die in op zijn minst serieuze didactische 
consequenties hebben. De hierna volgende problemen raken de leerlingen direct:  
 
• Bij sommige kinderen kwam in een les steeds dezelfde toets terug. Het was niet duidelijk of 

ze dan de vereiste score hadden gehaald. In een andere les kon een leerling niet door met de 
vervolgopgaven, hoewel hij de vereiste score goede antwoorden ruimschoots had gehaald. 

• Soms werd foute spelling goed gerekend (gansen) of werden verschillende antwoorden goed 
gerekend  

• De leerlingen worstelden met spaties in woorden met een apostrof zoals 's ochtends. Ze 
hadden geleerd dat er een spatie moest staan (zoals hierboven getypt), maar het programma 
rekende alleen antwoorden zonder spatie goed. 

• Sommige kinderen hadden tien keer dezelfde oefening gemaakt omdat zij steeds slechte 
scores op de oefeningen haalden. Na verloop van tijd kregen de leerlingen door dat ze ook 
konden gokken want bij een onvoldoende kwam de oefening terug. Zodoende kwamen ze de 
antwoorden te weten zonder dat ze de stof onder de knie hadden. 

 
 
De volgende problemen bemoeilijkten het werk van de leerkrachten: 
 
• Het programma genereerde geen duidelijke overzichten van de prestaties van de leerlingen 

ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het kostte erg veel tijd om de registratie van elke 
leerling uit het programma af te lezen en het was lastig om daarmee een goed beeld te krijgen 
van de vaardigheid van de leerlingen en van wat ze nog moesten leren.  

• Het was lastig om leerlingen direct van feedback te voorzien en om een beeld te krijgen van 
de ontwikkelingslijn waarlangs ze zich mogen/kunnen/moeten ontwikkelen en welk tempo 
daarin verantwoord was.  

• Eén leerkracht raakte het overzicht kwijt. De didactiek van Muiswerk was zo anders dan haar 
eigen didactiek, dat ze met haar uitleg de leerlingen af en toe in de war bracht..  

 
 
In de interviews met de leerlingen werden de volgende nadelen van Muiswerk genoemd: 
 
• De opdrachten van Muiswerk waren niet aantrekkelijk, te weinig beloning en te weinig 

afwisseling.  
• De lay-out was niet aantrekkelijk; er wordt weinig kleur of animaties gebruikt.  
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• Het programma reageerde soms verkeerd: gaf verkeerde woorden of fout gespelde woorden 
als juiste antwoord.  

 
De problemen zoals hierboven gesignaleerd zijn niet louter technische (aanloop)problemen. De 
meeste problemen kunnen waarschijnlijk door verbeteringen in de programmatuur verholpen 
worden, maar dat neemt niet weg dat het wel urgente problemen zijn met belangrijke didactische 
consequenties. Bovendien vergt een structurele oplossing van deze mankementen serieuze 
aanpassingen in de programmatuur.  

 

3. Opbrengsten 

3.1 Kwantitatieve analyses 

Opzet 
In deze school is de interventie (Muiswerk) in verschillende groepen ingevoerd. Voor de groepen 
3 en 4 werden de vorderingen op de spellingtoetsen uit het leerlingvolgsysteem van Cito 
vergeleken met die van de leerlingen van een vergelijkingsschool. De toetsen zijn afgenomen in 
januari en juni. De experimentele groep bestond uit 40 leerlingen afkomstig uit twee 
combinatiegroepen 3-4. De vergelijkingsgroep bestond uit 25 leerlingen die eveneens in een 3-4 
combinatiegroep les kregen.  
 
Om effecten op motivatie en zelfstandigheid in kaart te brengen zijn bij leerlingen in 
combinatiegroepen 5-6 van de Regenboog en de vergelijkingsschool de motivatievragen uit 
COOL5-18 (cognitief zelfvertrouwen en taakmotivatie) als pre- en posttest afgenomen (Driessen, 
Mulder, Ledoux, Roeleveld, Van der Veen, 2009). Het ging om 41 leerlingen uit groep 5-6 van de 
Regenboog en om 18 leerlingen uit de vergelijkingsschool. COOL5-18 is een grootschalig 
onderzoek onder Nederlandse leerlingen dat driejaarlijks wordt uitgevoerd. De scores op 
cognitief zelfvertrouwen zijn gebaseerd op zes items (bijvoorbeeld: “ik weet zeker dat dit jaar op 
school alles me wel zal lukken”). De leerlingen konden op een vijfpuntsschaal aangeven in 
hoeverre elke uitspraak op hun van toepassing is. De score op taakmotivatie geeft aan in hoeverre 
een leerling gericht is op het ontwikkelen van zijn/haar vaardigheden, op leren en het begrijpen 
van schoolwerk. Deze score is gebaseerd op vijf items (bijvoorbeeld: “ik ben tevreden als ik op 
school iets heb geleerd dat ik begrijp”). De scores voor zowel cognitief welbevinden als 
taakmotivatie zijn berekend door het gemiddelde te nemen over de antwoorden op de zes 
respectievelijk vijf items in kwestie.  

Resultaten 
De analyses lieten weinig verschil in ontwikkeling zien tussen de leerlingen van de Regenboog en 
de leerlingen uit de vergelijkingsschool. Dit gold zowel voor de prestaties op de spellingtoets in 
groep 3-4 als voor cognitief zelfvertrouwen en taakmotivatie in groep 5-6. De gevonden 
verschillen tussen beide groepen waren bescheiden van omvang en statistisch gezien niet 
significant. De gevonden verschillen in ontwikkeling waren niet dusdanig groot dat toeval kan 
worden uitgesloten. 
 
Cito (LVS) Spelling (groep 3-4) 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
De Regenboog 113.4 117.5 3.8 
Vergelijkingsschool 112.1 117.3 4.3 Niet significant 
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Cognitief zelfvertrouwen (groep 5-6) 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
De Regenboog 3.68 3.76 .12 
Vergelijkingsschool 3.60 3.80 .20 Niet significant 

 
Taakmotivatie (groep 5-6) 
 Voor Na Verschil Significantie (.05) 
De Regenboog 3.93 4.08 .14 
Vergelijkingsschool 4.03 4.22 .16 Niet significant 

 

3.2 Schoolbezoek 
In de interviews gaven vijf van de zeven leerlingen aan dat zij het leuk vonden om met het 
programma te werken. De overige twee leerlingen vonden Muiswerk niet leuk, enerzijds omdat 
het om taalonderwijs ging maar ook omdat de oefeningen niet leuk genoeg waren. De leerlingen 
vonden dat zij veel van elkaar leerden door elkaar te helpen bij problemen. Daarnaast hadden alle 
leerlingen het gevoel iets te leren van Muiswerk. Sommige leerlingen vonden het ook leuker om 
met de computer te werken dan op papier. Daarnaast leerden zij zo beter met de computer om te 
gaan. De directe feedback van het programma werd positief gewaardeerd. Twee leerlingen 
vonden echter ook dat er te veel gebruik werd gemaakt van het programma in de les. 
 

Ook de geïnterviewde leerkracht noemde de directe feedback die de leerlingen van het 
programma kregen als een belangrijk pluspunt. Hierdoor hoefden de leerlingen minder lang te 
wachten op feedback van hun leerkracht. Verder noemde hij als een belangrijk voordeel van 
Muiswerk dat het programma differentieert en zodoende rekening houdt met het niveau van de 
leerling. De leerlingen werkten op eigen snelheid het programma door, eventueel aangevuld met 
extra oefeningen die het programma de leerling zelf aanbood. Hierdoor kon er ook beter worden 
ingespeeld op de zwakkere leerlingen. Zij kregen meer oefeningen van het programma. Verder 
stimuleerde het programma de zelfstandigheid van de leerlingen en zorgde het ervoor dat de 
leerlingen leerkrachtonafhankelijk konden werken. Het leerrendement van de leerlingen leek 
verhoogd volgens de leerkracht. Verder leek de onderlinge samenwerking tussen de leerlingen 
toegenomen omdat Muiswerk hen stimuleerde elkaar helpen met problemen. Toch ervoer de 
leerkracht geen verbetering van de leermotivatie. Dit had hij beter verwacht. Voor een deel weet 
hij dit aan de voor de leerlingen onaantrekkelijke lay-out van het programma. Daarnaast waren de 
opdrachten te weinig in spelvorm. 
 
De geïnterviewde leerkracht gaf dat aan de toegevoegde waarde van Muiswerk voor hem en zijn 
collega’s beperkt was. Dankzij het programma werd de verwerkingstijd in de klas weliswaar 
verminderd, maar het ophalen van de resultaten van de leerlingen kostte erg veel tijd (ongeveer 
half uur per kind per week). Netto gezien werden de taken van de leerkracht niet verlicht. Het 
programma levert bovendien weinig doorzichtige informatie op. De leerkrachten konden de 
vorderingen van hun leerlingen niet goed volgen. Juist door deze ondoorzichtigheid werd het 
doel om meer grip op de prestaties van de leerling te krijgen volgens de leerkracht niet behaald. 
Er was te weinig zicht op wat de leerlingen geleerd hadden. 
 
Hoewel het oordeel van zowel de leerlingen als de leerkrachten overwegend positief was, zijn er 
ook een aantal belangrijke problemen gesignaleerd. De leerlingen gaven aan dat de feedback van 
Muiswerk niet in alle gevallen correct was. De leerkrachten gaven aan dat het programma geen 
duidelijke overzichten genereerde. Positieve waardering was er wel voor de mogelijkheden tot 
differentiatie naar niveau die het programma bood. Volgens de leerkrachten is de concentratie en 
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zelfstandigheid van de leerlingen dankzij het werken met Muiswerk verhoogd, maar geldt dat niet 
voor hun motivatie. Deze laatste opvatting is in overeenstemming met de uitkomsten van de 
kwantitatieve analyses. Volgens de geïnterviewde leerkracht was er sprake van een positief effect 
op de leerprestaties, maar dit werd niet bevestigd door de kwantitatieve analyses. Voor de 
leerkrachten leverde Muiswerk geen netto taakverlichting op. Door het werken met Muiswerk is 
de rol van de leerkracht wel veranderd naar meer begeleidend en coachend in plaats van sturend.  



 67 

Viviani, Emmen 

 

1. Projectbeschrijving, beoogde effecten en belangrijkste resultaten  
Viviani is een vereniging van scholen voor protestants-christelijk en interconfessioneel 
basisonderwijs in Emmen en omstreken. Drie van de achttien Viviani scholen zijn de digitale 
toetsen van het leerlingvolgsysteem van CITO gaan gebruiken, namelijk CBS de bron (Nieuw-
Amsterdam), CBS het Palet (Emmen) en CBS de Kap (Klazienaveen). De Citotoetsen van het 
leerlingvolgsysteem worden gewoonlijk klassikaal en op papier gemaakt. De leerkracht leest 
daarbij de vraag voor en eventueel de antwoordmogelijkheden, het kind maakt een keuze en vult 
die in op zijn eigen toetsblad. Dat duurt tweemaal een uur. Nadeel is dat sommige kinderen 
moeten wachten op andere kinderen die meer tijd nodig hebben om een vraag te beantwoorden – 
en voor sommige kinderen gaat het juist te snel. Dit kan de motivatie tijdens de toetsafname doen 
afnemen. De leerkracht heeft op deze manier ook enige invloed op de resultaten: hij/zij kan de 
vraag herhalen, leerlingen meer tijd geven om de vraag te beantwoorden, etc. Digitale toetsen 
bieden meer mogelijkheden voor de leerlingen om de toetsen in hun eigen tempo te maken en 
(waarschijnlijk) minder mogelijkheden voor de leerkracht om de resultaten te beïnvloeden. 
 

Overzicht: 
Vakgebied Rekenen/wiskunde en begrijpend lezen 
Innovatie Digitale toetsen leerlingvolgsysteem CITO 
Looptijd onderzoek januari- juni 2010 
Beoogde doelen bij leerlingen 
 

- Leerlingen kunnen beter in eigen tempo werken 
- Vergroting motivatie en concentratie tijdens de 

toets 
Beoogde doelen bij leraren  
 

- Verlichting werkdruk (toetsen niet meer nakijken 
en invoeren 

- Minder fouten in nakijken 
- Resultaten sneller beschikbaar 

 

Resultaten 
De ervaringen van de leerlingen en leerkrachten met de digitale toetsen waren overwegend 
positief en de kwantitatieve analyses gaven geen aanwijzingen voor vertekeningen of 
onbetrouwbaarheid van digitale toetsen ten opzichte van de traditionele toetsen op papier. De 
leerlingen noemden de volgende pluspunten van digitaal toetsen: men was minder snel afgeleid 
dankzij de koptelefoon, de computer gaf een waarschuwing als een vraag werd overgeslagen en 
het voelde voor de leerlingen alsof alles sneller ging. Door de leerkrachten werd als voordeel voor 
de leerlingen genoemd dat ze de toetsen nu in hun eigen tempo konden maken. Verder 
ondervonden leerlingen met een slecht leesbaar handschrift bij digitale toetsen geen nadeel meer 
van hun “handicap”. De leerkrachten waren minder tijd kwijt met nakijken. Wanneer een aantal 
leerlingen zelfstandig een toets maakte kon de vrijkomende tijd gebruikt worden voor extra 
instructie aan leerlingen die op sommige punten nog moesten worden bijgespijkerd. Desondanks 
werden door leerlingen en leerkrachten ook nog enkele problemen gesignaleerd. De leerlingen 
kwamen tot de ontdekking dat hun antwoorden tijdens het maken van de toets niet tussentijds 
werden opgeslagen. De frustrerende gevolgen van deze tekortkoming wanneer een computer 
onverhoopt vastliep laten zich raden. De leerkrachten maakten verder nog melding van een 
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probleem tijdens de implementatie. Het CITO besloot vlak voor de eerste toetsronde de toetsen 
te wijzigen, waardoor de voorbereidingen op school danig verstoord weren. Bij de eerste 
toetsafname bleken de mogelijkheden tot spieken ernstiger dan voorzien. Dit heeft men later 
weten op te lossen door een roulatiesysteem toe te passen bij de toetsafname, zodat leerlingen 
niet tegelijkertijd met dezelfde toets bezig waren. 
 
 

2. Implementatie 
De bevindingen met betrekking tot de implementatie zijn gebaseerd op interviews met leerlingen 
(van de Bron en het Palet) en leerkrachten (van de Bron, het Palet en de Kap). De implementatie 
van het digitale toetsen verliep overigens niet zonder problemen, omdat de software vlak voor 
het eerste toetsmoment nog veranderd werd door het CITO. 
 

2.1 Frequentie van gebruik 
De digitale toetsen zijn zoals gepland op twee toetsmomenten in het schooljaar afgenomen 
(januari en juni).  

2.2 Wijze van gebruik 
Alle geïnterviewde leerlingen (14 in totaal) vonden dat ze vooraf voldoende uitleg hadden 
gekregen over hoe ze de toets op de computer moesten maken. De leerlingen van de Bron gaven 
aan dat de leerkracht in de mediatheek, waar ook alle computers staan, via het digitale schoolbord 
had laten zien wat de bedoeling was. Veel leerlingen konden door deze uitleg direct aan de gang. 
Ook was het mogelijk om tussentijds nog vragen te stellen over de techniek.  
 
De leerkrachten op alle drie de scholen gaven aan dat ze vooraf voldoende informatie en 
instructie hadden ontvangen om goed over te kunnen brengen op de leerlingen hoe ze de toetsen 
moesten maken op de computer. Ook de leerlingen waren direct enthousiast, hoewel sommigen 
het ook wel heel spannend vonden. De toetsing zelf verliep ook goed, hoewel er in eerste 
instantie gevreesd werd voor afkijken.  
 
Het viel de leerkrachten op dat er tijdens de eerste toetsing veel minder gebruik gemaakt werd 
van kladpapier dan bij ‘papieren’ toetsen, hoewel het gebruik hiervan wel toegestaan was. Ook 
werd er tijdens de eerste toetsronde veel te haastig gewerkt. Volgens de leerkrachten was dit 
waarschijnlijk te wijten aan het enthousiasme van de leerlingen. Tijdens de tweede toetsronde was 
dit al minder.  
 
Sommige leerlingen maakten veelvuldig gebruik van de voorleesfunctie, andere leerlingen hadden 
dit minder nodig. De leerkrachten vonden deze functie ideaal. Zodoende werd er veel minder aan 
ze gevraagd. Volgens de leerkrachten was het voor de leerlingen geen probleem om de toetsen op 
de computer te maken. Ze vonden het bijna allemaal wel leuk en prettig om te doen. Toch gaven 
de leerkrachten aan dat het toetsen niet voor alle leerlingen even makkelijk was. Sommige (vooral 
faalangstige) leerlingen hadden volgens hen behoefte aan de aanwezigheid van een leerkracht. 
 
In grote lijnen is het gebruik van de digitale toetsen geslaagd te noemen. Dat wil echter nog niet 
zeggen dat er geen problemen of verbeterpunten zijn op te noemen. 
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2.3 Problemen 
Door de leerlingen werd opgemerkt dat er tijdens de eerste ronde gemakkelijk afgekeken kon 
worden, omdat iedereen de toets tegelijk maakte en veel leerlingen vlak naast elkaar zaten. Ook 
stelden ze dat het mogelijk moest worden om de vragen tussentijds op te slaan. Eén leerling had 
een deel van de toets over moeten doen, omdat de computer was vastgelopen. Ook werd 
geklaagd over het feit dat het laden van de vragen zo lang duurde. Het invoeren van getallen was 
volgens de leerlingen ook erg onhandig. 
 
De leerkrachten gaven aan dat ze bij de eerste klassikale toetsing bang waren voor afkijken. In de 
tweede toetsronde is daarom gewerkt met een roulatiesysteem met verschillende groepen en 
aanvangstijdstippen. De leerkrachten wezen ook op het door de leerlingen genoemde probleem 
dat het opstarten van de computers soms erg lang duurde. Hierdoor verloren sommige leerlingen 
hun concentratie. In één klas van de Kap liep men in de tweede toetsronde vertraging op, omdat 
het computersysteem was uitgevallen. De leerkrachten vonden het erg vervelend dat de techniek 
hen in de steek liet. 
 
De leerkrachten gaven aan dat ze graag wat meer oefenstof zouden willen hebben om de 
leerlingen te kunnen laten zien wat ze mogen verwachten op de toets. Ook zouden de 
leerkrachten zelf een analyse op vraagniveau willen doen. Hiermee zouden ze meer inzicht 
kunnen krijgen in de zwakke punten van individuele leerlingen.  
 
De leerkrachten wezen erop dat sommige leerlingen hadden aangegeven de toets het liefst op 
papier te willen maken. Het was hun opgevallen dat deze leerlingen op de toets ook lager 
gescoord hadden dan verwacht. De zwakste leerlingen waren ook het snelst klaar. Volgens andere 
leerkrachten waren het vooral de taalzwakke leerlingen die relatief slecht gescoord hebben op de 
digitale toets. 
 
De leerkrachten waren het erover eens dat als het digitaal toetsen volgend jaar weer zou worden 
gebruikt, de scholen wel meer faciliteiten nodig hebben. Ook zou een en ander dan beter 
georganiseerd moeten worden, zodat de leerlingen rustig en geconcentreerd kunnen werken. De 
kinderen zouden zeker niet tegelijk moeten beginnen met de toetsen, omdat dit afkijken erg 
gemakkelijk maakte. Een ander punt is dat er altijd een surveillant aanwezig zou moeten zijn voor 
toezicht. 
 
Een deel van de gesignaleerde problemen is van technische aard (zoals trage computers of geen 
tussentijdse opslag van antwoorden). Het andere meest in het oog springende probleem heeft te 
maken het organiseren van digitale toetsafnames.  Daarbij is gebrek aan computers en ruimte een 
belangrijk knelpunt. Tenslotte viel op dat de leerkrachten graag meer gedetailleerde gegevens over 
de toetsresultaten wilden zien (m.n. individuele resultaten per vraag. 
 
 

3. Opbrengsten 

3.1 Kwantitatieve analyses 

Opzet 
De analyses zijn gericht op de volgende onderzoeksvragen: 
 

1. Wat is het effect van digitaal toetsen op de motivatie van leerlingen bij het maken van 
toetsen? 
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2. Geven digitale toetsen een betrouwbaar beeld van het prestatieniveau van de leerlingen?  
3. Kan ICT-vaardigheid de toetsscore beïnvloeden? 

 
Om de eerste vraag te beantwoorden is aan de leerlingen van de groepen 5 en 7 in de drie 
deelnemende scholen (De Bron, De Kap en Het Palet) in een schriftelijke enquête in februari en 
juni een aantal uitspraken voorgelegd over digitaal toetsen (bijvoorbeeld: “Ik denk dat ik een toets 
beter maak achter de computer” en “Je krijgt minder snel uitleg van de juf/meester als je de toets 
achter de computer maakt”). De leerlingen konden op een vijfpuntsschaal aangeven in hoeverre 
ze met elke uitspraak instemden. De meningen van de leerlingen over deze uitspraken worden 
gerapporteerd evenals de veranderingen hierin in de loop van het schooljaar. In de analyses zijn 
71 leerlingen uit vier groepen 5 betrokken en 89 leerlingen uit vier groepen 7. 
 
Om de betrouwbaarheid van de digitale toetsen in kaart te brengen is berekend hoe sterk de 
scores op de digitale toetsen samenhangen met de scores op “papieren” toetsen uit het verleden. 
Omdat scores uit diverse voorgaande jaren beschikbaar zijn, kan ook worden nagegaan hoe sterk 
destijds de samenhang was tussen scores uit opeenvolgende tijdstippen. Dat is relevante 
informatie omdat het daarbij gaat om de samenhang tussen toetsen die op papier werden 
gemaakt. Indien sommige leerlingen plotseling hoger of lager zouden scoren op een digitale toets, 
zal de samenhang van scores op de digitale toetsen met die op de papieren toetsen lager zijn dan 
die tussen de papieren toetsen onderling. De samenhang wordt uitgedrukt door middel van een 
correlatiecoëfficiënt. De waarde hiervan kan variëren tussen -1 en 1. De uiterste waarden duiden 
op een perfecte samenhang. In dit geval zou men op basis van de score op een voortoets exact 
kunnen voorspellen wat iemands score op de natoets is. In de praktijk van onderwijskundig 
onderzoek worden dergelijke perfecte relaties nooit gevonden. Een negatieve correlatie betekent 
dat een hoge score op de ene variabele samengaat met een lage score op een andere variabele. 
Een voorbeeld is dat leerlingen die hoog scoren op hyperactiviteit vaak minder hoge toetsscores 
behalen. Bij herhaalde metingen met korte tussentijden (enkele maanden) worden vaak correlaties 
gevonden van .80 of hoger. Ook de correlatie tussen het eindadvies van basisschol en de score op 
de Cito eindtoets is van een dergelijke sterkte. De correlatie tussen de opleiding van de ouders en 
toetsscores van een leerling ligt meestal tussen .30 en .40. 
 
Ten slotte is nagegaan of de ICT-vaardigheden van de leerlingen een rol speelden bij de 
resultaten die behaald werden op de digitale en de papieren toetsen. In deze analyses is steeds in 
kaart gebracht in hoeverre de ICT-vaardigheden van invloed zijn op de behaalde scores als men 
rekening houdt met het behaalde prestatieniveau in voorgaande jaren en het geslacht van de 
leerling. Voor de leerlingen in groep 5 was het daarbij mogelijk om onderscheid te maken tussen 
hun taal- en rekenvaardigheid in het verleden. Zodoende kon worden nagegaan of bijvoorbeeld 
taalvaardigheid eveneens van invloed is op de behaalde rekenscores en of een eventueel effect 
zich alleen voordoet bij digitale toetsen (of juist bij papieren toetsen). Dit is gebeurd aan de hand 
van regressieanalyses. Om de effecten van de eerdere leerprestaties, ICT-vaardigheden en 
geslacht in kaart te brengen worden gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten gerapporteerd. Net 
als correlatiecoëfficiënten kunnen deze variëren van -1 tot 1 en ze kunnen op dezelfde wijze 
geïnterpreteerd worden. De meerwaarde van een regressieanalyse is dat de samenhang van één 
afhankelijke variabele met meerdere verklarende variabelen tegelijkertijd kan worden berekend. 
Een regressiecoëfficiënt geeft aan hoe sterk de score op de afhankelijke variabele verandert als de 
score op de betreffende verklarende variabele daalt of stijgt. Belangrijk is dat een 
regressiecoëfficiënt het effect uitdrukt dat onafhankelijk is van de overige verklarende variabelen 
in de analyse. Dus als de analyse een effect van ICT-vaardigheden op toetsscores zou laten zien, 
dan is dat het effect van ICT-vaardigheden voor zover dat losstaat van eerdere leerprestaties en 
geslacht. Het is immers waarschijnlijk dat eerdere leerprestaties en geslacht samenhangen met de 
ICT-vaardigheden van een leerling. Echter, als de regressieanalyse een effect van ICT-
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vaardigheden laat zien, dan kan dat geïnterpreteerd worden als het effect bij leerlingen van 
hetzelfde geslacht en met hetzelfde niveau van eerdere leerprestaties. 
 
Om de ICT-vaardigheden van de leerlingen in kaart te brengen is gebruik gemaakt van 28 items 
met betrekking tot zeven verschillende gebieden (computerspelletjes, werken met 
computerbestanden, tekstverwerken, tekenen, E-mail, Internet en overig). Deze vragenlijst is 
eveneens ontleend aan de ICT-monitor (Ten Brummelhuis et al., 1999). De leerlingen werd 
steeds gevraagd aan te geven of ze in staat zijn om bepaalde taken uit te voeren (bijvoorbeeld: “Ik 
kan gebruik maken van spellingscontrole” of “Ik kan een e-mail beantwoorden”). Bij elke item 
kon gekozen worden uit drie antwoordcategorieën (Ja, Nee, Weet niet). De score op 
computervaardigheden is gebaseerd op het aantal malen dat een vraag met “Ja” is beantwoord.  
 

Resultaten 
 
Meningen van de leerlingen 
De reacties van de leerlingen in groep 5 op de uitspraken over digitaal toetsen tonen een 
gematigd positief beeld. De negatief geformuleerde items (zoals “Een toets is moeilijker als je 
hem achter de computer maakt”) kunnen doorgaans op minder instemming rekenen dan de 
positieve items (bijvoorbeeld: “Ik denk dat ik een toets beter maak achter de computer”). Voor 
drie van de elf items is sprake van een statistisch significante verandering tussen de voor- en 
nameting. De kans dat deze veranderingen te wijten zijn aan toevallige schommelingen is kleiner 
dan 5%. De grootste verandering is gevonden voor de uitspraak: “Als ik een toets achter de 
computer maak, ben ik sneller klaar”. Verder zijn significante veranderingen gevonden voor de 
uitspraken “Ik maak een toets liever achter de computer dan op papier” en “Ik doe beter mijn 
best als ik de toets op de computer maak”. In alle drie de gevallen zijn de reacties van de 
leerlingen in groep 5 positiever op de nameting. De houding van de leerlingen in groep 5 lijkt dus 
in de loop van het schooljaar wat positiever te zijn geworden ten aanzien van digitaal toetsen. 
Daarbij moet worden aangetekend dat hun meningen bij aanvang al gematigd positief waren. De 
leerlingen in groep 7 geven meer neutrale reacties op de uitspraken over digitaal toetsen. Bij deze 
leerlingen is verder voor geen van de uitspraken een significante verandering waar te nemen 
tussen de voor- en nameting. In de twee grafieken worden de reacties van de leerlingen in beide 
groepen en de verschillen tussen de voor- en nameting grafisch weergegeven. 
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Groep 5: Instemming met uitspraken over digitale toetsen (5 = helemaal mee eens; 4 = mee eens; 
3 = geen mening; 2 =mee oneens; 1 = helemaal mee oneens) 
 Voor Na Significantie (.05) 

verschil  
Een toets is moeilijker als je hem achter de computer 
moet maken 2.37 2.59 Niet significant 

Als ik een toets achter de computer maak, ben ik 
sneller klaar 3.23 4.19 Significant 

Als ik een toets achter de computer moet maken, maak 
ik meer fouten. 2.52 2.69 Niet significant 

Ik denk dat ik een toets beter maak achter de 
computer 3.53 3.89 Niet significant 

Ik doe beter mijn best als ik de toets op de computer 
maak 3.37 3.78 Significant 

Ik maak een toets beter als ik hem op papier mag doen 2.80 2.64 Niet significant 
Achter de computer kun je een toets in je eigen tempo 
maken 3.68 3.76 Niet significant 

Als je een toets achter de computer maakt, word je 
minder snel afgeleid 3.69 4.00 Niet significant 

Ik maak een toets liever achter de computer dan op 
papier 3.39 4.03 Significant 

Je krijgt minder snel uitleg van de juf/meester als je de 
toets achter de computer maakt 3.21 3.46 Niet significant 

Voor sommige kinderen in mijn klas is een toets 
achter de computer extra moeilijk 3.23 3.16 Niet significant 
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Instemming met uitspraken over digitaal toetsen 
(Viviani, groepen 5)

Als ik een toets achter de computer maak, ben ik sneller
klaar

Ik maak een toets liever achter de computer dan op papier

Als je een toets achter de computer maakt, word je minder
snel afgeleid

Ik denk dat ik een toets beter maak achter de computer

Ik doe beter mijn best als ik de toets op de computer
maak

Achter de computer kun je een toets in je eigen tempo
maken

Je krijgt minder snel uitleg van de juf/meester als je de
toets achter de computer maakt

Voor sommige kinderen in mijn klas is een toets achter de
computer extra moeilijk

Als ik een toets achter de computer moet maken, maak ik
meer fouten.

Ik maak een toets beter als ik hem op papier mag doen

Een toets is moeilijker als je hem achter de computer
moet maken

helemaal mee oneens             geen mening       helemaal mee eens

nameting voormeting
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Groep 7: Instemming met uitspraken over digitale toetsen (5 = helemaal mee eens; 4 = mee eens; 
3 = geen mening; 2 =mee oneens; 1 = helemaal mee oneens) 
 Voor Na Significantie (.05) 

verschil  
Een toets is moeilijker als je hem achter de computer 
moet maken 2.76 3.30 Niet significant 

Als ik een toets achter de computer maak, ben ik 
sneller klaar 3.15 3.36 Niet significant 

Als ik een toets achter de computer moet maken, maak 
ik meer fouten. 2.84 3.07 Niet significant 

Ik denk dat ik een toets beter maak achter de 
computer 3.07 3.08 Niet significant 

Ik doe beter mijn best als ik de toets op de computer 
maak 3.16 3.29 Niet significant 

Ik maak een toets beter als ik hem op papier mag doen 3.13 3.20 Niet significant 
Achter de computer kun je een toets in je eigen tempo 
maken 3.55 3.57 Niet significant 

Als je een toets achter de computer maakt, word je 
minder snel afgeleid 2.93 2.96 Niet significant 

Ik maak een toets liever achter de computer dan op 
papier 3.31 3.27 Niet significant 

Je krijgt minder snel uitleg van de juf/meester als je de 
toets achter de computer maakt 3.36 3.53 Niet significant 

Voor sommige kinderen in mijn klas is een toets 
achter de computer extra moeilijk 3.12 3.23 Niet significant 
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Instemming met uitspraken over digitaal toetsen 
(Viviani, groepen 7)

Achter de computer kun je een toets in je eigen tempo
maken

Je krijgt minder snel uitleg van de juf/meester als je de
toets achter de computer maakt

Ik maak een toets liever achter de computer dan op papier

Ik doe beter mijn best als ik de toets op de computer
maak

Als ik een toets achter de computer maak, ben ik sneller
klaar

Ik maak een toets beter als ik hem op papier mag doen

Voor sommige kinderen in mijn klas is een toets achter de
computer extra moeilijk

Ik denk dat ik een toets beter maak achter de computer

Als je een toets achter de computer maakt, word je minder
snel afgeleid

Als ik een toets achter de computer moet maken, maak ik
meer fouten.

Een toets is moeilijker als je hem achter de computer
moet maken

helemaal mee oneens          geen mening        helemaal mee eens

nameting voormeting

 
 
 
Correlaties tussen toetsen in opeenvolgende jaren 
Om de onderzoeksvraag naar de betrouwbaarheid van de digitale toetsen te beantwoorden, zijn 
de correlaties tussen toetsen uit opeenvolgende leerjaren onder de loep genomen. We mogen 
sterke (en positieve) correlaties verwachten als het de scores betreft op toetsen die op hetzelfde 
vakgebied betrekking hebben en die met een tussenpoos van één jaar zijn afgenomen. Deze 
verwachting wordt bevestigd als we de toetsgegevens uit de leerlingvolgsystemen van de 
verschillende scholen nader onderzoeken. Voor de leerlingen uit groep 5 variëren de correlaties 
van .63 tot .81. Voor de leerlingen uit groep 7 is het beeld nauwelijks anders (.60 - .83).  
 
Voor dit onderzoek is vooral de vraag relevant of de correlaties tussen papieren toetsen en 
digitale toetsen afwijken van de correlaties tussen toetsen die beide op papier zijn afgenomen. 
Een lagere correlatie valt te verwachten als sommige leerlingen voor- of nadeel ondervinden van 
een digitale toets ten opzichten van de papieren toetsen die ze tot voor kort gewend waren. De 
resultaten bieden weinig steun voor dit vermoeden. Voor de leerlingen die in schooljaar 
2009/2010 in groep 5 zaten wijken de correlaties tussen de digitale toetsen en de papieren toetsen 
die ze een jaar eerder hadden gemaakt niet of nauwelijks af van de correlaties die betrekking 
hebben op twee papieren toetsen. De correlaties tussen de toetsen voor rekenen/wiskunde die ze 
in groep 3 en 4 hebben gemaakt bedragen .71 en .73. Dat is zelfs iets lager dan de correlaties 
tussen de toetsen in groep 4 en 5. Voor begrijpend lezen is er eveneens weinig verschil tussen de 
correlatie die betrekking heeft op twee papieren toetsen (.67) en de correlatie tussen de digitale en 
de papieren toets (.63). 
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Voor de leerlingen die in 2009/2010 in groep 7 zaten is het mogelijk om de correlaties tussen de 
toetsen in groep 6 en 7 te vergelijken met een groter aantal correlaties uit het verleden. Voor deze 
leerlingen zijn echter alleen gegevens beschikbaar voor rekenen/wiskunde. Ook hier zien we dat 
de correlaties tussen de digitale en de papieren toetsen (.80 en .83) zeker niet lager zijn dan de 
correlaties die betrekking hebben op twee papieren toetsen. Een en ander wordt grafisch 
geïllustreerd aan de hand van de twee grafieken.  
 
Groep 5: Correlaties toetscores met één jaar tussentijd 

Rekenen/wiskunde 
Medio groep 3 – medio groep 4 .71 
Einde groep 3 – einde groep 4 .73 
Medio groep 4 – medio groep 5 .76 
Einde groep 4 –einde groep 5 .81 

Begrijpend lezen 
Einde groep 3 – einde groep 4 .67 
Medio groep 4 – medio groep 5 .63 
De gearceerde velden hebben betrekking op correlaties tussen digitale en papieren toetsen 
De overige velden betreffen correlaties tussen papieren toetsen 
 
Groep 7: Correlaties toetscores met één jaar tussentijd 

Rekenen/wiskunde 
Medio groep 3 – medio groep 4 .60 
Einde groep 3 – einde groep 4 .62 
Medio groep 4 – medio groep 5 .83 
Medio groep 5 – medio groep 6 .80 
Medio groep 6 – medio groep 7 .80 
Einde groep 6 – einde groep 7 .83 
De gearceerde velden hebben betrekking op correlaties tussen digitale en papieren toetsen 
De overige velden betreffen correlaties tussen papieren toetsen 
 
 

Correlaties toetsscores met 1 jaar tussentijd 
(Viviani, groepen 5)

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

REKENEN/WISKUNDE

Medio groep 3-4

Einde groep 3-4

Medio groep 4-5

Einde groep 4-5

BEGRIJPEND LEZEN

Einde groep 3-4

Medio groep 4-5

Alleen papieren toetsen Papieren toets met digitale toets

 



 77 

 

Correlaties toetsscores met 1 jaar tussentijd 
(Viviani, groepen 7)

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

REKENEN/WISKUNDE

Medio groep 3-4

Einde groep 3-4

Medio groep 4-5

Medio groep 5-6

Medio groep 6-7

Einde groep 6-7

Alleen papieren toetsen Papieren toets met digitale toets

 
 
 
ICT-vaardigheid en digitale toetsen 
Ten slotte is door middel van een aantal regressieanalyses nagegaan of ICT-vaardigheden en 
geslacht een andere invloed hebben op de scores indien er sprake is van een digitale toets. Voor 
de leerlingen in groep 5 is het mogelijk om bij het effect van de voormeting onderscheid te 
maken tussen rekenen/wiskunde en begrijpende lezen. Uit de analyses blijkt dat alleen het eerder 
behaalde niveau op hetzelfde vakgebied van invloed is op de later behaalde scores. Voor de 
behaalde scores op de toets rekenen/wiskunde wordt wel een significant effect gevonden van het 
niveau voor rekenen/wiskunde een jaar eerder, maar een eventueel effect van eerder behaalde 
scores voor begrijpend lezen is te klein om in de hier uitgevoerde (kleinschalige) analyses een 
significant effect op te leveren. Omgekeerd geldt dat het behaalde niveau voor begrijpend lezen 
alleen een significante samenhang vertoont met eerder behaalde scores voor begrijpend lezen en 
niet met eerder behaalde scores op de toets rekenen/wiskunde. Voor de leerlingen van groep 5 
worden geen significante effecten van ICT-vaardigheden of geslacht gevonden, als men rekening 
houdt met de toetsscores die ze een jaar eerder hebben behaald. In dit opzicht lijkt het ook niet 
uit te maken of het gaat om een papieren toets of een digitale toets.  
 
Dit beeld wordt niet helemaal bevestigd voor de leerlingen uit groep 7. We zien hier namelijk wel 
een positief effect van ICT-vaardigheden op de toets voor rekenen/wiskunde in groep 5. Let wel: 
in dit geval gaat het om een papieren toets. Het is des te verrassender om vervolgens te moeten 
constateren dat voor de digitale toets een significant negatief effect wordt gevonden van ICT-
vaardigheden. Dezelfde analyse laat ook nog een negatief effect zien voor jongens op de 
rekentoets. Daarbij moet wel bedacht worden dat deze effecten zijn gecorrigeerd voor het 
rekenniveau dat een jaar eerder is behaald. De uitkomsten geven aan dat jongens met hoge ICT-
vaardigheden in vergelijking met leerlingen die vorig jaar ongeveer even hoog scoorden in 2009-
2010 relatief lage scores hebben behaald. De uitkomsten geven in ieder geval geen enkele 
ondersteuning voor het vermoeden dat jongens of leerlingen met hoge ICT-vaardigheden in het 
voordeel zijn als een toets digitaal wordt afgenomen. 
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Groep 5: regressieanalyses 

Afhankelijke 
variabele 

Score 
rekenen/wisk.  

jaar eerder 

Score  
begrijpend lezen, 

jaar eerder 

Geslacht 
(voorsprong 

jongens) 
Computer-

vaardigheden 

Begrijpend lezen, 
einde groep 4 .179 .611 .056 .023 

Rekenen/wisk., 
einde groep 4 .736 -.042 .086 .056 

Begrijpend lezen, 
medio groep 5 .254 .785 -.003 .069 

Rekenen/wisk., 
medio groep 5 .719 .118 -.054 .109 

Rekenen/wisk., 
einde groep 5 .743 .124 .083 -.090 

Statistisch significante effecten (.05) zijn vetgedrukt 
De gearceerde velden betreffen analyses met een digitale toets als afhankelijke variabele 
 
 
Groep 7: regressieanalyses 

Afhankelijke variabele Score rekenen/wisk.  
jaar eerder 

Geslacht  
(voorsprong jongens) 

Computer-
vaardigheden 

Rekenen/wisk.,  
medio groep 4 .579 .046 .042 

Rekenen/wisk., 
einde groep 4 .567 .033 .193 

Rekenen/wisk., 
Medio groep 5 .777 .058 .157 

Rekenen/wisk., 
medio groep 6 .850 -.094 -.106 

Rekenen/wisk., 
einde groep 7 .890 -.166 -.198 

Statistisch significante effecten (.05) zijn vetgedrukt 
De gearceerde velden betreffen analyses met een digitale toets als afhankelijke variabele 
 

3.2 Schoolbezoek 
De leerlingen vonden het maken van de CITO-toets op de computer zonder uitzondering fijner 
dan het maken van de toets uit een boekje. Alle geïnterviewde leerlingen zouden wel vaker een 
toets op de computer willen maken. Volgens hen voelde het alsof je veel sneller werkt. Men vond 
het prettig dat de computer aangaf of ze vragen hadden overgeslagen en door het gebruik van 
koptelefoons werden de leerlingen minder snel afgeleid. Ook vonden ze het fijn dat de vragen 
konden worden voorgelezen. De leerlingen vonden de computertoets ook aantrekkelijker omdat 
de plaatjes gekleurd waren. Ze waren ook van mening dat de vragen duidelijker gesteld werden 
omdat per vraag één pagina werd gebruikt. 
 
De leerkrachten gaven aan dat de digitale toetsen door veel leerlingen als leuker werden ervaren 
omdat de opdrachten konden worden voorgelezen, de bladspiegel rustiger was (1 opdracht per 
pagina), ze in hun eigen tempo konden werken en eventueel extra gemotiveerd waren door het 
gebruik van de computer. De leerkrachten hebben wel gemerkt dat het enthousiasme van de 
kinderen nogal verschilt. Naar hun mening was dit terug te leiden op de leerstijl van de kinderen. 
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Sommige kinderen zijn nu eenmaal meer auditief of visueel ingesteld dan anderen. Verder hadden 
de slecht schrijvende kinderen voordeel bij digitaal toetsen omdat ze nu het toetsenbord konden 
gebruiken. Ze dachten dat het toetsen via de computer voor taalzwakke en rekenzwakke 
leerlingen een uitkomst kon zijn, omdat de opdrachten werden voorgelezen. Echter leerlingen die 
erg aanhankelijk en/of faalangstig zijn zouden zich alleen kunnen voelen en hierdoor juist 
onderpresteren.  
 
De leerkrachten noemden een groot aantal pluspunten van digitaal toetsten ten opzichte van 
traditionele papieren toetsen: 
 
• De leerkrachten hoefden niet meer na te kijken. Dit scheelde veel tijd en er werden ook geen 

fouten meer worden gemaakt bij het nakijken. Het organiseren van de digitale toetsen kostte 
de leerkrachten overigens meer werk dan de papieren equivalent. 

• De leerlingen kregen de vraag voorgelezen. Bij de papieren variant moest de vraag soms wel 
tien keer voorgelezen worden aan individuele leerlingen. 

• De leerkrachten hoefden geen onduidelijke handschriften meer te ontcijferen.  
• Omdat de leerlingen zelfstandig de toetsen maakten, hadden de leerkrachten meer tijd voor 

instructie aan andere leerlingen. 
• Doordat het toetsen via de computer meer van deze tijd is, sluit het ook goed aan bij de 

belevingswereld van kinderen. Hierdoor is het voor de leerkracht makkelijker uit te leggen.  
 
 
Alle leerkrachten gaven aan dat het digitale toetsen niet van invloed is geweest op de manier van 
lesgeven. Het is immers ook geen methode, maar een toetsmodule. Het digitale toetsen is wel van 
invloed geweest de planning ten aanzien van het toetsen, omdat niet de hele klas tegelijk eraan 
kan werken. Een van de leerkrachten gaf nog wel aan dat hij bang is dat er door de nadruk op de 
digitalisering minder gekeken wordt naar de voortgang en resultaten van de kinderen.  
 
De leerlingen en leerkrachten hebben overwegend positieve ervaringen met de digitale toetsen 
gerapporteerd. In de kwantitatieve analyses zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen voor 
vertekeningen of onbetrouwbaarheid van digitale toetsen ten opzichte van de traditionele toetsen.  
Het grootste pluspunt voor de leerkrachten was de tijdwinst die werd behaald doordat men de 
toetsen niet meer hoefde te corrigeren. Het grootste probleem dat zich voordeed was dat tijdens 
de eerste toetsafname de mogelijkheden tot spieken groter waren dan voorzien. Dit heeft men bij 
de tweede toetsafname al grotendeels weten vermijden. 
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Conclusie en reflectie 
De tien projecten die in dit rapport zijn besproken, zijn in tal van opzichten verschillend van 
elkaar. Elke interventie is anders, het gaat om uiteenlopende doelstellingen en de doelgroep 
varieert van de kleutergroepen tot en met leerlingen in groep 8. De meeste interventies zijn 
gericht op het primaire proces. Ook de twee projecten waarvan men kan zeggen dat ze 
betrekking hebben op het secundaire proces (aanbieden en becommentariëren van huiswerk in 
een ELO en digitaal toetsen) staan niet ver van het primaire proces af. Ondanks alle verschillen 
laten de afzonderlijke verslagen toch vooral opvallende overeenkomsten zien. 
 
Implementatie van de interventies 
Uit de logboeken en de schoolbezoeken blijkt overduidelijk dat alle interventies ook echt van de 
grond zijn gekomen. Het is niet voorgekomen dat projecten snel zijn vastgelopen, doodgebloed 
of niet eens van de grond zijn gekomen. Dat lijkt wellicht een triviale uitkomst, maar binnen en 
buiten het onderwijs komt het meer dan eens voor dat innovatieve projecten waaraan met veel 
enthousiasme wordt begonnen, toch niet de verwachte en gehoopte verbeteringen opleveren om 
de eenvoudige reden dat ze nooit echt van de grond zijn gekomen. Daarvan was geen sprake bij 
de projecten die in dit rapport aan bod zijn gekomen. Dat wil niet zeggen dat men bij het 
toepassen van de vernieuwingen nooit op technische problemen is gestuit, maar het ging veelal 
om technische (aanloop)problemen waarvoor, zij het soms na enig verloop van tijd, meestal wel 
een oplossing werd gevonden. Problemen van didactische aard zijn in veel mindere mate aan de 
oppervlakte gekomen. Ook hiervoor geldt dat ze na enige aanpassingen in de toekomst 
waarschijnlijk grotendeels verholpen kunnen worden. 
 
Gerealiseerde effecten 
Uit de schoolbezoeken blijkt vrijwel altijd dat er veel enthousiasme leeft bij leerlingen en 
leerkrachten voor de interventie. Men wil er graag mee verdergaan. De vraag is dan wel in 
hoeverre het aanvankelijke enthousiasme blijft bestaan bij leerlingen en leerkrachten als het 
nieuwe er af is. Het lijkt wel waarschijnlijk dat bij continuering van de projecten veel van de 
aanloopproblemen en kinderziektes die in het schooljaar 2009-2010 nog overwonnen moesten 
worden, nu veel gemakkelijker omzeild kunnen worden. In de interviews met leerlingen en 
leerkrachten is steeds expliciet gevraagd om ook problemen en nadelen van de interventie op te 
noemen. Dit heeft ertoe geleid dat bij elk project wel een aantal problemen en tekortkomingen 
naar voren zijn gekomen. De door de respondenten genoemde voordelen lijken echter zonder 
meer op te wegen tegen de gesignaleerde moeilijkheden. Zoals gezegd, de leerkrachten en 
leerlingen zijn bij alle projecten in grote meerderheid van mening dat het de moeite waard is om 
op de ingeslagen weg voort te gaan. Het lijkt er overigens niet op dat de interventies tot grote 
didactische veranderingen hebben geleid. Het gaat meer om aanvulling en variatie op het 
bestaande repertoire van werkvormen en leerstofaanbod waaruit de leerkrachten kunnen putten. 
De leerlingen geven in een aantal gevallen aan wel echt nieuwe dingen te hebben opgestoken, die 
ze anders niet op school geleerd zouden hebben.  
 
De kwantitatieve analyses naar de effecten kunnen slechts in enkele gevallen positieve effecten 
aantonen. Het project met de Globe 4D laat zelfs een negatief effect zien voor de scores op een 
door de leerkrachten zelf opgestelde topografietoets. Het is mogelijk dat de wijze van toetsen 
geen recht doet aan de meerwaarde van de Globe. Om de toets goed te maken is topografische 
feitenkennis een eerste vereiste. Mogelijk hebben de leerlingen met de Globe 4D wel meer inzicht 
verworven, maar kon dat met de gebruikte toets niet worden vastgesteld. Een andere mogelijke 
verklaring hier is de toch niet geheel optimaal verlopen implementatie. 
 
 



 81 

De resultaten van de kwantitatieve analyses met betrekking tot de Kurzweil software (ICT Delta, 
Arnhem) bevestigen het beeld dat uit de interviews met leerlingen en leerkrachten naar voren 
kwam, namelijk dat deze toepassing voor zwakke lezers een positieve invloed heeft op hun 
zelfvertrouwen en motivatie. De positieve effecten op de Zuidwesthoek zijn opmerkelijk omdat 
in deze toepassing ICT wordt gebruikt om automatismen op het gebied van taal/rekenen te 
oefenen. ICT in het onderwijs wordt juist veelal aangeprezen als een middel om een rijke 
leeromgeving te creëren waarmee vooral op het bevorderen van beter inzicht wordt ingezet. De 
toepassing met de Nintendo’s laat echter zien dat ook voor aspecten van het onderwijsleerproces 
waar enige “drill and practice” op zijn plaats is, ICT-toepassingen van nut kunnen zijn.  
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Bijlage: methodologische details 
 
 
Items en betrouwbaarheden (Cronbach’s α) van samengestelde variabelen ontleend aan 
rapportages door de leerkrachten 
 
Items gebruikt voor het in kaart brengen van zelfstandigheid individuele leerlingen.  
De leerkrachten is gevraagd elke leerling te scoren op de volgende vier items. 
 

Deze leerling(e):  
  

a -  Doet bij de minste 
moeilijkheid een beroep op 
andere kinderen 

ôôôôôô Gaat zelfs de moeilijkste 
problemen helemaal alleen te lijf 

b -  Kan goed zelfstandig werken ôôôôôô Heeft altijd hulp van anderen 
nodig 

c -  Blijft doorgaan, ook wanneer 
iets niet direct lukt ôôôôôô Geeft snel op wanneer iets niet 

direct lukt 
d -  Kiest altijd werkjes waarbij je 

meteen kunt zien of je het goed 
hebt gedaan of niet 

ôôôôôô 
Heeft ook belangstelling voor iets 
waarvan je het resultaat pas na 
enige tijd ziet 

 
Item b en c zijn voor het berekenen van de schaalscores hergecodeerd. De items zijn 
overgenomen uit de SCHOBL-R (Bleichroch, Resing & Zaal, 1993).De onderstaande tabel geeft 
een overzicht van de betrouwbaarheid van de schaal per project op de voor- en nameting. 
 
Zelfstandigheid: Cronbach’s α per project op de voor- en nameting 
 Zuidwesthoek Klipper Trampoline 
Voormeting .91 .89 .93 
Nameting .90 .85 .81 
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Items gebruikt voor het in kaart brengen van communicatie/samenwerken  
De leerkrachten is ook gevraagd elke leerling te scoren op 14 items met betrekking tot 
communicatie/samenwerking. Deze items zijn ontleend aan het werk van Oosterheert (2005).  
 

Deze leerling(e) beslist 
onwaar onwaar 

niet 
onwaar / 
niet waar 

waar beslist  
waar 

a -  praat niet voor de 
beurt £ £ £ £ £ 

b -  reageert op wat 
anderen zeggen £ £ £ £ £ 

c -  volgt instructie goed 
op £ £ £ £ £ 

d -  kan weergeven wat er 
gezegd wordt £ £ £ £ £ 

e -  praat spontaan met 
anderen £ £ £ £ £ 

f -  kan duidelijk maken 
wat het bedoelt £ £ £ £ £ 

g -  kan antwoorden geven 
op vragen £ £ £ £ £ 

h -  kan in de kring 
belevenissen vertellen £ £ £ £ £ 

i -  zoekt zelf contact £ £ £ £ £ 

j -  kan zich aanpassen 
aan de groep £ £ £ £ £ 

k -  kan samen met 
anderen aan één 
product werken 

£ £ £ £ £ 

l -  krijgt weinig ruzie £ £ £ £ £ 

m -  wordt geaccepteerd 
door anderen £ £ £ £ £ 

n -  kan materiaal afstaan £ £ £ £ £ 

 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de betrouwbaarheid van de schaal per project op 
de voor- en nameting. 
 
Communicatie/samenwerken: Cronbach’s α per project op de voor- en nameting 
 Zuidwesthoek Klipper Trampoline 
Voormeting .86 .96 .89 
Nameting .90 .88 .93 
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Items gebruikt voor het in kaart brengen van motivatie/interesse/plezier  
De leerkrachten is tenslotte gevraagd elke leerling te scoren op de volgende 10 items. Deze 
hebben betrekking op motivatie/interesse/plezier en zijn afkomstig uit de Werkhoudinglijst van 
Van Doorn (1997). Item c en g zijn voor het berekenen van de schaalscores hergecodeerd. 
 

Deze leerling(e) 
altijd  

(in meer dan 
80% van de 

gevallen) 

vaak  
(in 60-80% 

van de 
gevallen) 

soms  
(in 40-60% 

van de 
gevallen) 

weinig  
(in 20-40% 

van de 
gevallen) 

nooit  
(in minder 
dan 20% 
van de 

gevallen) 
a -  probeert problemen 

eerst zelf op te lossen £ £ £ £ £ 

b -  voert de taak uit 
volgens de opdracht £ £ £ £ £ 

c -  heeft tijdens het werk 
aansporing nodig £ £ £ £ £ 

d -  werkt vlot door aan 
de opdracht 
 

£ £ £ £ £ 

e -  vraagt op de juiste 
momenten om hulp £ £ £ £ £ 

f -  maakt het werk af £ £ £ £ £ 

g -  geeft op als het werk 
lang duurt of moeilijk 
is  

£ £ £ £ £ 

h -  gaat na de instructie 
direct aan het werk £ £ £ £ £ 

i -  let goed op tijdens 
het geven van de 
opdracht  

£ £ £ £ £ 

j -  gaat na afleiding 
spontaan weer aan het 
werk 

£ £ £ £ £ 

 
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de betrouwbaarheid van de schaal per project op 
de voor- en nameting. 
 
Motivatie/interesse/plezier: Cronbach’s α per project op de voor- en nameting 
 Zuidwesthoek Klipper Trampoline 
Voormeting .92 .96 .97 
Nameting .93 .93 .96 
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Items en betrouwbaarheden (Cronbach’s α) van samengestelde variabelen ontleend aan 
de schriftelijke vragenlijsten voor de leerlingen 
 
Items gebruikt voor het in kaart brengen van relatie met de leerkracht  
De onderstaande items zijn gebruikt om de relatie van de leerlingen met de leerkracht in kaart te 
brengen. Deze items zijn afkomstig uit de motivatievragenlijst van COOL5-18 (Driessen, Mulder, 
Ledoux, Roeleveld, Van der Veen, 2009). Item g is voor het berekenen van de schaalscores 
hergecodeerd. 
 
Geef op elke regel aan wat je ervan vindt. 
Maak op elke regel één hokje zwart 
 
 
 
 
 
 

Dit klopt 
voor  
mij 

helemaal 
niet 

Dit 
 klopt  
niet 

Dit klopt 
soms 
wel/ 
soms 
niet 

Dit  
klopt 

Dit  
klopt 

precies 

 
a - De juf/meester weet meestal 

wel hoe ik mij voel 
□ □ □ □ □ 

 
b - Ik kan met de juf/meester 

over problemen praten 
□ □ □ □ □ 

 
c - Als ik me ongelukkig voel, 

kan ik daar met de 
juf/meester over praten  

□ □ □ □ □ 

 
d - Ik voel me bij de juf/meester 

op mijn gemak 
□ □ □ □ □ 

 
e - De juf/meester begrijpt mij □ □ □ □ □ 

 
f - Ik heb een goed contact met 

de juf/meester 
□ □ □ □ □ 

 
g - Ik zou liever een andere 

juf/meester hebben 
□ □ □ □ □ 
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Items gebruikt voor het in kaart brengen van relatie met de klasgenoten  
De items die zijn gebruikt om de relatie van de leerlingen met hun klasgenoten in kaart te 
brengen zijn weergegeven op de volgende pagina. Deze items zijn eveneens afkomstig uit de 
motivatievragenlijst van COOL5-18. Item i en l zijn voor het berekenen van de schaalscores 
hergecodeerd.  
 
Geef op elke regel aan wat je ervan vindt. 
Maak op elke regel één hokje zwart 
 Dit klopt 

voor  
mij 

helemaal 
niet 

Dit 
 klopt  
niet 

Dit klopt 
soms 
wel/ 
soms 
niet 

Dit  
klopt 

Dit  
klopt 

precies 

 
h - Ik heb veel contact met mijn 

klasgenoten 
□ □ □ □ □ 

 
i - Ik zou liever in een andere 

klas zitten 
□ □ □ □ □ 

 
j - Wij hebben een leuke klas □ □ □ □ □ 

 
k - Ik kan goed met mijn 

klasgenoten overweg 
□ □ □ □ □ 

 
l - In mijn klas voel ik mij soms 

alleen 
□ □ □ □ □ 

 
m - Ik vind het leuk om met de 

kinderen in mijn klas om te 
gaan 

□ □ □ □ □ 

 
 
Veranderingen in relatie met de leerkracht en klasgenoten zijn alleen in het onderzoek naar de 
schooljournaals (Agora) geanalyseerd. De onderstaande tabel geeft de betrouwbaarheid weer voor 
beide schalen op de voor- en nameting. 
 
Relaties leerling met leerkracht en klasgenoten Cronbach’s α op de voor- en nameting (Agora) 
 Relatie met leerkracht Relatie met klasgenoten 
Voormeting .82 .72 
Nameting .86 .77 
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Items gebruikt voor het in kaart brengen van cognitief zelfvertrouwen.  
De onderstaande items zijn gebruikt om het cognitief zelfvertrouwen van de leerlingen in kaart te 
brengen. Ook deze items zijn afkomstig uit de motivatievragenlijst van COOL5-18 (Driessen, 
Mulder, Ledoux, Roeleveld, Van der Veen, 2009).  
 
Geef op elke regel aan wat je ervan vindt. 
Maak op elke regel één hokje zwart 
 
 
 
 
 
 

Dit klopt 
voor  
mij 

helemaal 
niet 

Dit  
klopt 
niet 

 
Dit klopt 

soms 
wel/ 
soms 
niet 

Dit  
klopt 

Dit  
klopt 

precies 

 
n - Ik weet zeker dat dit jaar alles 

op school me wel zal lukken 
□ □ □ □ □ 

 
o - Ik kan op school zelfs de 

moeilijkste opdrachten 
maken als ik mijn best doe 

□ □ □ □ □ 

 
p - Ik kan al mijn werk voor 

school goed maken als ik 
mijn best doe 

□ □ □ □ □ 

 
q - Ik kan al mijn werk voor 

school goed maken als ik 
maar genoeg tijd heb 

□ □ □ □ □ 

 
r - Ik kan bijna alles op school, 

als ik het maar blijf proberen 
□ □ □ □ □ 

 
s - Ik kan ook moeilijke dingen 

op school wel leren 
□ □ □ □ □ 

 
t - Ik weet zeker dat op school 

zelfs de moeilijkste taken me 
wel lukken 

□ □ □ □ □ 

 
 
Veranderingen in cognitief zelfvertrouwen en taakmotivatie zijn in een vijftal projecten nader 
geanalyseerd. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de betrouwbaarheid van de schaal 
cognitief zelfvertrouwen per project op de voor- en nameting. 
 
Cognitief zelfvertrouwen: Cronbach’s α per project op de voor- en nameting 
 V.d. Lugt  ICT Delta Agora Wiz@rd Regenboog 
Voormeting .79 .71 .80 .77 .77 
Nameting .74 .65 ..77 .72 .81 
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Items gebruikt voor het in kaart brengen van taakmotivatie.  
De onderstaande items zijn gebruikt om de taakmotivatie van de leerlingen in kaart te brengen. 
Ook deze items zijn afkomstig uit de motivatievragenlijst van COOL5-18 (Driessen, Mulder, 
Ledoux, Roeleveld, Van der Veen, 2009).  
 
Geef op elke regel aan wat je ervan vindt. 
Maak op elke regel één hokje zwart 
 
 
 
 
 
 

Dit klopt 
voor  
mij 

helemaal 
niet 

Dit  
klopt 
niet 

 
Dit klopt 

soms 
wel/ 
soms 
niet 

Dit  
klopt 

Dit  
klopt 

precies 

 
u - Ik ben tevreden als ik op 

school iets heb geleerd dat ik 
begrijp 

□ □ □ □ □ 

 
v - Ik maak liever moeilijke 

opdrachten waar ik iets 
nieuws van leer, dan 
gemakkelijke opdrachten 

□ □ □ □ □ 

 
w - Ik vind het fijn wanneer ik op 

school iets heb geleerd dat ik 
belangrijk vind 

□ □ □ □ □ 

 
x - Als ik op school iets niet 

meteen snap, ga ik er juist 
extra mijn best voor doen 

□ □ □ □ □ 

 
y - Ik vind het fijn wanneer ik op 

school iets nieuws heb 
geleerd 

□ □ □ □ □ 

 
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de betrouwbaarheid van de schaal taakmotivatie 
per project op de voor- en nameting. 
 
Taakmotivatie: Cronbach’s α per project op de voor- en nameting 
 V.d. Lugt  ICT Delta Agora Wiz@rd Regenboog 
Voormeting .67 .61 .69 .69 .77 
Nameting .80 .69 .80 .75 .82 
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Items gebruikt voor het in kaart brengen van computervaardigheden.  
De onderstaande items zijn gebruikt om de computervaardigheden van de leerlingen in kaart te 
brengen.  
 
Wat kun jij op de computer? 
Maak op elke regel één hokje zwart 
 
 
 

Ja Nee Weet 
niet 

Computerspelletjes    
a - Ik kan een computerspel starten □ □ □ 
b - Ik kan een computerspel spelen □ □ □ 
Werken met computerbestanden     
c - Ik kan een bestand van een CD, DVD of USB-stick 

kopiëren  □ □ □ 

d - Ik kan een document of een bestand opslaan (save) □ □ □ 
e - Ik kan een bestand of document afdrukken (print) □ □ □ 
f - Ik kan een bestand of document verwijderen (delete) □ □ □ 
g - Ik kan bestanden op een computer van de ene plek 

naar een andere plek verplaatsen  □ □ □ 

Tekstverwerken    
h - Ik kan woorden vet (dikgedrukt) maken □ □ □ 
i - Ik kan zinnen op een andere plek in een verhaal zetten □ □ □ 
j - Ik kan letters met leestekens (bv. ë, é, ï, ô, enz.) in de 

tekst zetten □ □ □ 

k - Ik kan gebruik maken van spellingscontrole □ □ □ 
l - Ik kan een bestaand plaatje in een verhaal toevoegen □ □ □ 
Tekenen    
m - Ik kan een rechthoek en een cirkel tekenen op de 

computer □ □ □ 

n - Ik kan de kleur van letters veranderen in een tekening □ □ □ 
o - Ik kan een afbeelding op zijn kop zetten (roteren) □ □ □ 
E-mail    
p - Ik kan een e-mail versturen □ □ □ 
q - Ik kan een e-mail beantwoorden (reply) □ □ □ 
r - Ik kan een e-mail doorsturen (forward) □ □ □ 
s - Ik kan een bijlage meesturen (attachment) □ □ □ 
Internet    
t - Ik kan surfen op het internet □ □ □ 
u - Ik kan een internet/WWW-pagina uitprinten □ □ □ 
v - Ik kan bladwijzers (bookmarks) maken □ □ □ 
w - Ik kan gebruik maken van zoekprogramma’s op het 

internet (bv. google) □ □ □ 

x - Ik kan een bestand van het internet downloaden □ □ □ 
y - Ik kan muziek van het internet downloaden □ □ □ 
z - Ik kan chatten □ □ □ 
Overig    
aa - Ik kan een presentatie maken (bv. met PowerPoint) □ □ □ 
bb - Ik kan een spreadsheet (bv. Excel) gebruiken om 

een grafiek te maken □ □ □ 
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De vragenlijst is ontleend aan de ICT-monitor voortgezet onderwijs 1998-1999 (Ten 
Brummelhuis, Drent, Janssen Reinen, Meelissen & Slotman, 1999). De score op 
computervaardigheden is gebaseerd op het aantal keren dat een vraag met “Ja” is beantwoord. 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de betrouwbaarheid van de schaal per project op 
de voor- en nameting. 
 
Computervaardigheden: Cronbach’s α per project op de voor- en nameting 
 Agora Viviani 
Voormeting .88 .89 
Nameting .87 .91 
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Items gebruikt voor het in kaart brengen van computerattitude.  
De onderstaande items zijn gebruikt om de computerattitude van de leerlingen in kaart te 
brengen. Ook deze vragenlijst is ontleend aan de ICT-monitor voortgezet onderwijs 1998-1999 
(Ten Brummelhuis, Drent, Janssen Reinen, Meelissen & Slotman, 1999). 
 
Ben je het eens met de volgende uitspraken? 
Maak op elke regel één hokje zwart 

 
 
 
 

Helemaal 
mee 
eens 

Mee 
Eens 

Geen 
mening 

Mee 
oneens 

Helemaal 
mee 

oneens 

a - Ik vind het leuk om met 
anderen over computers te 
praten 

□ □ □ □ □ 

b - Mijn ouders moedigen mij aan 
om met computers te werken □ □ □ □ □ 

c - Computers kunnen mij helpen 
om dingen makkelijker te leren □ □ □ □ □ 

d - Ik weet dat computers mij veel 
nieuwe dingen kunnen leren □ □ □ □ □ 

e - Met computers is het mogelijk 
om veel dingen te doen □ □ □ □ □ 

f - Mijn ouders willen dat ik goed 
ben in het werken met 
computers 

□ □ □ □ □ 

g - Je hebt er veel aan, als je weet 
hoe je computers kunt 
gebruiken 

□ □ □ □ □ 

h - Alle leerlingen moeten op 
school iets kunnen leren over 
computers 

□ □ □ □ □ 

i - Ik wil veel over computers 
weten □ □ □ □ □ 

j - Computers interesseren mij 
weinig □ □ □ □ □ 

k - Lessen waarbij de computer 
gebruikt wordt, vind ik leuk  □ □ □ □ □ 

l - Als je met computers werkt, 
kun je later een betere baan 
krijgen 

□ □ □ □ □ 

m - Ik wil de computers op school 
vaker gebruiken □ □ □ □ □ 

 
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de betrouwbaarheid van de schaal op de voor- en 
nameting. 
 
Computerattitude: Cronbach’s α op de voor- en nameting (Agora) 
Voormeting .78 
Nameting .83 
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Items gebruikt voor het in kaart brengen van leesattitude.  
De onderstaande items zijn gebruikt om de computerattitude van de leerlingen in kaart te 
brengen. De antwoorden op vijf van de zes items vertonen voldoende onderlinge samenhang om 
het gemiddelde over deze vijf items te zien als een indicator van iemands algemene leesattitude. 
Het resterende item (item e) heeft eerder betrekking op het belang van lezen. Item a en d zijn 
voor het berekenen van de schaalscores hergecodeerd. 
 
Geef op elke regel aan of je het ermee eens bent. 
Maak op elke regel één hokje zwart 
 
 
 
 

Helemaal 
mee eens 

Beetje mee 
eens 

Niet zo 
mee eens 

Helemaal 
niet mee 

eens 

a - Ik lees alleen als het moet □ □ □ □ 
b - Ik vind het leuk om met 

andere mensen over 
boeken te praten 

□ □ □ □ 

c - Ik vind het leuk als ik een 
boek als cadeau krijg □ □ □ □ 

d - Ik vind lezen saai □ □ □ □ 
e - Ik moet goed leren lezen 

omdat dat belangrijk is 
voor later 

□ □ □ □ 

f - Ik vind lezen leuk □ □ □ □ 
 
Veranderingen in leesattitudes zijn alleen in het project naar de effecten van Kurzweil (ICT 
Delta) geanalyseerd. De onderstaande tabel geeft de betrouwbaarheid van de schaal weer op de 
voor- en nameting. 
 
Leesattitude: Cronbach’s α op de voor- en nameting (ICT delta) 
Voormeting .78 
Nameting .79 
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Nadere details kwantitatieve analyses 
 
Verschillen in vooruitgang waarvan in de rapportage verslag wordt gedaan zijn gebaseerd op een 
vergelijking van de verschilscores tussen diverse groepen leerlingen. Om na te gaan of de 
verschillen statistisch significant zijn, is steeds een variantieanalyse uitgevoerd. Hierna worden 
een aantal technische details van de uitkomsten vermeld die omwille van de leesbaarheid niet in 
de eigenlijke rapportage zijn opgenomen.  
 
Van der Lugtschool, Gelselaar 

Aantal vrijheidsgraden Uitkomstvariabele Between Within F-waarde Overschrijdingskans 

AlvaBavo-toets 1 45 .008 .931 
Cognitief 
zelfvertrouwen 1 43 .065 .800 

Taakmotivatie 1 43 2.259 .140 
 
ICT-Delta, Arnhem 

Aantal vrijheidsgraden Uitkomstvariabele Between Within F-waarde Overschrijdingskans 

Cognitief 
zelfvertrouwen 1 83 4.549 .036 

Taakmotivatie 1 83 5.209 .025 
Tijd per dag TV kijken 1 83 .026 .873 
Tijd per dag computer- 
of videospelletjes 1 81 1.338 .251 

Tijd per dag verhalen 
lezen op internet 1 81 .273 .603 

Tijd per dag verhalen 
lezen in boeken* 1 83 6.371 .014 

Algemene leesattitude 1 83 .724 .397 
Leren lezen is 
belangrijk voor later 1 82 8.518 .005 

* Aanvullende regressieanalyse voor tijd per dag aan verhalen lezen in boeken (met voormeting 
als verklarende variabele) laat geen significant verschil zien tussen de experimentele groep en de 
vergelijkingsgroep. 
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Zuidwesthoek, Goes 
Aantal vrijheidsgraden Uitkomstvariabele Between Within F-waarde Overschrijdingskans 

Spelling (CITO)* 1 72 11.087 .001 
Rekenen (CITO) 1 72 15.905 .000 
Eigen toetsen 
Dictee  1 72 .411 .523 
Rekenen; optellen en 
aftrekken 1 72 2.692 .105 

Tempo optellen en 
aftrekken 1 72 1.472 .229 

Rekenen; tafels 1 72 3.109 .082 
Tempo tafels 1 72 14.177 .007 
Leerkrachtrapportages 
Zelfstandigheid 1 68 .405 .526 
Communicatie/ 
samenwerken 1 68 .775 .382 

Motivatie/ plezier/ 
interesse 1 68 .361 .550 

* Aanvullende regressieanalyse voor spelling (met voormeting als verklarende variabele) laat geen 
significant verschil zien tussen de experimentele groep en de vergelijkingsgroep. 
 
Klipper, Hoorn 

Aantal vrijheidsgraden Uitkomstvariabele Between Within F-waarde Overschrijdingskans 

Taal voor kleuters 
(CITO) 1 52 3.917 .053 

Ordenen(CITO)* 1 50 5.425 .024 
Leerkrachtrapportages 
Zelfstandigheid* 1 51 6.429 .014 
Communicatie/ 
samenwerken 1 51 2.123 .151 

Motivatie/ plezier/ 
interesse 1 51 3.662 .061 

* Aanvullende regressieanalyses voor ordenen en zelfstandigheid (met voormeting als verklarende 
variabele) laat geen significant verschil zien tussen de experimentele groep en de 
vergelijkingsgroep. 
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Agora, Zaandam  
Aantal vrijheidsgraden Uitkomstvariabele Between Within F-waarde Overschrijdingskans 

Relatie met leerkracht 1 138 .172 .679 
Relatie met 
klasgenoten 1 138 2.497 .116 

Cognitief 
zelfvertrouwen 1 137 1.765 .186 

Taakmotivatie 1 137 .001 .971 
Computerattitude 1 135 .891 .347 
Computervaardigheden 1 138 3.849 .052 
 
Wiz@rd, Deventer 

Aantal vrijheidsgraden Uitkomstvariabele Between Within F-waarde Overschrijdingskans 

Cognitief 
zelfvertrouwen 1 74 2.493 .119 

Taakmotivatie 1 74 .001 .979 
 
De hoofdmoot van het kwantitatieve onderzoek voor de Wiz@rd betreft veranderingen in 
opvattingen over het maken van huiswerk. Een vergelijkingsgroep ontbreekt echter. Derhalve 
kan alleen worden nagegaan in hoeverre er sprake is van significante verschillen tussen de voor- 
en nameting. De tabel hieronder geeft enkele nadere details over deze analyses (paired t-test).  
 
Wiz@rd; Deventer verschilscores meningen over huiswerk , t-waarde en overschrijdingskans 
 
 Verschil t-waarde Aantal Overschrijdingskans 

(tweezijdig) 
Ik maak weinig fouten in mijn 
huiswerk .339 2.461 56 .017 

Ik heb de opgaven die ik moet 
maken altijd af -.196 -1.108 56 .273 

Ik zou meer tijd aan mijn 
huiswerk moeten besteden -.107 -.471 56 .639 

Ik moet veel te veel huiswerk 
maken .055 .401 55 .690 

Het is belangrijk om nu al te 
wennen aan huiswerk -.214 -2.057 56 .044 

Ik vind huiswerk vervelend .143 .797 56 .429 
Door huiswerk te maken 
begrijp je de dingen die de 
juf/meester op school heeft 
uitgelegd beter 

-.179 -.990 56 .327 

Ik heb vaak geen tijd om mijn 
huiswerk te maken .196 1.097 56 .278 

Ik maak bijna elke dag 
huiswerk -.071 -.362 56 .719 
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Klokbeker, Ermelo  
Aantal vrijheidsgraden Uitkomstvariabele Between Within F-waarde Overschrijdingskans 

 
Natuurkennis; 
lichaamsbouw dieren 1 23 .403 .532 

Natuurkennis; 
dierenvoedsel 1 23 .071 .921 

Topografie; 
metropolen 1 22 .031 .861 

Topografie; 
continenten, oceanen 
en landen 

1 24 13.385 .001 

 
Het gaat in de bovenstaande tabel niet om een vergelijking van verschilscores. Bij het project 
voor de Klokbeker is (als enige) geen voortoets afgenomen. De hierboven gepresenteerde 
resultaten hebben betrekking op “gewone” toetscores.  
 
Trampoline, Leidschendam  

Aantal vrijheidsgraden Uitkomstvariabele Between Within F-waarde Overschrijdingskans 

Taal voor kleuters 
(CITO) 1 52 3.917 .053 

Ordenen(CITO)* 1 50 5.425 .024 
Leerkrachtrapportages 
Zelfstandigheid* 1 51 6.429 .014 
Communicatie/ 
samenwerken 1 51 2.123 .151 

Motivatie/ plezier/ 
interesse 1 51 3.662 .061 

 
Regenboog, Emmen  

Aantal vrijheidsgraden Uitkomstvariabele Between Within F-waarde Overschrijdingskans 

Spelling (CITO);  
groep 3-4 1 63 .227 .636 

Cognitief 
zelfvertrouwen;  
groep 5-6 

1 57 .205 .653 

Taakmotivatie; 
Groep 5-6 1 57 .010 .922 
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Een belangrijk deel van het kwantitatieve onderzoek voor Viviani, Emmen betreft veranderingen 
in opvattingen over het maken van toetsen achter de computer. Een vergelijkingsgroep ontbreekt 
echter. Zodoende kan alleen worden nagegaan of de meningen bij voor- en nameting significant 
van elkaar verschillen. De tabellen hierna geven nadere details over deze analyses (paired t-test).  
 
Viviani; Emmen (groep 5):  
Verschilscores meningen over digitale toetsen, t-waarde en overschrijdingskans 

Groep 5 Verschil t-waarde Aantal Overschrijdingskans 
(tweezijdig) 

Een toets is moeilijker als je 
hem achter de computer moet 
maken 

-.222 -1.082 63 .284 

Als ik een toets achter de 
computer maak, ben ik sneller 
klaar 

-.968 -4.766 62 .000 

Als ik een toets achter de 
computer moet maken, maak ik 
meer fouten. 

-.164 -.726 61 .470 

Ik denk dat ik een toets beter 
maak achter de computer -.355 -1.843 62 .070 

Ik doe beter mijn best als ik de 
toets op de computer maak -.407 -2.039 59 .046 

Ik maak een toets beter als ik 
hem op papier mag doen .164 .764 61 .448 

Achter de computer kun je een 
toets in je eigen tempo maken -.079 -.404 63 .687 

Als je een toets achter de 
computer maakt, word je 
minder snel afgeleid 

-.305 -1.273 59 .208 

Ik maak een toets liever achter 
de computer dan op papier -.639 -3.445 61 .001 

Je krijgt minder snel uitleg van 
de juf/meester als je de toets 
achter de computer maakt 

-.254 -1.123 63 .266 

Voor sommige kinderen in 
mijn klas is een toets achter de 
computer extra moeilijk 

.065 .312 62 .756 
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Viviani; Emmen (groep 7):  
Verschilscores meningen over digitale toetsen, t-waarde en overschrijdingskans 

Groep 7 Verschil t-waarde Aantal Overschrijdingskans 
(tweezijdig) 

Een toets is moeilijker als je 
hem achter de computer moet 
maken 

-.267 -1.470 75 .146 

Als ik een toets achter de 
computer maak, ben ik sneller 
klaar 

-.213 -1.634 75 .106 

Als ik een toets achter de 
computer moet maken, maak ik 
meer fouten. 

-.227 -1.852 75 .068 

Ik denk dat ik een toets beter 
maak achter de computer -.013 -.089 75 .929 

Ik doe beter mijn best als ik de 
toets op de computer maak -.133 -.990 75 .325 

Ik maak een toets beter als ik 
hem op papier mag doen -.067 -.546 75 .587 

Achter de computer kun je een 
toets in je eigen tempo maken -.014 -.103 74 .918 

Als je een toets achter de 
computer maakt, word je 
minder snel afgeleid 

-.027 -.168 74 .867 

Ik maak een toets liever achter 
de computer dan op papier .041 .291 74 .772 

Je krijgt minder snel uitleg van 
de juf/meester als je de toets 
achter de computer maakt 

-.173 -1.147 75 .255 

Voor sommige kinderen in 
mijn klas is een toets achter de 
computer extra moeilijk 

-.107 -.985 75 .328 
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Viviani; Emmen: regressieanalyses (groep 5); nadere details 

Score 
rekenen/wisk.  

jaar eerder 

Score 
begrijpend 
lezen, jaar 

eerder 

Geslacht 
(voorsprong 

jongens) 
Computer-

vaardigheden Afhankelijke 
variabele 

Coeff. Sig. Coeff. Sig. Coeff. Sig. Coeff. Sig. 

R2 

Begrijpend lezen, 
einde groep 4 .179 .141 .611 .000 .056 .618 .023 .840 .479 

Rekenen/wisk., 
einde groep 4 .736 .000 -.042 .707 .086 .415 .056 .593 .547 

Begrijpend lezen, 
medio groep 5 .254 .076 .785 .000 -.003 .979 .069 .568 .441 

Rekenen/wisk., 
medio groep 5 .719 .000 .118 .232 -.054 .605 .109 .283 .603 

Rekenen/wisk., 
einde groep 5 .743 .000 .124 .153 .083 .345 -.090 .296 .674 

Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten 
 
Viviani; Emmen: regressieanalyses (groep 7); nadere details 

Score 
rekenen/wisk. 

jaar eerder 

Geslacht 
(voorsprong 

jongens) 
Computer-

vaardigheden Afhankelijke variabele 

Coeff. Sig. Coeff. Sig. Coeff. Sig. 

R2 

Rekenen/wisk.,  
medio groep 4 .579 .000 .046 .650 .042 .689 .361 

Rekenen/wisk., 
einde groep 4 .567 .000 .033 .739 .193 .052 .421 

Rekenen/wisk., 
Medio groep 5 .777 .000 .058 .413 .157 .031 .694 

Rekenen/wisk., 
medio groep 6 .850 .000 -.094 .214 -.106 .178 .658 

Rekenen/wisk., 
einde groep 7 .890 .000 -.166 .008 -.198 .002 .756 

Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten 
 
 
 


