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Voorwoord 

In menig klaslokaal hangt inmiddels een digibord. Het digibord wordt al veel ingezet bij 
klassikale instructie. Voorbeelden van interactief gebruik van het digibord door leerlingen 
zelf, in vormen van samenwerkend leren, zijn er minder.  
Dit onderzoek belicht een specifieke, in de praktijk ontwikkelde didactische werkwijze 
met het digibord, namelijk zelfstandig samenwerkend leren bij de verlengde instructie 
rekenen. Leerlingen die na de basisinstructie rekenen nog wat extra aandacht nodig 
hebben alvorens de stof zelfstandig te kunnen verwerken, gaan in tweetallen zelfstandig 
aan de slag met bij de instructiestof passende, interactieve rekenopgaven op het 
digibord. Dit is de werkwijze die de ambassadeur van de digiborden van basisschool de 
Arabesk, groepsleerkracht van groep 5 en 6, bedacht en met ondersteuning vanuit Pabo 
Arnhem ontwikkelde en uitvoerde. Deze werkwijze vervangt de ‘normale’ verlengde 
instructie rekenen, waarbij de leerkracht enkele leerlingen apart neemt. 
 
De leerkracht wilde weten in hoeverre deze verlengde instructie rekenen aan het digibord 
effectief is. Vragen als: gaan de leerlingen inderdaad onderzoekend en actief met elkaar 
met de rekenopgaven op het digibord aan de slag? Dragen de hulpmiddelen in het 
digibordmateriaal daaraan bij? Vindt er een leergesprek tussen de leerlingen plaats? 
Verwoorden ze de rekenstrategieën hardop? En: leidt het werk aan het digibord de 
andere leerlingen in de klas niet te veel af? 
 
Voor u ligt het antwoord op deze vragen in de vorm van een onderzoeksrapportage met 
een bijbehorende film waarmee de bevindingen worden geïllustreerd. In elf verschillende 
verlengde instructiemomenten zijn de leerlingen aan het digibord –en hun klasgenoten- 
nauwgezet geobserveerd. Ook zijn rekentoetsjes afgenomen. De resultaten zijn 
veelbelovend.  
We zijn in dit onderzoek de diepte ingegaan in een specifieke leersituatie in een 
specifieke context van één klas in één school. Daarmee weten we niet of het in een 
andere context dezelfde resultaten oplevert. Deze casestudie laat een beloftevolle 
toepassing van het digibord zien. We denken dat dit veel leerkrachten zal inspireren. 
Doordat zowel de onderzoeksgegevens als de digibordmaterialen en beeldmateriaal van 
de leerlingen werkend met het bord beschikbaar zijn, is de werkwijze heel goed 
overdraagbaar. Opschaling maakt vervolgens ook grootschaliger onderzoek mogelijk.  
 
Het zichtbare plezier van de leerlingen in het rekenen met het digibord werkte 
aanstekelijk. We hebben bewondering voor de consistente wijze waarop leerkracht 
Cynthia Arns de leerlingen benaderde: haar (terechte) vertrouwen in de 
zelfwerkzaamheid en het leervermogen van de leerlingen. De leerlingen zelf lieten een 
knap staaltje werk zien aan het bord. We willen groep 5/6 en Cynthia Arns van de 
Arabesk hartelijk bedanken dat wij in hun klas mochten kijken en filmen.  
 
Dit onderzoek is tot stand gekomen op initiatief van de ambassadeur van de digiborden 
op basisschool de Arabesk. Dit initiatief werd van harte ondersteund door de directeur 
van de basisschool en door de Stichting Delta, het bestuur waaronder de school valt.  
 
We willen de volgende pabostudenten van de HAN bedanken voor hun bijdrage. In de 
eerste plaats Noor Bom, zij studeert af op dit onderwerp en heeft in samenwerking met 
de leerkracht de digibordarrangementen ontworpen. Daarnaast de studenten Amanda 
Kleisterlee, Amanda Verburgt, Astrid Stoffels, Melinda Fidder, Nathalie van Katwijk, 
Sandra Stevens en Iris Thijssen voor hun bijdragen aan de observaties en uitwerkingen 
daarvan. Tot slot willen we Kennisnet bedanken. Dit onderzoek zou niet hebben kunnen 
plaatsvinden zonder financiering door Kennisnet van praktijkonderzoek naar het 
rendement van ict. 
 
Nieske Coetsier, Roland Kok en Marijke Kral 

 



Samenvatting 

De ambassadeur digitale schoolborden van basisschool de Arabesk in Arnhem, leerkracht 
van groep 5-6, wilde graag inzicht in de effecten van de door haar toegepaste werkwijze 
met het digibord in de verlengde instructie rekenen. Leerlingen die na de klassikale 
rekeninstructie nog wat extra instructie nodig hebben alvorens zelfstandig met de 
verwerking aan de slag te kunnen, gaan in tweetallen zelfstandig aan de slag met 
specifiek voor de instructiestof ontwikkelde interactieve rekenopgaven op het digibord. 
Het materiaal, passend bij de methode De Wereld in Getallen, is in nauw overleg met de 
leerkracht door een student van Pabo Arnhem, onder begeleiding van een rekendocent 
van de pabo, ontwikkeld.  
De werkwijze vervangt de ‘normale’ verlengde instructie, waarbij de leerkracht een paar 
leerlingen apart neemt aan een instructietafel. Er vindt dan een leergesprek plaats: de 
leerkracht stimuleert de leerlingen de rekenstrategie hardop te verwoorden. Dat is een 
belangrijk element in het leerproces. In de nieuwe werkwijze wordt het digibord ingezet 
als leerkrachtvervanger. Dat betekent dat de leerlingen in plaats van door de leerkracht, 
door het op het digibord aangeboden materiaal moeten worden uitgedaagd actief en met 
elkaar het rekenprobleem te bespreken en op te lossen. Er zal met andere woorden een 
soort van leergesprek tussen de leerlingen moeten ontstaan. De leerlingen zullen daarbij 
minimale ondersteuning van de leerkracht nodig moeten hebben. 
 
De leerkracht wilde niet alleen inzicht in de effecten op het leren en handelen van de 
leerlingen die met het digibord aan de slag zijn, maar ook in de mogelijke effecten op de 
overige leerlingen in de klas. In het team bestond enige vrees dat de activiteiten aan het 
digibord de andere leerlingen in de klas te veel zou afleiden. De leerkracht zelf 
vermoedde dat de andere leerlingen mogelijk juist wat op zouden steken van het werk 
van hun klasgenoten aan het digibord. 
 
De resultaten van het onderzoek moeten ertoe leiden dat basisschool de Arabesk, maar 
ook andere scholen binnen het schoolbestuur Delta, beter inzicht krijgen in de effecten 
van het gebruik van het digibord door leerlingen zelf bij de verlengde instructie rekenen. 
Aan het lectoraat Leren met Ict van de HAN is gevraagd het onderzoek op te zetten en 
uit te voeren. Het onderzoek is gefinancierd door Kennisnet. 
 
De vraag vanuit basisschool de Arabesk is vertaald in twee hoofdvragen: 

1. Welke effecten heeft de inzet van het digibord tijdens zelfstandig groepswerk in 
de verlengde instructie rekenen op de houding, het gedrag en de leerresultaten 
van de leerlingen van groep 6 die deelnemen aan deze verlengde instructie?  

2. Welke effecten heeft de inzet van het digibord tijdens zelfstandig groepswerk in 
de verlengde instructie rekenen op de mate van taakgerichtheid van de leerlingen 
van groep 6 en groep 5 die niet deelnemen aan de verlengde instructie? Is er 
mogelijk sprake van een leereffect? 

 
Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is onderzoek uitgevoerd naar de 
uitvoering van elf verschillende verlengde instructiemomenten rekenen met tien 
verschillende digibordarrangementen (het materiaal en de hulpmiddelen op het digibord) 
voor de verlengde instructie rekenen in combinatiegroep 5-6 van basisschool de Arabesk 
in Arnhem. In feite zijn elf casestudies uitgevoerd, verspreid over vijf rekenlessen in de 
periode van 17 november t/m 8 december 2008. De handelingen van en de interactie 
van leerlingen aan het digibord zijn steeds in detail geregistreerd middels video en live 
observaties. De taakgerichtheid van de andere leerlingen in de klas is systematisch 
geobserveerd. Daarnaast is het gerealiseerde werktempo van deze leerlingen bij het 
zelfstandig werken geregistreerd en vergeleken met het door de leerkracht verwachte 
(‘normale’) werktempo. Bij alle leerlingen zijn voor- en nametingen uitgevoerd in de 
vorm van korte rekentoetsjes over de leerstof uit de verlengde instructie. 
 

 



De uitspraken die met dit onderzoek gedaan worden over de inzet van het digibord bij de 
verlengde instructie rekenen en de effecten daarvan op de leerlingen, kunnen niet zonder 
meer vertaald worden naar andere klassensituaties. Het onderzoek is contextspecifiek. 
We doen geen uitspraken over de waarde van het digibord in het algemeen. 

Resultaten en conclusie 

Uit de observaties van de verlengde instructiemomenten rekenen aan het digibord voor 
groep 6-leerlingen van de Arabesk, blijkt dat de leerlingen inderdaad actief en 
onderzoekend met elkaar en het digibordmateriaal aan het rekenen zijn. Er is in veel 
gevallen duidelijk sprake van een actieve en onderzoekende leerhouding. De leerlingen 
zijn, anders dan aan de instructietafel, ook fysiek actief. De leerlingen zijn met aandacht 
voor de taak en betrokken op elkaar aan het werk. Het beoogde leergesprek vindt in de 
duo’s daadwerkelijk plaats. Er wordt volop hardop gerekend. Strategieën worden 
uitgesproken en uitgeprobeerd. De leerlingen zijn zelfstandig aan het werk en hebben 
steeds minder hulp nodig. De leerlingen hebben er veel plezier in. De leerlingen hebben 
vaak baat bij de hulpmiddelen die de digibordarrangementen bieden. Het slepen vergt 
nog wat meer ervaring. Wat betreft effecten op leergedrag en leerhouding lijkt de 
werkwijze aan het digibord daarmee een schot in de roos. De digibordarrangementen zijn 
in opzet geslaagd, waarbij er wel sprake is van wat verschillen. 
 
Over de leeropbrengsten van de arrangementen, zoals in kaart gebracht via de voor- en 
nametingen, kunnen we voorzichtig positief zijn. In de helft van de gevallen dat er door 
een leerling met het digibord is gewerkt in de verlengde instructie, is een positief 
leereffect geconstateerd. In tien van de zeventien situaties waarin een leerling zich 
gegeven de score op de voormeting zou kunnen verbeteren, is dit ook daadwerkelijk 
gebeurd. Volgens de leerkracht zijn de leeropbrengsten van het werken aan het digibord 
als vorm van verlengde instructie rekenen groter dan die van het leergesprek aan de 
instructietafel. Tijdens het werk aan het digibord is veelvuldig ontwikkeling bij de 
leerlingen geconstateerd. Niet altijd heeft deze zichtbare ontwikkeling zich vertaald in 
hogere toetsscores, er lijkt soms sprake van een transferprobleem van het actieve 
digibordwerk naar de ‘droge’ som op de toets of in het schriftje. 
 
Er is ook gekeken naar de effecten van het digibordgebruik op de rest van de klas. Uit de 
observatiegegevens blijkt dat de leerlingen van groep 5 gemiddeld 5 procent van de 
meetmomenten zijn afgeleid door de digibordactiviteiten. Voor de leerlingen van groep 6 
is dat gemiddeld 8 procent van de meetmomenten. Dat is niet heel veel. Er zijn wat 
verschillen tussen de verlengde instructiemomenten en tussen de leerlingen. Daar zit 
geen duidelijk patroon in. Bedacht moet wel worden dat de leerlingen gewend zijn les te 
hebben in een open ruimte waarin verschillende groepen andere dingen doen.  
 
We hebben geen aanwijzingen gevonden dat het actieve digibordgebruik door enkele 
leerlingen in de klas een negatief effect heeft gehad op het werktempo van de overige 
leerlingen van groep 5 en groep 6 die tegelijkertijd zelfstandig aan het werk waren. 
De hypothese dat het meekijken met het rekenen van de groep 6-leerlingen aan het 
digibord, bij leerlingen van groep 5 tot leereffecten zou kunnen leiden, kunnen we niet 
onderbouwen op basis van de bevindingen.  
 
Op basis van dit onderzoek concluderen we dat de inzet van het digibord voor zelfstandig 
samenwerkend leren in de verlengde instructie rekenen een beloftevolle toepassing is.  
Leerlingen die minder sterk zijn in rekenen staan met plezier en aandacht voor de 
rekentaak aan het digibord. Ze zijn actief en hardop met elkaar aan het rekenen en zijn 
trots op hun werk. Er wordt duidelijk geleerd. In veel gevallen vertaalt zich dit ook in het 
beter kunnen maken van de toetssommen. Nader onderzoek zal uit moeten wijzen of de 
effecten ook in andere contexten en voor andere leerstofgebieden opgaan. 
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1 Inleiding 

 
Veel (basis)scholen zijn in het bezit van één of meer digitale schoolborden (in het vervolg 
digibord genoemd) of overwegen deze aan te schaffen. In 2006 had al 10 procent van de 
scholen een digibord in huis (Wisse, 2006). In 2008 is dit gestegen naar 48 procent 
(Kennisnet, 20081). Veertig procent van de scholen is voornemens om binnen twee jaar 
één of meer digiborden aan te schaffen (Plantinga & Van Diepen, 2006). In het 
basisonderwijs is het daadwerkelijke gebruik van een digibord nog gering, maar ruim de 
helft van de leraren wil dit meer gaan doen (Van Gennip, Marx & Smeets, 2006). 
Aandacht voor randvoorwaarden voor effectief gebruik van het digibord lijkt vooralsnog 
beperkt (Kennisnet, 2008). Het gaat dan om de didactische vaardigheden en de 
afstemming tussen onderwijsvisie en het gebruik van het digibord in lessituaties (Fisser & 
Geverdink, 2007)2. 
Het digibord wordt in veel gevallen ingezet voor klassikale presentatie ter ondersteuning 
van de instructie door de leerkracht. Met de inzet van het digibord als leermiddel voor 
samenwerkend leren is veel minder ervaring. Het is ook niet vanzelfsprekend dat het 
gebruik van digiborden tot veranderingen leidt in didactisch handelen. Dit blijkt uit een 
recent Engels onderzoek (Moss, et al, 2007) naar de effectiviteit van digiborden, waarin 
de invloed van het digibord op onderwijzen en leren, en op motivatie en gedrag van 
leerlingen is nagegaan. We zien in de onderwijspraktijk dat er wel wordt gezocht naar 
manieren om het digibord zo in te zetten dat het meer leerlinggestuurd en interactief 
gebruikt wordt. 
 
Basisschool de Arabesk3 heeft in schooljaar 2006-2007 voor alle lokalen (12 groepen, 8 
borden) een digibord aangeschaft. Het veelzijdig gebruik van het digibord is binnen de 
Arabesk nog geen gemeengoed. De borden zijn gelijktijdig aangeschaft en opgehangen in 
de klassen. Er zijn grote verschillen tussen leraren in gebruik van het digibord, in 
ervaring met het digibord en in competenties voor het inzetten van het digibord. Visie op 
het gebruik van het digibord moet zich nog verder uitkristalliseren. Één van de 
leerkrachten heeft de rol van ambassadeur digitale schoolbord binnen de Stichting 
SKPCPO Delta, het bestuur waaronder de Arabesk valt. Samen met ambassadeurs uit 
andere scholen worden ervaringen gedeeld en innovatieve ideeën gebundeld. 
 
De ambassadeur van de Arabesk zocht ondersteuning in het gebruik van het digibord in 
de praktijk. De belangrijkste ondersteuningsvraag richting Pabo Arnhem was: “Hoe 
organiseer ik het gebruik van het digibord op een niet-instructivistische manier?” Om 
deze vraag te beantwoorden, heeft een student van de Pabo Arnhem in samenwerking 
met de leerkracht/ambassadeur en een rekendocent van Pabo Arnhem tien 
digibordarrangementen voor de verlengde instructie rekenen voor groep 6 ontwikkeld, op 
basis van de methode “De wereld in getallen4”. Deze arrangementen bieden de leerlingen 
alternatieve leerstofverwerkingsmogelijkheden in het verlengde van de methode “De 
wereld in getallen.” Het gebruik van het digibord staat centraal in deze arrangementen. 
Het digibord wordt ingezet ten behoeve van het samen, in tweetallen, oplossen van 
rekenproblemen door de leerlingen die de verlengde instructie volgen. De 
rekenproblemen vragen een actieve houding van de leerlingen en kunnen zelfstandig 
door de leerlingen worden uitgewerkt en opgelost. 
 

                                                 
1 Kennisnet (2008). Vier in balans monitor 2008. Stand van zaken over ict in het onderwijs. Zoetermeer: 
Kennisnet 
2 Fisser, P.H.G. & Geverdink Nijhuis, G.J. (2007). Eindrapportage Digitale Schoolborden; Implementatie en 
gebruik van digiborden bij de scholen van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Centraal Twente. 
Enschede: UT 
3 http://www.basisschool-de-arabesk.nl/ 
4 De wereld in getallen 3. Rekenboek groep 6. Malmberg 
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De ambassadeur wilde graag inzicht in de effecten van deze werkwijze bij de verlengde 
instructie rekenen met het digibord in de praktijk. Ze wilde niet alleen inzicht krijgen in 
de effecten op het leren en handelen van de leerlingen die met het digibord aan de slag 
zijn, maar ook in de mogelijke effecten op de overige leerlingen in de klas. Collega-
leerkrachten zijn namelijk bezorgd dat de inzet van het digibord de andere leerlingen in 
de klas af zal leiden. De hypothese van de leerkracht in kwestie is echter dat de 
leerlingen die er niet mee aan de slag zijn mogelijk wel afgeleid zijn, maar van het 
meekijken juist iets opsteken. 
 
Bovenstaande overwegingen vormden voor de leerkracht van basisschool de Arabesk de 
aanleiding om halverwege 2008 een onderzoek naar de werking en effecten van de inzet 
van digibordarrangementen bij de verlengde instructie rekenen in de eigen praktijk te 
laten uitvoeren. Het lectoraat Leren met Ict van de faculteit Educatie van de HAN is 
gevraagd het onderzoek op te zetten en uit te voeren. Het onderzoek is gefinancierd door 
Kennisnet. 
 
De resultaten van het onderzoek moeten ertoe leiden dat basisschool de Arabesk, maar 
ook andere scholen binnen het schoolbestuur, beter inzicht krijgt in de effecten van het 
gebruik van het digibord door leerlingen zelf bij de verlengde instructie. De resultaten 
kunnen gebruikt worden voor het verbeteren van de inzet van het digibord in het 
algemeen en bij de verlengde instructie rekenen in het bijzonder. Daarnaast kan het 
materiaal bijdragen aan de visievorming op de meerwaarde van het digibord.  
De leerkracht zal als ambassadeur van de digitale schoolborden zorg dragen voor de 
verspreiding van de onderzoeksresultaten binnen de basisschool Arabesk en de overige 
Deltascholen. Het onderzoek helpt haar in de uitvoering van haar ambassadeursrol. 
Daarnaast zullen de resultaten ook interessant zijn voor leraren (in opleiding) buiten de 
Deltascholen die het digibord in (willen) zetten in hun onderwijs. 

1.1 Onderzoeksvragen 

Met dit onderzoek willen we allereerst de werkzaamheid van de inzet van de 
digibordarrangementen ten behoeve van de verlengde instructie rekenen voor de 
leerlingen van groep 6 in kaart brengen. We kijken op twee manieren naar de 
werkzaamheid: zijn de leerlingen inderdaad zelfstandig, actief en interactief met het 
digibord en met elkaar aan het rekenen én leidt dit tot een beter begrip van de 
betreffende rekenproblemen bij deze leerlingen? 
Daarnaast onderzoeken we ook de mogelijke effecten van het groepswerk aan het 
digibord op de overige leerlingen van groep 6 en groep 5 uit de combinatieklas, die op 
dat moment aan andere taken werken. Het gaat er daarbij om, om een beeld te krijgen 
van de mate waarin de leerlingen zijn afgeleid van hun taak door de activiteiten rond het 
digibord. Daarover bestaat bezorgdheid bij sommige leraren, zoals hiervoor beschreven. 
We kijken ook of we aanwijzingen kunnen vinden die de verwachting van de 
groepsleerkracht, dat de leerlingen door het ‘meekijken’ met het digibord juist wat 
opsteken, zou kunnen ondersteunen.  
 
Samen leidt dit tot de volgende twee centrale onderzoeksvragen: 

1. Welke effecten heeft de inzet van het digibord tijdens zelfstandig groepswerk in 
de verlengde instructie rekenen op de houding, het gedrag en de leerresultaten 
van de leerlingen van groep 6 die deelnemen aan deze verlengde instructie?  

2. Welke effecten heeft de inzet van het digibord tijdens zelfstandig groepswerk in 
de verlengde instructie rekenen op de mate van taakgerichtheid van de leerlingen 
van groep 6 en groep 5 die niet deelnemen aan de verlengde instructie? Is er 
mogelijk sprake van een leereffect? 
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1.2 Onderzoeksaanpak 

Om de hiervoor genoemde onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is onderzoek 
uitgevoerd naar de uitvoering van elf verschillende verlengde instructiemomenten 
rekenen met tien verschillende digibordarrangementen voor de verlengde instructie 
rekenen in combinatiegroep 5-6 van basisschool de Arabesk in Arnhem. In feite zijn elf 
casestudies uitgevoerd, verspreid over vijf rekenlessen in de periode van 17 november 
t/m 8 december 2008. In elk van deze lessen hebben twee duo’s achtereenvolgend aan 
een van de tien digibordarrangementen gewerkt, in één les drie duo’s. 
 
Het onderzoek heeft een sterk kwalitatieve insteek met waar mogelijk ook kwantitatieve 
gegevensverzameling over met name de leereffecten. Om de werking van de 
arrangementen en de uitwerking ervan op gedrag, houding en begrip van de leerlingen te 
kunnen beschrijven, zijn de leerlingen nauwlettend geobserveerd tijdens het werken met 
het digibord. Met één camera zijn de handelingen van de leerlingen op het digibord 
vastgelegd, met een tweede camera (vanaf de zijkant) zijn de leerlingen en de 
onderlinge interactie (inclusief geluidsopname) opgenomen. Twee aanwezige 
observanten hebben de handelingen van de leerlingen aan het bord zoveel mogelijk 
geprotocolleerd. De combinatie van deze bronnen heeft het mogelijk gemaakt een 
nauwkeurig en volledig rapport van de uitvoering van elk van de verlengde 
instructiemomenten met het digibord te kunnen opstellen. 
De leerkracht heeft zelf na afloop van de verlengde instructiemomenten korte 
reflectiegesprekjes gevoerd met de betrokken leerlingen. Ook deze zijn opgenomen op 
een spraakrecorder. Op deze wijze kon de beleving van de leerlingen zelf worden 
meegenomen. Verder is na elke rekenles even teruggeblikt met de leerkracht –die tijdens 
de verlengde instructie vooral gericht was op de overige leerlingen in de klas - op het 
algehele verloop van de rekenles.  
Om de effecten op de leerresultaten na te gaan, is bij alle vrijwel alle digibordarran-
gementen door de leerkracht een voor- en nameting ontworpen in de vorm van twee 
vergelijkbare rekentoetsjes (A en B-versie) met een aantal rekensommen behorende bij 
de rekenproblemen uit de betreffende arrangementen. De voormeting is bij alle 
leerlingen van groep 6 afgenomen direct voorafgaand aan de verlengde instructie en de 
nameting direct na de verlengde instructie. Zo is het mogelijk naar de leerwinst van de 
verlengde instructie rekenen met het digibordarrangement te kijken. 
 
Om de invloed van het werken met het digibord op de overige leerlingen in de klas na te 
gaan (onderzoeksvraag 2) is tijdens alle elf verlengde instructiemomenten waarin de 
duo’s aan het bord hebben gewerkt de mate van gerichtheid van de andere leerlingen op 
de activiteiten rond het digibord door twee pabostudenten geobserveerd met behulp van 
een observatieschema. Tevens is elke keer een werktempometing gedaan door het 
gemaakte werk te vergelijken met een vooraf door de leerkracht per leerling gegeven 
inschatting van het ‘normale’ werktempo bij het zelfstandig werken bij rekenen. Via de 
voor- en nameting is bij alle leerlingen nagegaan of mogelijke sprake is van leerwinst op 
de onderwerpen die op het digibord aan de orde zijn gekomen. Ook bij de leerlingen van 
groep 5 uit de klas is steeds een voor- en nameting uitgevoerd. In principe gaat het voor 
deze groep om nieuwe onderwerpen die niet tot de leerstof voor deze groep behoren. 
 
De verlengde instructie is een relatief klein onderdeel in een rekenles. De verlengde 
instructiemomenten aan het digibord omvatten telkens één specifiek rekenprobleem 
waarbij een digibordarrangement wordt ingezet, telkens met één duo leerlingen. De 
bevindingen per casus zijn daarmee zeer specifiek. De casussen verschillen wat betreft 
rekenprobleem, vormgeving digibordarrangement en leerlingen. Door elf keer een 
identieke onderzoeksaanpak te hanteren, kunnen we niet alleen de verschillen in kaart 
brengen, maar proberen we ook over de casussen heen tot een aantal meer algemene 
uitspraken te komen in relatie tot de onderzoeksvragen. 
De uitspraken die met dit onderzoek gedaan worden over de inzet van het digibord bij de 
verlengde instructie rekenen en de effecten daarvan op de leerlingen, kunnen niet zonder 
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meer vertaald worden naar andere klassensituaties. We doen geen uitspraken over de 
waarde van het gebruik van het digibord in het algemeen. Een verkorte versie van het 
onderzoeksrapport en de voor het onderzoek gemaakte film zijn beschikbaar via 
www.onderzoek.kennisnet.nl. 
 
In het volgende hoofdstuk geven we een nadere beschrijving van de context waarvoor de 
digibordarrangementen zijn ontwikkeld: het onderwijsconcept van basisschool de 
Arabesk, de inrichting van het rekenonderwijs en meer specifiek de werkwijze bij rekenen 
in groep 5-6. Daarnaast worden in dat hoofdstuk de uitgangspunten, opzet en inhoud 
van de tien ontworpen digibordarrangementen voor de verlengde instructie rekenen met 
het digibord beschreven. In hoofdstuk 3 worden de resultaten op de eerste 
onderzoeksvraag geschetst: hoe hebben de leerlingen in de praktijk in de verlengde 
instructie rekenen met de opdrachten op het digibord gewerkt, welke gedrags- en 
houdingsaspecten hebben we daarbij waargenomen en in welke mate hebben we effecten 
op de leerresultaten kunnen vaststellen? In hoofdstuk 4 wordt antwoord gegeven op de 
vraag in welke mate de verlengde instructie rekenen met het digibord de taakgerichtheid 
van de overige leerlingen van groep 5 en 6 heeft beïnvloed en of dit al dan niet samen 
ging met een leereffect. In hoofdstuk 5 worden de belangrijkste resultaten samengevat 
en worden conclusies getrokken. Tevens worden aanbevelingen gedaan gericht op het 
verbeteren van het werken met het digibord voor de verlengde instructie rekenen.  
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2 De opzet van de verlengde instructiemomenten 
met de digibordarrangementen 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het kader geschetst dat als uitgangspunt heeft gefungeerd in het 
ontwerp van de uiteindelijke activiteiten binnen de rekenlessen: verlengde instructie voor 
en door leerlingen aan het digibord. 
 
Gestart wordt met een kernachtige beschrijving van het onderwijsconcept van 
basisschool de Arabesk. Aansluitend wordt beschreven hoe de uitgangspunten die hieruit 
voortkomen terug te vinden zijn in de wijze waarop de rekenlessen worden 
vormgegeven. Ten slotte wordt een beschrijving gegeven van de opzet van de 
digibordarrangementen. 

2.2 Onderwijsconcept basisschool de Arabesk. 

Basisschool de Arabesk heeft vanuit constructivistische leerprincipes haar onderwijs 
vormgegeven volgens het Teamonderwijs Op Maat (TOM) concept. 
De gedachte achter TOM is een integrale aanpak voor verandering en vernieuwing: het 
geeft invulling aan eigentijds onderwijs. Met meer individuele aandacht voor leerlingen 
en een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam wordt een veilige en bovenal 
motiverende leeromgeving gerealiseerd. TOM reikt bouwstenen aan hoe daar te komen, 
waarbij iedere school zelf de regisseur is van zijn eigen gewenste ontwikkeling. TOM 
bestrijkt de volle breedte van de school:  

• de inzet van personeel  
• de organisatie van het onderwijs  
• de inrichting van een krachtige leeromgeving, waarbij de volgende drie 

uitgangspunten worden gehanteerd: 
o ontdekkend en samenwerkend leren 
o betekenisvol leren 
o computer als leerbron en communicatiemiddel 

 
Binnen die krachtige leeromgeving gaat het team van basisschool de Arabesk ervan uit 
dat het verwerven van kennis en vaardigheden niet zozeer het gevolg is van een directe 
overdracht van kennis door de leerkracht, maar eerder het resultaat van denkactiviteiten 
van de leerlingen zelf. Vanuit deze aanname is daarom een actieve rol voor de leerling bij 
het verwerken van informatie en het verwerven van kennis en vaardigheden weggelegd. 

2.3 Uitgangspunten rekenonderwijs vormgegeven in de 
praktijk. 

Binnen het rekenonderwijs op basisschool de Arabesk wordt gebruik gemaakt van de 
derde versie van de methode “De Wereld in Getallen” (WIG). Deze methode bestaat per 
half jaar uit vier leerstofblokken. Elk leerstofblok bestrijkt zeven weken en kent de 
volgende opbouw: basisleerstof, toets, herhaling en uitbreiding. In de eerste vijf weken 
(lesstofblok) staan zowel project- en rekentaken centraal. Elke rekenles kent dan 
dezelfde opbouw: de eerste helft van de les bestaat uit instructie en verlengde instructie, 
in de tweede helft van de rekenles werken de leerlingen zelfstandig. De zesde week is 
een toetsweek. De laatste week wordt gebruikt om de stof nog eens te herhalen en 
aandacht te geven aan de moeilijkste onderwerpen en de leerstof uit te bereiden. 
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Dit onderzoek richt zich op het rekenen in groep 6 waarbij groep 6 deel uit maakt van 
een combinatieklas 5/6. De leerlingen van groep 6 zijn onderverdeeld in vier 
niveaugroepen; 1 t/m 4: 

• De niveau 1-leerling kan zich vrij zelfstandig met een minimum aan instructie de 
leerstof eigen maken; 

• De niveau 2-leerling heeft de basisinstructie nodig en zo nu en dan wat extra 
uitleg; 

• De niveau 3-leerling heeft veel ondersteuning nodig in zowel de instructie als in 
de oefening als in de verwerking; 

• De niveau 4-leerling volgt een geheel eigen programma op eigen tempo maar 
maakt wel deel uit van de (leeftijds)groep. 

 
Alle leerlingen van groep 6 krijgen een centrale basisinstructie. De leerlingen van groep 5 
werken dan (in stilte) zelfstandig. 
Na de basisinstructie volgt de verlengde instructie. De leerkracht biedt aan een aparte 
instructietafel de nieuwe leerstof voor een kleinere groep leerlingen uit groep 6 opnieuw 
en op een meer interactieve wijze aan, aangepast aan het rekenniveau van deze 
leerlingen. Waar in de basisinstructie meerdere oplossingsstrategieën de revue kunnen 
passeren, komt in de verlengde instructie slechts één strategie aan de orde. 
Na de verlengde instructie aan groep 6 loopt de leerkracht een zogeheten 
“servicerondje”. Vanaf dat moment mogen leerlingen samenwerken in het oplossen van 
de verschillende rekenproblemen. Gedurende het servicerondje kunnen de leerlingen van 
beide groepen rekenproblemen met de leerkracht bespreken die zij zelf niet op kunnen 
lossen. 
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden tijdens vijf rekenlessen waarbij groep 6 de 
basisinstructie en aansluitend de niveau 3 en 2 -leerlingen de verlengde instructie 
aangeboden hebben gekregen. De verlengde instructie is echter anders vormgegeven. In 
plaats van de instructietafel hebben de leerlingen in duo´s aan een digibordarrangement 
gewerkt. Er zijn steeds twee of drie duo´s per rekenles aan het digibord aan bod 
gekomen. 
De inhoud van de arrangementen sluit nauw aan op enkele rekendeelvaardigheden die in 
de basisinstructie aan de orde zijn gekomen. De leerlingen van groep 6 mogen na afloop 
van de basisinstructie aangeven of zij behoefte hebben aan extra uitleg. Vervolgens 
komen deze leerlingen in duo´s naar het digibord om met het arrangement aan de slag 
te gaan. Deze vorm van verlengde instructie stelt de leerkracht in staat eerder het 
servicerondje te doen. De zelfstandig werkende leerlingen hoeven immers niet te 
wachten totdat de leerkracht klaar is met het geven van de verlengde instructie. 

2.4 Opzet van de digibordarrangementen 

In de digibordarrangementen komen verschillende rekendeelvaardigheden aan bod. De 
leerkracht heeft in de ontwerpfase van de verschillende arrangementen aangewezen 
welke opgaven uit de rekentaken in aanmerking kwamen voor verlengde instructie. Zij 
baseerde zich daarvoor op haar ervaringen met de rekenmethode in groep 6 en kende de 
knelpunten van de stof. 
Voor elke geselecteerde rekenopgave is door een student van Pabo Arnhem, in nauw 
overleg met de leerkracht en onder begeleiding van een vakdocent rekenen van Pabo 
Arnhem een digibordarrangement voor de verlengde instructie rekenen ontworpen. 
Daarbij zijn vooraf vier criteria door de leerkracht geformuleerd:  

1. De digibordarrangementen zetten aan tot een actieve leerhouding: de leerling 
moet zich vrijwel direct uitgedaagd voelen te reageren op de taak in het 
arrangement.  
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o In de arrangementen is dat terug te vinden in de mogelijkheid om 
(tussen)uitkomsten op te schrijven op het digibord dan wel hulpmiddelen 
zoals hieronder beschreven te benutten. 

2. De digibordarrangementen zetten aan tot een onderzoekende houding: de 
oplossingsstrategieën zijn niet voorgeprogrammeerd maar bieden ruimte voor een 
actief onderzoek naar oplossingen. 

o In de arrangementen zijn hulpmiddelen om te komen tot oplossingen 
ingebouwd (zoals het kunnen slepen van onderdelen, zie voor een 
beschrijving van de hulpmiddelen hieronder en meer in detail de 
onderzoeksrapportage op www.onderzoek.kennisnet.nl). De leerlingen 
moeten deze hulpmiddelen zelf ontdekken’, dat wil zeggen, er wordt geen 
instructie gegeven over hoe zij de opgave op het digibord moeten gaan 
oplossen. 

o Bij het ontwerp is uitgegaan van tweetallen leerlingen die het arrangement 
samen uitvoeren en die worden uitgedaagd te overleggen over de 
oplossingsstrategie. 

o De digibordarrangementen bieden ook het juiste antwoord aan. Hiermee 
wordt onder meer beoogd de leerlingen te stimuleren om te reflecteren op 
de gehanteerde rekenstrategie.  

3. De digibordarrangementen zijn zelfcontrolerend: het arrangement voorziet in 
feedback waardoor de leerling zelf kan nagaan of de oplossing juist is.  

o Elke opgave in het ontwerp bevat een antwoordveld wat de leerling op 
ieder moment kan oproepen (zie beschrijving hulpmiddelen hieronder). 
Daarmee kan de leerling zelf controleren of de (tussen)uitkomst goed is.  

4. De digibordarrangementen zijn overzichtelijk: de opbouw is conform de 
aanbiedingswijze vanuit de rekenmethode. 

o Elk arrangement start met een pagina met daarop een schermafdruk van 
de gehele rekentaak uit het boek ‘Wereld in getallen.’ De opgaven waar 
een verlengde instructie voor ontworpen is, kunnen daarop worden 
aangeklikt. Vervolgens verschijnt dan een scherm waar de rekenopgave 
opnieuw wordt aangeboden, nu voorzien van diverse hulpmiddelen en op 
een meer betekenisvolle manier aangeboden. 

 
Uiteindelijk zijn er in totaal tien digibordarrangementen ingezet in elf verlengde 
instructiemomenten, verspreid over een vijftal rekenlessen in de periode van 17 
november t/m 8 december 2008. Daarin staan de volgende rekendeelvaardigheden 
centraal5: 
 
- Met stappen van één voor- en achteruit tellen 
- Met sprongen van 1, 10, 100 en 1000 voor- en achteruit tellen 
- Het optellen van breuken 
- Het optellen van breuken 
- Het aftrekken van grote getallen  
- Keersommen maken met behulp van splitsen 
- Het delen van getallen met behulp van splitsen 
- Het optellen van verschillende lengte-eenheden 
- Geldrekenen: wat kost een deel? 
- Geldrekenen: hoeveel krijg je terug? 
- Geldrekenen: Wat kost het samen? 
 
Een deel van de ontworpen digibordarrangementen en de diversiteit van de hulpmiddelen 
die in het ontwerp van de arrangementen zijn opgenomen, wordt hierna kort beschreven 

                                                 
5 In bijlage 2 wordt een uitgebreide beschrijving van de verlengde instructiemomenten en de 
bijbehorende arrangementen gegeven. 
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en geïllustreerd. In bijlage 1 zijn de digibordarrangementen meer gedetailleerd 
beschreven. Via de website www.onderzoek.kennisnet.nl zijn ook de 
digibordarrangementen zelf beschikbaar. 
 
In alle arrangementen worden abstracte rekenbewerkingen geconcretiseerd met behulp 
van visualiseringen. Getalbewerkingen zoals op- en aftrekken, vermenigvuldigen, delen, 
breuken, geldrekenen en lengtematen worden hiermee zichtbaar en (daardoor) meer 
betekenisvol gemaakt voor de leerlingen, zo is de bedoeling. Hieronder vindt u enkele 
voorbeelden waarin de rekensommen worden gevisualiseerd op het digibord. 
 
Voorbeeld 1: Getallenlijn en “rekenmachientje” 
In figuur 2.1 staat de opgave weergegeven zoals in het boek. De leerlingen moeten een 
getal opschrijven dat vóór dan wel ná een tien-, honderd-, duizend- of tienduizendtal 
komt. 
 

 
Figuur 2.1 - Weergave van opgave 3 uit rekentaak 31 van het boek de Wereld in Getallen 
* Opgave 3 uit rekentaak 31 WIG 
 
Deze som wordt in het digibordarrangement gevisualiseerd met een getallenlijn en een 
machientje (figuur 2.2 & 2.3).  
 

 
Figuur 2.2- hulpmiddel: visueel invulbare getallenlijn 
* Digibordarrangement 1: Met stappen van één voor- en achteruit tellen  
 

 
Figuur 2.3 - Hulpmiddel ‘machientje’ 
* Digibordarrangement 1: Met stappen van één voor- en achteruit tellen 
 
Voorbeeld 2: Cijfermodellen en getallenlijnen 
Twee andere hulpmiddelen voor het rekenen met eenheden, tientallen, honderdtallen of 
duizendtallen die in andere arrangementen ingebouwd zijn, zijn een leeg cijfermodel 
waarbinnen geschreven kan worden (figuur 2.4) en een getallenlijn waarbij de sprongen 
op een getallenlijn versleept kunnen worden (figuur 2.5). 
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Figuur 2.4 - Een leeg cijfermodel waarbinnen geschreven kan worden  
 
 

  
Figuur 2.5 - Een getallenlijn waarbij de sprongen op een getallenlijn versleept kunnen worden 
* Digibordarrangement 1: Met stappen van één voor- en achteruit tellen. Opgave uit rekentaak 34 WIG. 
 
Voorbeeld 3: Versleepbare breukdelen 
Andere arrangementen voorzien in versleepbare (breuk)delen om daarmee een 
concretisering en visualisering te realiseren. . In figuur 2.6 en 2.7 staan twee 
voorbeelden. 
  

 
Figuur 2.6- Digibordarrangement 3/4: Het optellen van breuken 
*Opgave 3 uit rekentaak 33 WIG. 
 
De breukdelen (in de afbeelding gekleurd) zijn sleepbaar in de “lege” taart waardoor 
zichtbaar wordt dat 1/4e deel erbij 1/4e deel de helft (=2/4e deel ofwel 1/2e deel) van de 
taart vormt. 
 
In figuur 2.7 moeten de leerlingen eerst zelf de som reconstrueren. Daarna kunnen zij 
het antwoord geven door de juiste hoeveelheid munten en geldbiljetten te verslepen naar 
het ‘Terug’-veld.  
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Figuur 2.7 - Digibordarrangement 10: Geldrekenen: hoeveel krijg je terug? 
*Opgave 4 uit rekentaak 40 WIG. 
 
Voorbeeld 4: Het antwoordveld 
Een vast hulpmiddel in elk arrangement is de mogelijkheid om het antwoord in een 
antwoordveld tevoorschijn te klikken via het blokje ‘antwoord’. In sommige 
arrangementen zijn ook deeloplossingen als zijnde een rekendidactische tussenstap om 
tot het eindantwoord te komen in het antwoordveld zichtbaar (zie figuur 2.8). 
 

 
Figuur 2.8 - Digibordarrangement 7: Het delen van getallen met behulp van splitsen 
*Opgave 6 uit rekentaak 34 WIG 
 
Het gele antwoordveld in het midden van figuur 2.8 wordt zichtbaar nadat op de knop 
‘Antwoord’ is geklikt. 
 
Ten slotte is het op elke pagina mogelijk om met de digitale pen op het digibord te 
schrijven. Leerlingen kunnen zo tussenstappen opschrijven ter ondersteuning van hun 
(gezamenlijke) denkproces, vergelijkbaar met een kladblaadje. 
 
Bij het ontwerp van de arrangementen is uitgegaan van een leersituatie waarbij twee 
leerlingen de aangeboden arrangementen gezamenlijk doorlopen. Het leergesprek dat 
tussen de leerlingen zal ontstaan, is een essentieel aspect van de didactische keuzes in 
de arrangementen. 

10 



 

3 Samen rekenen met het digibord: ervaringen 
en effecten  

3.1 Inleiding 

Hoe hebben de leerlingen met het digibord gewerkt? We zoomen in dit hoofdstuk in op 
de activiteiten, het gedrag en de houding van de leerlingen die met het digibord aan de 
slag gingen. Daarna beschrijven we de bevindingen ten aanzien van het leereffect bij 
deze leerlingen, gemeten via voor- en natoetsjes, en geven antwoord op de vraag: 

“Welke effecten heeft de inzet van het digibord tijdens zelfstandig groepswerk in 
de verlengde instructie rekenen op de houding, het gedrag en de leerresultaten 
van de leerlingen van groep 6 die deelnemen aan deze verlengde instructie?” 

3.2 De leerlingen aan het digibord 

Het werken aan het digibord vervangt de ‘oude’ verlengde instructie rekenen waarbij de 
leerkracht met een groepje leerlingen aan een instructietafel aan het werk is. De 
verlengde instructie heeft doorgaans de vorm van een leergesprek: de leerkracht 
stimuleert de leerlingen de rekenstrategie hardop te verwoorden. Dat is een belangrijk 
element in het leerproces.  
Het digibord wordt ingezet als leerkrachtvervanger voor de verlengde instructie rekenen. 
Dat betekent dat de leerlingen in plaats van door de leerkracht, door het op het digibord 
aangeboden materiaal moeten worden uitgedaagd actief en met elkaar het 
rekenprobleem te bespreken en op te lossen. Er zal met andere woorden een soort van 
leergesprek tussen de leerlingen moeten ontstaan. De leerlingen zullen daarbij minimale 
ondersteuning van de leerkracht nodig moeten hebben. 
De leerkracht wil met de inzet van het digibord in de verlengde instructie dat de 
leerlingen zelf actief en onderzoekend aan de slag gaan met rekenen en daarbij 
alternatieve verwerkingsmethoden ten opzichte van het leerboek krijgen aangeboden. Ze 
veronderstelt dat het werken met het digibord de motivatie en betrokkenheid van de 
leerlingen positief beïnvloedt en daarmee samenhangend dat de leerlingen actief aan het 
rekenen gaan. Daarbij speelt de interactie tussen de leerlingen en het bord en tussen de 
leerlingen onderling een belangrijke rol.  
 
Om helder onderscheid te maken tussen het materiaal op het digibord en het werken met 
het digibord worden de volgende termen gehanteerd: met digibordarrangementen wordt 
het materiaal op het bord bedoeld; met verlengde instructiemomenten wordt naar het 
daadwerkelijk werken van één duo met het digibordmateriaal verwezen. 
 
In totaal hebben tijdens het onderzoek elf duo’s in de verlengde instructie rekenen met 
het digibord gewerkt. Dit betrof 7 verschillende leerlingen (allemaal meisjes) die in 
wisselende combinaties meerdere keren deelnamen aan de verlengde instructie.  
 
De leerlingen zijn ingedeeld in niveaugroepen rekenen. De digibordarrangementen zijn 
bedoeld voor leerlingen van niveaugroep 3 rekenen (zie tabel 3.1 voor de indeling van de 
leerlingen in niveaugroepen). In niveaugroep 3 zijn vier leerlingen ingedeeld. Ook 
leerlingen van niveaugroep 2 rekenen zijn aan het digibord geweest. Uit deze groep zijn 
drie van de zes leerlingen aan het bord geweest. 
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Tabel 3.1 - Indeling van de groep 6 leerlingen in niveaugroepen 
Niveaugroep Soort rekeninstructie Aantal leerlingen in 

niveaugroep 
Leerlingen (niveaugroep 2 & 3)* 

1 Start direct 6  

2 Start na korte instructie 6 Marco, Vera, Tess**, Zoë**, Luc en Roos** 

3 Verlengde instructie 4 Lise**, Pauline**, Imke** en Sanna** 

4 Eigen programma 1  

*De namen van de leerlingen zijn om privacyredenen gefingeerd 
**Leerling heeft aan het digibord gewerkt 
 
In hoofdstuk 2 is al beschreven met welke uitgangspunten de digibordarrangementen 
zijn ontwikkeld: 

• de leerarrangementen zetten aan tot een actieve leerhouding: 
• de leerarrangementen zetten aan tot een onderzoekende houding; 
• de leerarrangementen zijn zelfcontrolerend; 
• de leerarrangementen zijn overzichtelijk. 

 
Via observaties en video- en audioregistratie zijn de houding, handelingen en de 
interactie van de leerlingen met het bord en met elkaar in alle elf verlengde 
instructiemomenten (VIM’s) nauwkeurig vastgelegd. Ook de setting en context is 
vastgelegd. Samen met de pabostudenten zijn gestructureerde, complete beschrijvingen 
van de uitvoering van de verlengde instructiemomenten gemaakt, ingekaderd in de vijf 
rekenlessen. Dit materiaal is stapsgewijs, met de studenten, geanalyseerd. Daarbij is, 
om recht te doen aan de rijkheid van de gegevens, een open aanpak gekozen. Dat wil 
zeggen dat in de gezamenlijke analyse niet op voorhand is gestuurd op de doelstellingen 
en uitgangspunten van de digibordarrangementen. In een bijeenkomst met de studenten 
is een inventarisatie gemaakt van kenmerkende factoren in de verlengde 
instructiemomenten (trefwoorden toekennen). De studenten hadden de instructie om 
factoren te benoemen op het niveau van het digibord, de leerlingen, de interactie tussen 
bord en leerlingen, de interactie tussen de leerlingen en de interactie tussen leerkracht 
en leerlingen. De aldus verkregen lijst met factoren is aangevuld en opgeschoond. 
Vervolgens zijn alle verlengde instructiemomenten gekarakteriseerd op de benoemde 
factoren.  
 
In een volgende stap is dit naast de doelstellingen / uitgangspunten van de 
digibordarrangementen gelegd en is, mede op basis van theoretische noties, gekeken 
wat een zinvolle wijze van clustering zou zijn. De resultaten daarvan beschrijven we 
hierna over alle verlengde instructiemomenten heen, met aandacht voor verschillen 
tussen de diverse verlengde instructiemomenten.  
Achtereenvolgens gaan we in op de volgende kenmerken: 

• Het gedrag en houding van de leerlingen aan het digibord 
o zelfstandig samenwerkend leren 
o actief en gemotiveerd 
o onderzoekend 

• Het gebruik van het digibord 
o visualisaties  
o gebruik van de techniek van het digibord 
o de hulpmiddelen 

• De leereffecten 
o tijdens de verlengde instructie 
o volgens de voor- en nameting 
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3.3 Het gedrag en de houding van de leerlingen aan het 
digibord 

3.3.1 Zelfstandig samenwerkend leren 

In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen zelfstandig werken en zelfstandig 
leren. Simons en Zuylen (1995)6 beschrijven in dit verband een range lopend van 
zelfstandig werken tot zelfverantwoordelijk leren. De range wordt bepaald door de mate 
waarin de leerfuncties (te weten leerdoel, leerstrategie, feedback en beoordeling) worden 
overgedragen naar de leerlingen. Als we de arrangementen duiden op deze range, 
kunnen we ze het beste karakteriseren als zelfstandig samenwerkend leren. Zelfstandig 
samenwerkend leren heeft als kenmerken dat de leerdoelen door de leerkracht (of 
methode) zijn vastgesteld maar dat de leerlingen de overige drie functies samen (voor 
een deel) mede bepalen. In de arrangementen werken de leerlingen samen aan 
opdrachten die niet vergezeld gaan van uitvoerige instructies: ze zijn vrij om de geboden 
hulpmiddelen al dan niet te gebruiken, ze kunnen zichzelf controleren en elkaar feedback 
geven. De leerlingen worden ook gestimuleerd om zelf te bepalen of ze deelnemen aan 
de verlengde instructie. Na de instructie vraagt de leerkracht wie van de leerlingen in 
aanmerking wil komen voor een verlengde instructie. De leerkracht bewaakt dit proces 
wel. Waar zij denkt dat het nodig is, vraagt ze leerlingen die zich niet melden zelf om aan 
het bord te komen.  
 
Hoe heeft het zelfstandig samenwerken in de praktijk vorm gekregen? Hoe zelfstandig 
zijn de leerlingen met het bord en het daarop aangeboden materiaal aan de slag gegaan? 
Hoe hebben de leerlingen samengewerkt? Deze vragen beantwoorden we hieronder. 
 
Zelfstandig leren 
De verlengde instructie begint nadat is afgesproken welke leerlingen eraan deelnemen en 
welke opdrachten de verschillende duo’s op het bord gaan doen (twee of drie 
arrangementen per les). De leerlingen lopen naar het bord, waarop het beginscherm met 
de gehele rekentaak uit het werkboek is afgebeeld. Ze kunnen dan op de opgave klikken 
waar zij mee verder gaan. Met name bij de eerste arrangementen hebben de leerlingen 
daar even hulp bij nodig van de leerkracht of de klas. Sommige leerlingen durven niet 
goed met de pen op het bord te klikken: “Dat durf ik niet”, zegt een leerling in het eerste 
verlengde instructiemoment. Er is nog wat onwennigheid. De leerlingen proberen of er 
iets valt te schuiven op het bord (ze hebben de voorafgaande les van de leerkracht de 
instructie gekregen dat er op het digibord vaak iets valt te schuiven en dat ze dat moeten 
uitproberen). De leerlingen ontdekken steeds beter hoe het bord werkt en voelen zich in 
de loop van de verlengde instructiemomenten zichtbaar vrijer. Het aantal hulpvragen aan 
de leerkracht neemt af. In vijf van de elf verlengde instructiemomenten hebben de 
leerlingen hulp gevraagd aan de leerkracht. In de laatste zes worden nauwelijks 
hulpvragen gesteld aan de leerkracht.  
De hulpvragen gaan vooral over het gebruik van het bord en van de hulpmiddelen en 
soms over de inhoud. De leerkracht stimuleert de leerlingen steeds zelf de oplossing te 
zoeken. Ze reageert via het stellen van verhelderende vragen in plaats van het 
beantwoorden van de vragen van de leerlingen. 
De leerlingen zijn dus inderdaad zelfstandig bezig tijdens de verlengde instructie aan het 
digibord en de zelfstandigheid, afgemeten aan het aantal hulpvragen, neemt toe.  
 
Het zelfstandig leren van de leerlingen aan het digibord uit zich verder in de wijze waarop 
ze met het materiaal omgaan. In alle gevallen bekijken de leerlingen eerst rustig de 
opgave op het bord. Meestal lezen ze die hardop voor. De wijze waarop ze vervolgens 

                                                 
6 Simons, P.R.J. en Zuylen, J.G.G. (1995). De didactiek van leren leren. Van zelfstandig werken naar 
zelfverantwoordelijk leren. Studiehuisreeks. 4. Tilburg: MesoConsult. 
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aan de slag gaan en welke hulpmiddelen ze gebruiken, kiezen ze zelf. Er is dus ruimte 
om de eigen strategie te bepalen. Daartoe worden de leerlingen ook uitgedaagd. 
 

Zoë wijst met de pen naar het plaatje waar de hele taart op staat. “De hele taart kost 12 
euro” zegt Zoë. “ En 1 stuk kost….uhhhhhh,” vervolgt ze. “ Even kijken in mijn boek” 
zegt Imke. Ze lacht erbij maar pakt haar boek niet. “ Ieder krijgt 1/4” zegt Imke. Ze 
denken even na, en dan stapt Imke op het podium. Met haar vinger ‘snijdt’ ze de hele 
taart in 4 stukken. “ Hoeveel stukken?” vraagt Zoë. Imke geeft hier geen antwoord op. 
Zoë komt ook op het podium staan. De pen gaat heen en weer, maar er wordt niets 
opgeschreven. De dames gaan weer op de grond staan en kijken even stil naar het bord. 
“ Je kan ook 1, 1 en 1” zegt Imke ze wijst hierbij de stippellijntjes aan die ingevuld 
kunnen worden. “ Ja?” vraagt Zoë. “ Je mag gewoon erop schrijven!” geeft Imke aan. Ze 
overleggen kort wat ze gaan uitrekenen. Ze komen uit op de som 12:4.  
 
De leerlingen controleren zichzelf met behulp van het antwoordveld dat ze kunnen 
aanklikken. Dit is in alle arrangementen gebruikt. De leerlingen gaan hier bewust mee 
om. Het is niet zo dat ze het antwoordveld direct openklikken en dan het antwoord 
overnemen. Het stimuleert hen juist tot reflectie en zelfcontrole. De meeste leerlingen 
bekijken nadat ze de som hebben gemaakt het antwoord ter controle, en maken 
vervolgens de som opnieuw als zij het antwoord fout hebben. Met alle tussenstapjes. 
 

“Toch weer net mis. 27998 is het ook niet”. Ze gaan weer verder en gummen de foute 
antwoorden uit. [Ze onthouden het goede antwoord niet, maar proberen het weer te 
beredeneren.] Weer fout, maar ook bijna weer goed. 
 
Sanna schrijft het antwoord op, 2/3. Sanna vraagt: ‘Klopt het’? Het antwoord is niet 
juist. Samen bespreken ze het antwoord. Pauline klikt het antwoord weg en klikt op de 
gum om het antwoord weg te gummen. Pauline wijst de stukjes in de cirkel aan en telt 
de stukjes die gekleurd zijn. Door samen te overleggen komen ze tot een ander 
antwoord, 3/5. Dit is het juiste antwoord.  
 
De meeste leerlingen komen uiteindelijk tot het goede antwoord. In één verlengde 
instructiemoment helpt het antwoord op het antwoordveld de leerlingen niet verder. De 
leerlingen snappen steeds niet waarom ze het fout hebben. Na een tijdje klikken ze 
gewoon door naar de volgende som als het antwoord fout blijkt. 
 
Samenwerkend leren 
In alle verlengde instructiemomenten is in duo’s gewerkt. De leerlingen werken in alle 
gevallen om de beurt. De leerling die aan de beurt is krijgt de pen. Dit regelen ze zelf (is 
niet vooraf afgesproken).  
“Doe jij die, dan doe ik deze” stelt Tess voor. Zoë kreunt en lacht even tegelijk en pakt 
de pen over. Al schrijvend zegt Zoë. “Nou dan doe je eerst 600 gedeeld door 6 is 100”. 
Ja, bevestigt Tess. “Nu mag jij die andere doen,” zegt Zoë en geeft de pen aan Tess. 
 
Dat de leerlingen om de beurt werken, betekent echter niet dat de leerling die niet aan 
de beurt is afstand neemt van de taak. De leerlingen zijn steeds echt samen bezig, 
samen aan het kijken naar de som en samen aan het praten over wat ze aan het doen 
zijn. Ze zijn erg betrokken op elkaar en op het tot een goed einde brengen van de 
opgave op het bord. Het samenwerken tussen de leerlingen kenmerkt zich soms meer als 
overleg en soms meer als uitleg van de ene leerling aan de andere leerling. Soms is een 
leerling in een duo wat dominant, maar dat betekent niet dat de andere leerling niet aan 
bod komt of niet ook op de eigen manier met de opgave bezig is.  
 
Wat heel goed uit de verf komt, is dat de leerlingen steeds hardop aan elkaar vertellen 
wat ze aan het doen zijn, hoe ze de opgave aanpakken. Ze denken en rekenen hardop. 
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Ze reageren daarbij ook vrijwel voortdurend op elkaar. Ze helpen elkaar en geven 
feedback. 
 
Ze kijken allebei nog eens naar de som en Imke gumt iets uit op het bord. “Of we 
rekenen het eerst uit” zegt Zoë en begint te schrijven op het bord terwijl ze hardop zegt 
wat ze schrijft: “ 1 gedeeld door 2,50 is…”. “ Nee, je kan beter eerst 5 delen door…5, nee 
1…is 1” zegt Imke en schrijft dit ondertussen op het bord. “Ik denk dat het gewoon 1 
euro is” zegt ze vervolgens. Zoë is zachtjes getallen bij elkaar aan het optellen “2,50 
erbij 2,50 is 5 euro…is 10 euro….12,50!”, waarop Imke reageert:” Nee, ik denk gewoon 1 
euro…nee 2,50…2,50 erbij 2,50 is 5 euro”. Zoë stelt voor om allebei hun antwoorden op 
te schrijven en dan kijken wie het goede antwoord heeft. Imke schrijft ‘ 2,50’ op het 
bord. “ Denk jij dat?” vraagt Zoë aan Imke. “Ja, 2,50” zegt Imke. “Zoveel kost de hele 
meloen!” zegt Zoë. 
 
In één van de reflectiegesprekjes met de leerkracht geven de leerlingen expliciet aan dat 
het goed ging en dat ze hebben geleerd “omdat we heel veel samen deden”. 
 
In alle verlengde instructiemomenten worden leergesprekken tussen de leerlingen 
gevoerd. Herhaaldelijk zien we de leerlingen elkaar tussenstapjes uitleggen. De 
rekenstrategieën komen op deze wijze hardop aan bod. 

3.3.2 Actief en gemotiveerd 

Eén van de doelen van de arrangementen is dat de leerlingen gemotiveerd en betrokken 
zijn bij het leren aan het digibord en dat dit leidt tot een actieve houding. 
 
Actieve houding 
De leerlingen zijn in alle gevallen heel actief met het digibord en met elkaar bezig. Wat 
opvalt – en anders is dan in een ‘gewone’ verlengde instructie aan een tafel – is dat de 
leerlingen fysiek heel actief zijn. Het digibord hangt vrij hoog. De leerlingen staan ervoor 
op een podium. Ze stappen het podium op en af, lopen achteruit om bijvoorbeeld na te 
denken, gaan soms zitten op het podium, wisselen van plaats en van pen. Ze zijn op 
wisselende vlakken van het bord aan het werk en moeten zich daar soms erg voor 
uitrekken. De hoogte van het bord is niet voor iedereen handig (‘Ik krijg er pijn van in 
mijn nek”, zegt één van de leerlingen). Ook staan de leerlingen regelmatig voor het licht 
van de beamer waardoor ze last hebben van hun eigen schaduw op het digibord. Dat 
levert soms grappige capriolen op. 
De leerlingen slepen, schrijven en gummen. Ze zijn de hele tijd in beweging en hardop 
met elkaar aan het praten. Op de videofilm7 behorend bij dit rapport is dat goed te zien. 
Op sommige momenten maant de leerkracht de leerlingen wat rustiger te doen omdat 
het stoort in de klas. De leerlingen blijven vrijwel steeds gericht op de taak aan het bord. 
De materialen op het bord nodigen de leerlingen uit actief met de opgaven aan het werk 
te gaan. De leerarrangementen met het digibord zetten dus zeker aan tot een actieve 
leerhouding: er wordt volop gewerkt en gerekend door de leerlingen aan het bord.  
 
Gemotiveerd 
In nagenoeg alle verlengde instructiemomenten hebben de leerlingen overduidelijk 
plezier in het werken aan het digibord. De leerlingen zijn vrolijk bezig en er wordt 
regelmatig gelachen. Vaak reageren de leerlingen blij en enthousiast als zij het antwoord 
goed blijken te hebben.  
 
“Yes”, zegt Lise en klapt in haar handen, “volgende”. “Ja! Jeuhh! 106!” , zegt Zoë. “Ja, 
het is goed!” zegt Imke. 
 
                                                 
7 Beschikbaar via www.onderzoek.kennisnet.nl 
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De directe feedback via het antwoordveld draagt daarmee bij aan de motivatie. Motivatie 
is meer dan plezier hebben. De ideale gemotiveerde leerling heeft volgens Simons 
(1988)8 “aandacht voor de leertaak, vindt de raak relevant, vertrouwt erop dat hij deze 
tot een goed einde zal kunnen brengen en is tevreden met en over de bereikte 
leerresultaten.” De centrale begrippen uit deze definitie die we hebben teruggezien in de 
arrangementen zijn aandacht, vertrouwen en satisfactie. Of de leerlingen de taken 
relevant vinden, weten we niet. 
 
In alle verlengde instructiemomenten zijn de leerlingen met aandacht voor de som op het 
digibord aan het werk. Slechts een enkele keer zijn leerlingen kort afgeleid, maar vrijwel 
continu zijn de leerlingen met de sommen bezig. De leerlingen vinden het in toenemende 
mate hinderlijk als de anderen uit de klas hen afleiden of zich met hun werk bemoeien. 
In de eerste zes verlengde instructiemomenten wordt er soms wel positief op interacties 
vanuit de klas gereageerd, maar in de laatste vijf negeren de leerlingen aan het digibord 
deze interactie of wijzen die actief af. 
 
Pauline maakt een schrijffout. Ze veegt het antwoord uit en reageert naar iemand in de 
klas: “Gaan jullie maar weer verder met je eigen rekentaak”. Ze draait zich om en vult 
het antwoord opnieuw in. Drukt op het antwoord en het is goed. 
 
In het achtste verlengde instructiemoment (VIM 8) doet één van de leerlingen aan het 
digibord haar beklag bij de leerkracht dat andere leerlingen zich met hen bemoeien.  
Een ander moment waarop de betrokkenheid van de leerlingen heel duidelijk blijkt, is als 
de leerkracht bij de leerlingen aan het digibord komt informeren hoe het gaat. Één van 
de leerlingen van het duo geeft antwoord aan de leerkracht, de ander heeft echter alleen 
maar aandacht voor het digibord. De leerlingen voelen zich duidelijk gestoord door de 
interventie van de leerkracht. 
 
De meeste leerlingen willen de opgaven heel graag goed hebben en spannen zich in om 
dat te bereiken. Ze overleggen met elkaar als ze het fout hebben, proberen het opnieuw, 
vaak op een andere manier.  
Satisfactie beschreven we net al: veel leerlingen hebben succeservaringen, reageren 
opgetogen als ze het goede antwoord hebben. In één verlengd instructiemoment rekenen 
de leerlingen door met het antwoord dat zij uit de eerste som verkrijgen. De 
daaropvolgende sommen zijn daardoor fout in vergelijking tot het antwoordformulier. Dat 
motiveert hen niet en dat lijkt een negatief effect te hebben op het zelfvertrouwen en het 
plezier van de leerlingen. De leerlingen geven in de nabespreking met de leerkracht aan 
dat ze het werken met het bord “moeilijk vinden omdat we niet precies weten wat ze 
moeten doen en dat we van alles uit moeten proberen en dat dat steeds fout is.” Dit 
verlengde instructiemoment lijkt daardoor atypisch ten opzichte van de andere. Eén van 
de leerlingen uit dit verlengde instructiemoment geeft de keer erop dat ze weer aan het 
bord staat in de nabespreking met de leerkracht aan, dat ze het leuker vond dat de 
vorige keer: “Ik snapte nu wat ik moest doen en had de goede antwoorden,” aldus de 
leerling. 
 
Op basis van het geconstateerde, zichtbare plezier van de leerlingen bij het werken aan 
het digibord, de continue gerichtheid op het oplossen van de som, de betrokkenheid op 
elkaar in relatie tot de opgave en de tevredenheid bij het oplossen van de som, 
concluderen we dat de leerlingen meestal gemotiveerd en betrokken aan het werk waren 
bij de verlengde instructie met het digibord. In vrijwel alle andere gevallen geven de 
leerlingen ook zelf aan in de reflectiegesprekjes met de leerkracht dat ze het leuk vinden 
om aan het digibord te werken. “Mag ik nog een keer?” vragen de leerlingen aan de 
leerkracht. 

                                                 
8 Simons, P.R.J. (1988). Leren en Motiveren. Landelijke Pedagogische Studiecentra. http://igitur-
archive.library.uu.nl/ivlos/2005-0622-185904/6163.pdf “ 
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3.3.3 Onderzoekende houding  

De digibordarrangementen zouden de leerlingen moeten aanzetten tot een 
onderzoekende houding. In de context van de opvattingen en bedoelingen van de 
leerkracht en de arrangementen zoals die zijn ontwikkeld, interpreteren we de 
onderzoekende houding als het 
- actief op zoek gaan naar mogelijkheden, strategieën en oplossingen; 
- het reflecteren op gevolgde strategieën en oplossingen; 
- het samen overleggen over strategieën. 

Het materiaal op het digibord biedt de leerlingen structuur voor het oplossen van de 
opgaven. De leerlingen moeten daarbij zelf ontdekken op welke manier zij het 
rekenprobleem met gebruik van de hulpmiddelen op het digibord kunnen oplossen. Het 
onderzoekende zit dus ook in de interactie met het digibord.  
 
In alle arrangementen hebben we in de praktijk aspecten van de onderzoekende houding 
bij de leerlingen aan het digibord gezien. Hiervoor hebben we al geschetst hoe de 
leerlingen voortdurend met elkaar interacteren, overleggen en reflecteren op de opgave, 
het antwoord en de werkwijze. Dat zijn uitingen van het samen onderzoekend bezig zijn.  
Op basis van de observaties en de analyse kunnen we verder drie momenten in de 
arrangementen onderscheiden waarop de onderzoekende houding met name zichtbaar 
wordt: 
- bij de start van het arrangement; 
- bij het gebruik van de hulpmiddelen op het digibord; 
- bij de controle van de antwoorden en het vervolg daarop. 

 
Als de leerlingen aan het bord komen en geconfronteerd worden met het rekenprobleem, 
bekijken de leerlingen meestal de opgave eerst goed en lezen die hardop voor. Ze 
overleggen met elkaar hoe ze het aan kunnen pakken.  
 
Lise leest de som voor. “Welk getal komt ervoor en erna?” Zoë zegt: “Nu doe ik erna en 
jij ervoor. Het moet omstebeurt anders doen we steeds hetzelfde.” 
 
Tess leest de opdracht hardop, ze gaat op het podium staan en nodigt Roos uit. Ze 
snappen in eerste instantie de opdracht niet goed. Ze overleggen. 
 
Tess en Pauline komen naar het bord gelopen. Pauline pakt de pen. Tess leest de 
opdracht voor: “2 km is hoeveel meter”. Pauline kijkt goed op het bord wat er allemaal 
staat. Ze wijzen naar de linialen. Tess zegt: “Oh wacht, 1 km dat is …..” Pauline zegt 
dan: 1 km is 1000 meter. Tess kijkt goed naar het bord en zegt: “Nee, dit zijn 
centimeters.” 
 
Bij de start kijken de leerlingen wat er op het bord te doen valt. Ze proberen uit of er iets 
te bewegen of te slepen valt. 
 
Lise zegt “We moeten eerst kijken of er iets kan bewegen.” De pen wisselt naar Zoë. Ze 
proberen samen of er iets kan bewegen. Lise zegt tegen Zoë “Misschien dat je deze kunt 
bewegen.” Ze wijst. Zoë zegt: “Nee. Schrijven denk ik.” Lise zegt: “dat moet je zo doen”. 
Ze pakt de pen van Zoë en selecteert de penfunctie op het bord. Ze selecteert eerst een 
dikke pen. Zoë zegt: “Nee, dat is veel te dik.” 
 
De hulpmiddelen nodigen de leerlingen uit om een bepaalde rekenstrategie te gebruiken 
en leiden vaak tot reflectie op de strategie. Ook als het hulpmiddel de leerlingen niet 
direct lijkt te helpen. Ook als het hulpmiddel de leerlingen niet direct lijkt te helpen, zoals 
in het geval van de versleepbare boogjes op de getallenlijn.  
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Lise krabt met de pen op haar wang en zegt: “Wacht effe, dit zit niet goed.” “Oh, wat heb 
ik gedaan,” zegt Lise, en ze sleept alle stukjes terug. “Geef mij eens” zegt Roos. Lise 
blijft de pen vasthouden en zegt: “Kijk, hier moeten we 300 maken en dan moet er 145 
af”. “Niet”, zegt Roos, “Hoeveel moet je erbij doen om bij de 300 te komen? Eerst 
vijf.””Eerst vijf”, zegt Lise en ze wijst met de pen op het bord. “Dan wordt het 150, is 
veel makkelijker” zegt Roos. “Ik schrijf eerst wel even op erbij vijf”: zegt Roos. Roos bukt 
zich om op het papier te schrijven, Lise bukt zich ook en kijkt wat Roos opschrijft. “De 
vijf”: herhaalt Roos, ze gaat staan en kijkt op het bord, “En dan de 50”: zegt ze. “Dan 
heb je 200”, zegt Roos, “en dan nog 100”. “Dan hebben we er 155 bij gedaan, geef de 
pen eens”, zegt Roos. Roos klikt op het bord, en zegt: “O chips”. Ze kiezen een pen. Lise 
wijst er eentje aan en zegt: Ik doe meestal die”. “En ik mag de volgende opschrijven”. 
“Ja”, zegt Roos. Ze vult het antwoord in. Ze klikt op het antwoord, 155 is goed. 
 
In een enkel geval kijken de leerlingen bij de start van een nieuwe opgave niet goed wat 
ze moeten doen en begint een leerling gewoon. Op het moment dat ze het dan fout 
hebben (ze controleren het antwoord via het antwoordveld), overleggen ze alsnog. Het 
antwoordveld speelt een belangrijke rol als we het hebben over de onderzoekende 
houding. De leerlingen gebruiken het doorgaans als vanzelf op een constructieve manier: 
ze klikken er pas op nadat ze zelf een antwoord hebben geformuleerd.  
 
De onderzoekende houding was in sommige verlengde instructiemomenten minder 
nadrukkelijk zichtbaar dan in andere. Twee dingen spelen hierbij een rol. In de eerste 
plaats de aansluiting van de opgaven bij het niveau van de leerlingen. Als de leerlingen in 
twee tellen door hebben wat er van hen verwacht wordt en direct het goede antwoord 
hebben, is er weinig aanleiding tot reflectie. We zagen dit bij een aantal opgaven in één 
van de verlengde instructiemomenten. Als de opgave te moeilijk of te abstract is, 
stimuleert dat ook niet tot een onderzoekende houding. We zien bijvoorbeeld bij het 
arrangement met de getallenlijn dat de leerlingen niet ontdekken niet hoe zij het 
hulpmiddel kunnen gebruiken. Volgens de leerkracht snappen de leerlingen de 
getallenlijn niet goed en de visualisatie van een getallenlijn zegt de leerlingen niet zoveel. 
Ten tweede lijkt zelfvertrouwen een verband te hebben met de onderzoekende houding 
van de leerlingen. In de loop van de verlengde instructiemomenten, naarmate de 
leerlingen zich vrijer voelen en de leeromgeving veiliger is, zijn de leerlingen meer 
geneigd om de mogelijkheden te onderzoeken. In de eerste verlengde 
instructiemomenten schakelen de leerlingen we iets vaker de leerkracht in, in plaats van 
zelf onderzoekend bezig te gaan. De wijze waarop de leerkracht reageert, nodigt ze dan 
wel weer uit om zelfstandig en onderzoekend aan de slag te gaan. 
 
We concluderen dat de arrangementen met het digibord de leerlingen over het algemeen 
duidelijk hebben aangezet tot een onderzoekende houding. Vrijwel alle duo’s die we aan 
het bord hebben gezien, hebben op verschillende momenten blijk gegeven van een 
onderzoekende houding in de interactie met elkaar, met de opgave en met het digibord.  

3.4 Het gebruik van het digibord 

In de digibordarrangementen zijn de rekenproblemen op een andere manier, veelal 
visueler, vormgegeven dan in het werkboek en hebben de leerlingen verschillende 
hulpmiddelen tot hun beschikking. Het digibord biedt de techniek tot ‘schrijven’, 
‘gummen’ en ‘slepen’. Daarnaast zijn er specifieke hulpmiddelen in de arrangementen 
ingebouwd. In het volledige rapport9 staat dit uitgebreid beschreven. In deze paragraaf 
gaan we nader in op de werking van de visuele ondersteuning en het gebruik van de 
hulpmiddelen door de leerlingen.  

                                                 
9 Beschikbaar via www.onderzoek.kennisnet.nl 
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3.4.1 Visuele ondersteuning 

Uit een vrij recent onderzoek naar de implementatie van digiborden in het basisonderwijs 
(Fisser & Geverdink Nijhuis, 2007)10 komt naar voren dat leerkrachten de 
visualisatiemogelijkheden als een belangrijke meerwaarde zien bij het gebruik van het 
digibord. Leerkrachten noemen hierbij zaken als het verduidelijken van dingen met 
kleurtjes, het gebruik van plaatjes en video, de aanschouwelijkheid en ook ‘andere 
manieren van sommen maken, visueler’. Dit laatste is hetgeen wat met de 
digibordarrangementen voor de verlengde instructie rekenen wordt beoogd. 
 
De visuele ondersteuning van de rekenproblemen in de digibordarrangementen heeft op 
verschillende manieren vorm gekregen (zie bijlage 1 voor details). In sommige 
arrangementen zijn de opgaven heel aanschouwelijk weergegeven, bijvoorbeeld het 
verdelen van een taart en het betalen met munten. In andere digibordarrangementen 
wordt een meer abstracte visuele ondersteuning geboden, bijvoorbeeld een getallenlijn, 
een liniaal of een grafische weergave van splitsen.  
Uit de analyse van de (video)observaties komt naar voren dat de leerlingen zichtbaar 
baat lijken te hebben bij de visuele ondersteuning in zes van de digibordarrangementen. 
Dit zijn vier aanschouwelijk ondersteunde arrangementen (3, 4, 9 en 11) en twee 
arrangementen met abstracte visuele ondersteuning (7 en 8). Zie tabel 3.2.  
 
Tabel 3.2 - Vorm van visuele ondersteuning in het digibordarrangement en mate waarin de 
leerlingen daar baat bij hebben tijdens het verlengde instructiemoment. 

 

 VIM 

Vorm van visuele ondersteuning in het arrangement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Abstracte visuele ondersteuning            

Aanschouwelijke visuele ondersteuning            

Veel baat bij visuele ondersteuning            

Beperkt of niet zichtbaar baat bij visuele ondersteuning            

In twee arrangementen die aanschouwelijke visuele ondersteuning bieden, levert dit 
geen zichtbare bijdrage aan het maken van de opgave. De leerlingen moeten uit het 
beeld op het digibord de visueel weergegeven som construeren (zie figuur 3.1). De 
leerlingen aan het bord snappen echter niet direct wat ze moeten uitrekenen. Zij zien ook 
niet dat de munten versleept kunnen worden. De visualisaties leiden niet tot een ander 
rekengedrag, de leerlingen staan gewoon voor het bord te hoofdrekenen. 

                                                 
10 Fisser, P.H.G. & Geverdink Nijhuis, G.J. (2007). Eindrapportage Digitale Schoolborden; Implementatie en 
gebruik van digiborden bij de scholen van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Centraal Twente. 
Enschede: UT 
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Figuur 3.1 – Construeren va de som op basis van visuele informatie 
 
Ook bij een ander arrangement (VIM 9) hebben de leerlingen even moeite met het 
construeren van de som op basis van de beelden. Van hen wordt verwacht een taart te 
verdelen over een aantal poppetjes en te berekenen hoeveel een deel van de taart kost.  
 
`Ondertussen komt de leerkracht erbij en vraagt aan het duo hoe het gaat. “ Niet zo 
goed” zegt Naomi. “ Het is moeilijk” vult Kim aan. De leerkracht vraagt of ze kunnen 
vertellen wat moeilijk is. “ 12 euro” zegt Kim. “3x4 = 12” vervolgt ze. Daarna zegt ze: 
“Maar 2x6 is ook 12”.  
 
De leerkracht geeft als tip dat ze moeten overleggen wat ze allemaal op het bord zien. 
Een leerling in de klas zegt: “Kijk nou hoeveel poppetjes er staan”. Naomi wijst naar de 4 
poppetjes in het midden: “Je moet ¼ deel doen!”. Kim pakt de pen en wil gaan schrijven. 
Naomi vraagt of zij mag schrijven. Kim geeft de pen aan Naomi en na verschillende 
diktes te hebben uitgeprobeerd, schrijft Naomi ‘ ¼’ onder de 4 poppetjes. “1/4, dus ¼ 
moeten we verdelen over 12” gaat Naomi verder. “ 12 gedeeld door 4” zegt Naomi 
vervolgens. “ 12 gedeeld door 4 is 3” zegt Kim zachtjes. Naomi reageert hier niet echt op 
en gaat verder met haar eigen berekening. 
 
Het laatste stukje van de dialoog van de leerlingen laat zien dat het aanschouwelijke wel 
bijdraagt tot beter begrip. Op basis van de werkelijke kosten voor het product (een taart) 
lijkt het de leerlingen onwaarschijnlijk dat een klein deel van de taart 48 euro kost. 
 
Naomi gaat verder met haar eigen berekening: “2 gedeeld door 12 is…., 12 erbij 12 
is….uh 20, 24. En 24 erbij 24...”. Kim rekent nu met Naomi mee en geeft het antwoord 
48. “ Dan denk ik dat het 48 is” zegt Naomi en schrijft dit op het bord. “ Een stukje kost 
toch geen 48 euro!” zegt Kim tegen Naomi. “ Oh, nee” zegt Naomi lachend en gumt haar 
antwoord uit. 
 
In één verlengd instructiemoment (VIM 11) zien we dat de visuele weergave effect heeft 
op de rekenstrategie: de leerlingen rekenen in munteenheden. 
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Eline heeft nu de pen. “2 puntenslijpers” zegt Eline. Naomi wijst naar het bord en zegt:”is 
nul euro en 65 cent [1 stuk]” Ondertussen stappen ze allebei op het podium en lachen 
hard. …... “Oke, dat is dan 50 erbij 50, dat is dan 1 euro. Schrijf maar op.” zegt Naomi 
tegen Eline. Eline zet de pen op schrijfmodus en vraagt voordat ze het opschrijft: “Hoezo 
50 erbij 50? Dit [wijst naar de puntenslijper] is echt geen 50 erbij 50”. “Nee dat weet ik” 
zegt Naomi, “maar dan doe je eerst 50 erbij 50, en dan 10 erbij 10 [waarschijnlijk ziet ze 
0,65 als 50 cent, 10 cent en 5 cent]….en dan nog 5 en 5….is 1 euro 30”. [Eline lijkt het te 
snappen want voordat Naomi over 2 x de munten van 10 cent begint zegt Eline door 
Naomi heen:”Oh en dan 10 cent”.]. “1 euro 30” vraagt Eline. “Ja, volgens mij wel, schrijf 
maar op” zegt Naomi. 
 
De grafische weergave van het splitsen (VIM 7)geeft een duo ondersteuning, zo blijkt ook 
uit de nabespreking met de leerkracht.  
 
“We weten nu hoe we het nu makkelijk uit kunnen rekenen“. “Het bord heeft geholpen” 
aldus Tess. “Het heeft gesplitst. Omdat het tekentje aangeeft dat je dat moet doen” 
waarbij zij duidt op het splitsingsteken. … Oké”, antwoordt de leerkracht. “Hebben jullie 
er iets van geleerd?” , vraagt zij verder. “Ja” zegt Zoë. “Wat?” vraagt de leerkracht door. 
“Dat je het zo makkelijker kan uitrekenen”, antwoordt Zoë. “Je moet hetzelfde als in het 
boek doen maar nu kun je op het kladblaadje het zo uitrekenen”, vult Tess aan, wijzend 
naar het digibord. “En als je het vanuit het boek doet, hoe gaat het dan? Wat doe je dan 
in je hoofd?” vraagt de leerkracht verder. “Splitsen” geeft Tess als antwoord. 

3.4.2 Gebruik van de techniek van het digibord (arrangement) 

Voor het gebruik van de digibordarrangementen hebben de leerlingen een digitale pen 
tot hun beschikking. Zij kunnen met de pen de modus ‘schrijven’, ‘gummen’ of ‘slepen’ 
selecteren. De leerlingen kunnen over het algemeen goed over weg met de modi 
‘schrijven’ en ‘gummen’.  
Soms gebruiken de leerlingen de gum of pen een keer extra, omdat ze dat leuk vinden. 
Ze selecteren dan bijvoorbeeld expres een te dikke pen en gummen daarna wat ze 
geschreven hebben uit en selecteren de goede pen.  
 
In gevallen dat zij onderdelen van het arrangement willen slepen moeten ze de pen op 
de modus ‘slepen’ zetten. In vijf digibordarrangementen konden de leerlingen als 
hulpmiddel onderdelen verslepen (zie tabel 3.4). In vier van de vijf van de verlengde 
instructiemomenten waarin deze arrangementen werden ingezet was het slepen niet 
automatisch onderdeel van de oplossingstrategie van de leerlingen. 
 
Tabel 3.4 - De mogelijkheid tot slepen in de digibordarrangementen* 
Mogelijkheid tot slepen VIM’s 1 2 3/4 3/4 5 6 7 8 9 10 11 

Niet mogelijk            
Wel mogelijk            
*Het verslepen van het antwoordveld is in alle arrangementen mogelijk en buiten beschouwing gelaten 
 
In VIM 3 hebben de leerlingen in eerste instantie niet door dat de onderdelen van de 
taart versleepbaar zijn. Als alternatief trekken zij lijnen van de deels gevulde taartdoos 
naar de doos die gevuld moet worden. Wanneer de leerlingen vervolgens verder gaan 
met het trekken van de lijnen in de tweede som, komt een leerling uit de klas (Pauline) 
naar het bord om de leerlingen te vertellen dat zij de delen van de taart kunnen slepen. 
Dit wordt door de leerlingen opgepakt. De leerlingen geven in de nabespreking met de 
leerkracht aan dat zij het slepen gemakkelijk vonden. 
In VIM 4 wordt hetzelfde digibordarrangement als in VIM 3 ingezet. De leerlingen hebben 
nu direct door dat zij de delen in de taart kunnen slepen en doen dat ook. Een som later 
ondervinden de leerlingen problemen met het slepen en gaan daarom over tot het direct 
opschrijven van de antwoorden. Het schuiven van het antwoordveld gaat wel goed. 
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In VIM 10 lukt het slepen niet. De pen staat in schrijfmodus, in plaats van sleepmodus. 
Net zoals in VIM 3 gaan ook hier de leerlingen lijnen trekken; van de muntstukken (die 
versleepbaar zijn) naar het midden. De leerlingen zijn handig met de schrijfmodus en 
gummodus en tekenen even voor de lol op het bord. De leerlingen lossen de sommen al 
hoofdrekenend op. 
In VIM 5 wordt het hulpmiddel, een getallenlijn waarop boogjes kunnen worden gesleept, 
maar even gebruikt. Vervolgens selecteren ze de pen en laten het slepen voor wat het 
was. De leerlingen halen papieren kladblaadjes om de som op uit te rekenen. De 
leerkracht geeft als verklaring dat de leerlingen vaak moeite hebben met de abstracte 
getallenlijn. 
 
In VIM 11 heeft Pauline door dat het geld versleept kan worden. Zij geeft dat door aan 
Zoë en legt uit dat zij de modus ‘slepen’ moet selecteren. In de eerste som gaan ze 
ermee aan de slag. In de tweede som starten de leerlingen met hoofdrekenen. De 
leerlingen verslepen de munten niet in elke som: zo constateren de leerlingen nadat zij 
het antwoord hebben berekend dat zij vergeten zijn de munten in het veld te slepen: “Oh 
nee, we moeten ook nog dit [wijzend op de munten] doen” vervolgt ze. In dit verlengde 
instructiemoment (VIM 11) valt op dat de sommen waarbij de leerlingen het geld 
verslepen iets sneller gaan dan de sommen waarbij de leerlingen dat niet doen. Verder 
valt op dat Zoë de munten niet versleept, en Pauline juist wel.  
 
Het bordgebruik met de digitale pen in het ‘schrijven’ en ‘gummen’ gaat over het 
algemeen goed. Het ‘slepen’ van onderdelen van de arrangementen gaat nog niet zo 
goed. 

3.4.3 Gebruik van de hulpmiddelen 

Naast de visuele weergave van of bij de opgaven en de mogelijkheid tot slepen van 
onderdelen, zijn in sommige digibordarrangementen specifieke hulpmiddelen 
opgenomen: 
- een machientje om achteruit te tellen (digibordarrangement 1, 2); 
- een tabel om in te cijferen (digibordarrangement 2); 
- linialen waarmee de leerlingen kunnen zien hoe meters, decimeters en centimeters 

zich tot elkaar verhouden (digibordarrangement 8) 
In alle arrangementen is het antwoordveld beschikbaar. 

 
In het eerste verlengde instructiemoment wordt het hulpmiddel, een ‘machientje’ voor 
achteruit tellen, niet gebruikt door de leerlingen. Een gesprekje van de leerlingen geeft 
een opmerkelijk inzicht waarom ze dat niet gebruiken.  
 
Lise: “Daar hebben we helemaal niets aan,” duidend op het hulpmiddel. Zoë reageert: 
“Ja, het geeft gewoon het antwoord.”  
 
In VIM 2 komt niet duidelijk naar voren dat de leerlingen het machientje gebruiken. Wel 
wordt de tabel om te cijferen aan het eind gebruikt door de leerlingen.  
 
In het digibordarrangement met de linialen (VIM 8) wordt het hulpmiddel continu 
gebruik. Het betreft hier drie linialen met verschillende meetschalen (meters, decimeters, 
centimeters) waarmee de leerlingen de verschillende eenheden bij elkaar op kunnen 
tellen. In de nabespreking met de leerkracht geven de leerlingen aan dat het werken op 
het digibord goed ging door de linialen.  
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De leerkracht vraagt vervolgens: “Wat kunnen jullie hiermee?” “Eh, veel”, zegt Pauline. 
De leerkracht vraagt :”Hoe ga je het nu in je schrift maken en hoe denk je dat het gaat?” 
Tess zegt dat ze in het schrift geen liniaal heeft. “Dus?” zegt de leerkracht vragend. 
Pauline zegt:”Dat het dan niet zo goed gaat.” Tess reageert hierop: “Je kunt de liniaal 
zelf in je schrift tekenen.” Leerkracht zegt:”Dus je zou de liniaal zelf gaan tekenen.”  
 
Overigens geeft de leerkracht in de nabespreking met de onderzoekers aan dat zij weinig 
vertrouwen heeft in de getekende linialen van deze leerlingen.  
 
Naast de specifieke hulpmiddelen kunnen de leerlingen het digibord als ‘kladblaadje’ 
gebruiken om bijvoorbeeld berekeningen te maken. De leerlingen gebruikten in drie 
verlengde instructiemomenten het bord als geheugensteuntje of om tussenantwoorden 
op te bewaren (zie tabel 3.3). Één keer haalden de leerlingen een papieren kladblaadje 
om hun berekeningen op uit te voeren. 
 
Tabel 3.3 - Het gebruik van het digibord als ‘kladblaadje’ in de verlengde instructiemomenten 
Gebruik kladblaadje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Op papier            
Digibord als kladblaadje            

Niet gedaan            
 

3.5 De leereffecten tijdens de verlengde instructie 

Er is op twee manieren gekeken naar de leereffecten van de verlengde instructie. De 
leereffecten zijn geobserveerd tijdens het werken van de leerlingen aan het bord. 
Daarnaast zijn de leereffecten gemeten door middel van een voor- en nameting. 

3.5.1 Leereffecten tijdens de verlengde instructiemomenten aan het digibord 

In vijf van de verlengde instructie momenten is zichtbare ontwikkeling op geconstateerd 
bij de analyse van de videobeelden van de leerlingen aan het digibord. De leereffecten 
zijn bijvoorbeeld zichtbaar als de leerlingen zich verbeteren: ze maken eerst fouten en 
daarna niet (of nauwelijks) meer (VIM 1 en 3). Of als de leerlingen grotere stappen gaan 
maken om de opgave op te lossen (VIM 8). Soms verbetert een leerling zich door de 
uitleg van de andere leerling in het duo (VIM 4). Een duo maakt op advies van de 
leerkracht een som op het digibord opnieuw en leert daar zichtbaar van (VIM 5).  
 
Ontwikkeling is in principe alleen zichtbaar als de leerlingen zich verbeteren. Leerlingen 
die helemaal geen fouten maken tijdens het werken aan het digibord kunnen zich wel 
ontwikkeld hebben, maar dit is moeilijk te constateren. In drie verlengde instructie 
momenten hebben de leerlingen alle sommen op het digibord goed. In één verlengd 
instructiemoment (VIM 2) rekenen de leerlingen door met antwoord dat zij op de vorige 
som hebben gegeven. Dit was niet de bedoeling en daardoor hebben de leerlingen alle 
sommen fout in vergelijking tot het antwoordveld. Met deze negatieve feedback is het 
natuurlijk erg moeilijk voor de leerlingen om te leren. In een ander verlengde 
instructiemoment (VIM 9) constateren we weinig ontwikkeling. Het gaat hier om het 
delen achter de komma en dat vinden de leerlingen erg lastig. 
 
De leerkracht geeft aan duidelijk ontwikkeling te zien bij de leerlingen in twee verlengde 
instructiemomenten (VIM 1 en 7). Na het eerste verlengde instructiemoment geeft een 
leerling aan dat zij de sommen die ze succesvol heeft gemaakt op het digibord, niet in 
het schrift kan maken. De leerkracht vraagt hoe dat komt. De leerkracht verwacht als 
antwoord dat de leerling het ‘gewoon niet snapte’. Maar de leerling geeft nu precies aan 
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wat ze niet begrijpt en zegt daarbij dat ze, als ze het tabelletje dat op het digibord stond 
beschikbaar zou hebben, de sommen wel zou kunnen maken. Het verlengde 
instructiemoment had dus een metacognitief effect. In een ander verlengde 
instructiemoment kan één van de leerlingen aan het digibord de som die zij gemaakt 
heeft duidelijk verwoorden. De leerkracht weet uit ervaring van deze leerling dat zij 
eigenlijk niet goed begrijpt wat zij moet doen bij het splitsen en ziet daar nu een 
ontwikkeling in. 
 
Enkele leerlingen geven in de reflectiegesprekjes met de leerkracht na afloop van de 
verlengde instructie expliciet aan dat ze veel aan het digibord hebben gehad. In VIM 1 
geeft een van de leerlingen aan dat het best goed gaat. In VIM 2 geeft een van de 
leerlingen aan dat het steeds makkelijker wordt. Beide leerlingen kunnen goed aangeven 
wat ze aan het bord hebben gedaan: ze geven voorbeelden en kunnen het proces goed 
beschrijven. 
De onderstaande nabespreking tussen de leerkracht en de leerlingen laat zien dat het 
werken aan het digibord voor de leerlingen best pittig was, maar het hen ook hielp in het 
oplossen van de som:  
 
De leerkracht vraagt aan de leerlingen: “Vertel eens even, hoe is het gegaan?” Eline zegt 
dat het heel erg goed ging, maar dat dat ook kwam “omdat we heel veel samen deden”. 
… Leerkracht:”Oké, ik hoorde jullie net zeggen, hé het ging goed, en toen vroeg ik aan 
jullie waarom? En jullie zeiden dat jullie samen eruit kwamen. Volgens mij hoor ik nog 
iets waarom het zo goed ging. Eline antwoordt: “Dat kwam door de linialen. En dat deden 
we ook samen, want we moesten hier tussen bijvoorbeeld en dat was toch ook wel 
moeilijk.” Leerkracht: “Dus, dat was best nog wel moeilijk?” Eline zegt: “Ja.” 

3.5.2 Leereffecten bij leerlingen aan het digibord volgens voor- en nameting 

Het leereffect van de verlengde instructie aan het digibord is gemeten met behulp van 
een voor- en nameting in de vorm van een toets. Deze korte toetsen met de sommen die 
in de arrangementen aan bod kwamen, zijn vlak voor de start en direct na afloop van de 
verlengde instructie afgenomen bij de leerlingen van groep 6. Er is steeds gewerkt met 
twee vergelijkbare versies (A- en B versie). De leerlingen kregen enkele minuten de tijd 
om de toets te maken. Bij één verlengd instructiemoment (VIM 5) heeft geen voor- en 
nameting kunnen plaatsvinden.  
 
De leerlingen die deelnemen aan de verlengde instructie, zijn leerlingen van 
niveaugroepen 2 en 3. Om iets te kunnen zeggen over de leereffecten van de verlengde 
instructie aan het digibord, kijken we naar de ontwikkeling van de scores op de voor- en 
nameting van de leerlingen die aan het digibord hebben gewerkt. Als een leerling meer 
sommen goed heeft op de nameting dan op de voormeting, zien we dit als een positief 
leereffect. Als een leerling een gelijke of eventueel zelfs een lagere score op de nameting 
haalt dan op de voormeting, is geen sprake van een leereffect.  
 
De verwachting is dat de leerlingen die aan het bord kwamen een lage score op de 
voormeting zouden halen. De leerlingen worden namelijk uitgenodigd aan het bord te 
komen als zij zelf hebben aangegeven de rekenopgave niet te begrijpen. De leerkracht 
heeft dit proces bewaakt. Uit de scores op de voormeting blijkt dat toch in drie van de 20 
gevallen een leerling aan het bord heeft gestaan met een hoge score op de voormeting. 
Deze leerlingen kunnen daardoor geen leerwinst laten zien op de toetsen. De overige 
leerlingen hadden wel een lage score of zelfs geen enkele som goed op de voormeting. 
 
In de helft van de –gemeten- gevallen (10 van de 20) dat een leerling de verlengde 
instructie aan het digibord volgt, is sprake van leerwinst: de leerlingen behalen een 
hogere score op de nameting dan op de voormeting. In de andere helft van de gevallen 
is geen leerwinst vastgesteld. In drie gevallen is dat te verklaren door een hoge score op 
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de voormeting. De leerlingen kunnen zich dan niet verbeteren. In vier gevallen snapten 
de leerlingen de stof onvoldoende: ze maakten geen enkele som goed op beide toetsen 
(zie tabel 3.5). 
 
Tabel 3.5 - Leereffecten van de verlengde instructie aan het digibord. 
Leereffect Aantal 

leerlingen 
Aantal leerlingen per 
VIM 

Leerlingen verbeterden zich 10 1 VIM 1 
2 VIM 3/4 
2 VIM 6 
2 VIM 7 
1 VIM 9 
1 VIM 10 
1 VIM 11 

Leerlingen verbeterden zich niet   
- Haalden hoge score op voortoets, snapten de stof al (geen 

zichtbare ontwikkeling) 
3 1 VIM 1 

2 VIM 3/4 
- Maakten op de voortoets en/of op de natoets enkele sommen 

goed (geen zichtbare ontwikkeling) 
3 1 VIM 2 

1 VIM 8 
1 VIM 10 

- Begrepen er na de verlengde instructie nog weinig van (op 
voor en natoets geen enkele som goed) 

4 1 VIM 2 
1 VIM 8 
1 VIM 9 
1 VIM 11 
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Alleen voor de verlengde instructiemomenten 6 & 7 geldt dat beide leerlingen aan het 
digibord zich verbeterd hebben op de toets. Bij de verlengde instructiemomenten 1 en 
3/4 hebben de leerlingen die zich kunnen verbeteren inderdaad een hogere score op de 
natoets gehaald. Bij verlengde instructiemomenten 2 & 8 heeft geen enkele leerling zich 
verbeterd. In de overige verlengde instructiemomenten is het beeld verspreid.  
 
Arrangementen 6 en 7 betreffen het splitsen bij vermenigvuldigen en bij delen. De 
leerlingen hebben het splitsen in de verlengde instructiemomenten 6 en 7 direct door, 
waardoor er in de observaties geen ontwikkeling is te zien. Het hulpmiddel (een grafische 
weergave van splitsen) helpt de leerlingen direct. Uit de verschillen tussen de voor- en 
nameting blijkt dat bij de leerlingen wel degelijk een leereffect optreedt. Ook geeft de 
leerkracht aan dat haar is opgevallen dat een van de leerlingen het splitsen heel duidelijk 
kon verwoorden. En uit ervaring wist ze dat die betreffende leerling het splitsen daarvoor 
niet goed begreep. 
In VIM 1 zien we in de observatie ook dat de leerlingen zich verbeteren. Ze maken steeds 
minder fouten. In de verlengde instructiemomenten 3 & 4 zien we dat de visuele 
ondersteuning de leerlingen helpt. Zij maken steeds minder fouten en helpen elkaar.  
 
In VIM 2 hebben de leerlingen op de toets dezelfde fout als op het bord gemaakt: 
doorrekenen met de eerdere antwoorden. In VIM 8 hebben we in de observatie een 
leereffect gezien doordat de leerlingen grotere stappen gingen maken naarmate het 
arrangement vorderde. Echter, in de nabespreking van de leerkracht met de leerlingen is 
gebleken dat de leerlingen problemen voorzagen wanneer zij de sommen in het schrift 
zouden moeten maken zonder het visuele hulpmiddel, de linialen. De transfer van het 
geleerde op het digibord naar de ‘droge’ som in het boek gaat niet altijd vlekkeloos. 
 
Als we de leereffecten bekijken op leerling-niveau (zie tabel 3.6), valt op dat Zoë alle vier 
keren dat zij aan het bord heeft gewerkt, leerwinst boekt. Pauline boekt twee van de vier 
keer leerwinst. Sanna staat maar één keer aan het digibord, zij boekt geen leerwinst. De 
overige vier leerlingen behalen één keer leerwinst. 

25 



 

 
Tabel 3.6 - Leereffecten bij leerlingen aan het digibord 

 
- 0 + # keer 

digibord 

Imke 2  1 3 

Lise  1 1 2 

Sanna  1  1 

Pauline 1 1 2 4 

Roos  2 1 3 

Tess 1 1 1 3 

Zoë   4 4 

Totaal 4 6 10 20 

 
De leerkracht is niet ontevreden over de bevindingen ten aanzien van de 
leeropbrengsten. Het is niet zo dat bij de ‘normale’ verlengde instructie rekenen aan de 
instructietafel de leerlingen het vervolgens allemaal snappen en verder kunnen. Volgens 
de leerkracht zijn de leeropbrengsten van het werken aan het digibord groter. De 
leerkracht merkt dat de leerlingen met de werkwijze aan het digibord vaker inzicht 
verwerven.  
 

3.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk hebben we de effecten geschetst van de inzet van het digibord tijdens 
zelfstandig groepswerk in de verlengde instructie rekenen op de houding, het gedrag en 
de leerresultaten van de leerlingen. 
Het algemene beeld is dat de verlengde instructie met het digibord inderdaad heeft 
geleid tot een actieve en onderzoekende leerhouding bij de leerlingen. De leerlingen 
waren, anders dan aan de instructietafel, ook fysiek actief. De leerlingen waren met 
aandacht voor de taak en betrokken op elkaar aan het werk. Het leergesprek vond in de 
duo’s daadwerkelijk plaats. Er werd hardop gerekend. Strategieën werden uitgesproken 
en uitgeprobeerd. De leerlingen waren zelfstandig aan het werk en hadden steeds minder 
hulp nodig. De leerlingen hadden er veel plezier in. De leerlingen hadden vaak baat bij de 
hulpmiddelen die de digibordarrangementen boden en konden er over het algemeen goed 
mee overweg. Alleen het slepen ging minder goed. De arrangementen zijn daarmee in 
opzet geslaagd, waarbij er wel sprake was van wat verschillen tussen de verlengde 
instructiemomenten.  
Als we kijken naar de leeropbrengsten van de arrangementen, kunnen we voorzichtig 
positief zijn. In de helft van de gevallen dat er door een leerling met het digibord is 
gewerkt in de verlengde instructie, is sprake van een positief leereffect. In 10 van de 17 
situaties waarin een leerling zich gegeven de score op de voormeting zou kunnen 
verbeteren, dit ook daadwerkelijk is gebeurd. Tijdens het werken met het digibord is -via 
de observaties- veelvuldig ontwikkeling bij de leerlingen geregistreerd. Niet altijd 
vertaalde deze zichtbare ontwikkeling zich in hogere toetsscores, er lijkt soms sprake van 
een transferprobleem van het actieve digibordwerk naar de ‘droge’ som op de toets of 
het schriftje. 
Volgens de leerkracht zijn de leeropbrengsten van het werken aan het digibord als vorm 
van verlengde instructie rekenen groter dan het werken aan de instructietafel.  
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4 De effecten van de inzet van het digibord op de 
rest van de klas 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beantwoordt de vraag in welke mate de verlengde instructie rekenen met 
het digibord de taakgerichtheid van de overige leerlingen van groep 5 & 6 beïnvloedde en 
of dit al dan niet samen ging met een –onbedoeld- leereffect op de onderwerpen uit de 
verlengde instructie bij de leerlingen van groep 5. Eerst gaan we in op de eventuele 
effecten op de taakgerichtheid, ofwel op de vraag of de leerlingen in de klas werden 
afgeleid door de activiteiten aan het digibord.  

4.2 De mate van afleiding door de activiteiten aan het digibord 

Via een systematische observatie door studenten van de pabo (zie voor de aanpak 
bijlage 2), is gekeken in welke mate de activiteiten aan het digibord de overige leerlingen 
uit de klas hebben afgeleid van hun zelfstandig werk. Specifiek is bijgehouden in welke 
mate de leerlingen naar het digibord hebben gekeken, of zich actief met de leerlingen 
aan het digibord hebben bemoeid.  
De studenten hebben het gedrag van de leerlingen in de klas om de beurt, in een vaste 
volgorde gescoord. Elke leerling kwam is even vaak, ongeveer om de 3 minuten, aan bod 
gekomen. De scoringscategorieën zijn:  

1. Individueel (taak)gericht aan het werk (gericht op zijn schriftje) 
2.  Interactie met leerkracht (luisteren of praten) of vinger omhoog 
3. Kijkt naar digibord en de leerlingen die daarmee aan het werk zijn  
4.  Interactie met een leerling aan het digibord 
5. Anders/niet taakgericht 

 
De categorieën een en twee zijn in de analyses samengevoegd tot ‘taakgericht’, drie en 
vier zijn samengevoegd tot ‘afgeleid door het digibord’. 
Daarbij kan worden opgemerkt dat interactie met de leerlingen aan het digibord niet zo 
veel voorkwam, in de eerste arrangementen iets meer dan in de latere. Het ging in de 
praktijk vooral om het kijken naar (de leerlingen aan) het bord. 
 
Een andere indicatie van afgeleid zijn door het digibord biedt het gerealiseerde 
werktempo bij het zelfstandig werken. Wanneer het werktempo sterk achterblijft van het 
door de leerkracht verwachte werktempo, kan dat duiden op afleiding door de 
digibordactiviteiten. Het werktempo is geschat in de vorm van het aantal sommen dat 
een leerling normaliter zou maken tijdens het zelfstandig werken in een rekenles. Het 
feitelijke werktempo is na elke les door de leerkracht geregistreerd voor de leerlingen 
van groepen 5 en 6.  
 
We bespreken eerst resultaten van de observatiegegevens over de mate van afleiding 
door het digibord, apart voor de leerlingen van groep 5 en de leerlingen van groep 6, en 
daarna de werktempogegevens. 

4.2.1 Afleiding door de digibordactiviteiten – leerlingen groep 5 

In tabel 4.1 wordt weergegeven welk percentage van de meetmomenten de leerlingen 
van groep 5 gemiddeld werden afgeleid door de digibordactiviteiten. Over alle verlengde 
instructiemomenten heen, zijn de leerlingen gemiddeld iets minder dan 5 procent van de 
meetmomenten gericht op de digibordactiviteiten. Er zijn wel wat verschillen tussen de 
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verlengde instructiemomenten. In één verlengd instructiemoment zijn de leerlingen 
gemiddeld meer dan 10 procent van de meetmomenten afgeleid door het digibord (VIM 
5). Tijdens dit verlengde instructiemoment is de spreiding ook erg groot. Dat betekent 
dat er grote verschillen zijn tussen de leerlingen in de mate van afgeleid zijn. We zien 
hierbij ook een uitschieter: één leerling is bijna tweederde van de meetmomenten (63%) 
gericht op het digibord in plaats van op de eigen taak. Tijdens twee verlengde 
instructiemomenten (VIM 1 & 8) zijn de leerlingen gemiddeld zo’n 7 procent van de 
meetmomenten afgeleid door het digibord. In de overige zeven verlengde 
instructiemomenten ligt het gemiddelde onder de 5 procent, hetgeen als minimaal kan 
worden beschouwd. Ook in deze verlengde instructiemomenten is de spreiding relatief 
groot, echter de maximale waarden liggen onder de 40 procent.  
 
Tabel 4.1 - Gemiddeld percentage meetmomenten waarop de leerlingen van groep 5 zijn afgeleid 
door het digibord, per verlengd instructiemoment en totaal 

 n maximum* gemiddelde 
standaard 
deviatie 

Met stappen van één voor- en achteruit tellen 17 38,5 7,3 10,6 
Met sprongen van 1, 10, 100 en 1000 voor- en achteruit tellen 17 6,7 ,7 2,0 
Het optellen van breuken (VIM3) 17 15,3 4,5 5,4 
Het optellen van breuken (VIM4) 16 9,1 2,3 4,1 
Het aftrekken van grote getallen  16 62,5 11,9 22,2 
Keersommen maken met behulp van splitsen 16 25,0 1,6 6,3 
Het delen van getallen met behulp van splitsen 16 18,2 4,1 6,5 
Het optellen van verschillende lengte-eenheden 16 25,0 7,6 10,9 
Geldrekenen: wat kost een deel? 16 16,7 2,6 4,6 
Geldrekenen: hoeveel krijg je terug 16 16,7 3,7 5,2 
Geldrekenen: wat kost het samen? 16 13,3 3,7 4,7 

Totaal  22,5 4,5 7,5 
*(Het minimum is bij alle arrangementen 0) 
 
In tabel 4.2 is te zien dat één leerling van groep 5 gemiddeld over de verlengde 
instructiemomenten heen méér dan 10 procent (namelijk 15 procent) in beslag werd 
genomen door de gebeurtenissen aan het digibord. In vier verlengde instructiemomenten 
is deze leerling echter helemaal niet gericht op het digibord. Als we dat voor alle 
leerlingen bekijken, blijkt dat de leerlingen gemiddeld in zeven van de elf arrangementen 
helemaal niet zichtbaar gericht waren op het digibord. 
 
Tabel 4.2 - Verdeling gemiddelde percentage meetmomenten afgeleid door digibord, leerlingen 
groep 6 
Gem percentage meetmomenten afgeleid door digibord Aantal leerlingen van groep 5 
<1% 4 
1-3% 2 
3-5% 5 
5-10% 5 
>10% 1 

 
De afleiding door het digibord is bij kinderen van groep 5 minimaal, met uitzondering van 
een enkele uitschieter. De zorg dat deze leerlingen sterk afgeleid worden door het 
gebruik van het digibord voor de verlengde instructie kan daarom worden weerlegd, met 
uitzondering van één verlengd instructiemoment en enkele individuele uitschieters van 
leerlingen. 

4.2.2 Afleiding door het digibord van groep 6 leerlingen 

Bij de leerlingen van groep 6 is iets meer sprake van afleiding door het digibord dan bij 
de leerlingen van groep 5 (zie tabel 4.3). Over alle verlengde instructiemomenten heen, 
zijn de groep 6-leerlingen gemiddeld 8 procent van de meetmomenten gericht op de 
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digibordactiviteiten. Er zijn ook nu verschillen tussen de verlengde instructiemomenten. 
In drie verlengde instructiemomenten zijn de leerlingen relatief vaker afgeleid door het 
digibord (bij VIM 1, 3 &4 gemiddeld meer dan 10% van de meetmomenten afgeleid door 
het digibord). In drie verlengde instructiemomenten is gemiddeld bij de leerlingen relatief 
weinig sprake van afleiding (<5% van de meetmomenten). Dit betreft de verlengde 
instructiemomenten 6, 8 en 9. De mate van afleiding door het digibord is in de eerste 
verlengde instructiemomenten wat hoger dan in de latere, de leerlingen raken er wellicht 
meer aan gewend. We zagen ook eerder al dat de leerlingen aan het digibord de 
interacties vanuit de klas geleidelijk meer en meer afwijzen of negeren. 
 
Tabel 4.3 - Gemiddeld percentage meetmomenten waarop de leerlingen van groep 6 zijn afgeleid 
door het digibord, per verlengd instructiemoment en totaal 

 n maximum* gemiddelde 
Standaard 
deviatie 

Met stappen van één voor- en achteruit tellen 12 26,7 10,6 10,5 
Met sprongen van 1, 10, 100 en 1000 voor- en achteruit tellen 13 31,3 5,9 9,5 
Het optellen van breuken (VIM3) 15 54,6 17,9 16,2 
Het optellen van breuken (VIM4) 13 55,6 18,0 18,7 
Het aftrekken van grote getallen  14 37,5 6,6 13,8 
Keersommen maken met behulp van splitsen 14 12,5 1,8 4,5 
Het delen van getallen met behulp van splitsen 13 27,3 6,0 9,8 
Het optellen van verschillende lengte-eenheden 13 25,0 2,6 7,1 
Geldrekenen: wat kost een deel? 13 22,2 3,7 7,9 
Geldrekenen: hoeveel krijg je terug 14 25,0 8,2 9,3 
Geldrekenen: wat kost het samen? 12 25,0 7,3 10,0 

Totaal  31,1 8,1 10,7 
*(Het minimum is bij alle arrangementen 0) 
 
De spreiding is behoorlijk groot: er zijn steeds leerlingen die helemaal niet worden 
afgeleid door het digibord. Er zijn bij twee verlengde instructiemomenten (VIM 3 en 4) 
ook leerlingen die zelfs tot meer dan de helft van de meetmomenten gericht zijn op het 
digibord. Dat zijn wel de uitschieters.  
 
Vijf leerlingen van groep 6 zijn gemiddeld over de verlengde instructiemomenten heen 
méér dan 10 procent (namelijk 11,0%- 17,8%) van de meetmomenten afgeleid door het 
digibord (zie tabel 4.4). Twee van deze leerlingen hebben zelf meerdere keren aan het 
digibord gewerkt. Voor de vijf genoemde leerlingen hebben we gekeken of dit invloed 
had op het werktempo bij het zelfstandig werken (in de volgende paragraaf gaan we 
nader op het werktempo in). De leerlingen blijken allemaal het door de leerkracht 
verwachte werktempo te realiseren, ook in de verlengde instructiemomenten waarin zij 
op meer dan 20 procent van de meetmomenten waren afgeleid door het digibord. In 
enkele gevallen hadden ze zelfs meer af dan werd verwacht. We zien hier dus geen 
samenhang.  
 
Tabel 4.4 - Verdeling gemiddelde percentage meetmomenten afgeleid door digibord, leerlingen 
groep 6 
Gem percentage meetmomenten afgeleid door digibord Aantal leerlingen van groep 6 
<1% 3 
1-3% 1 
3-5% 1 
5-10% 7 
>10% 5 

 
We hebben ook bij groep 6 gekeken naar het aantal verlengde instructiemomenten dat 
een leerling helemaal niet was afgeleid door de activiteiten aan het digibord (op geen van 
de meetmomenten). Gemiddeld waren de leerlingen van groep 6 in vijf van de elf 
verlengde instructiemomenten niet afgeleid door het digibord. 
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4.3 Werktempo als indicatie voor afleiding – groep 5 en 6 

Het feitelijke werktempo van de leerlingen van groep 5 en groep 6 op de ochtenden 
waarop de verlengde instructiemomenten op het digibord plaatsvonden, wijkt over het 
geheel bekeken niet sterk af van het ingeschatte werktempo. Als het afwijkt, is het 
meestal een positieve afwijking (zie tabel 4.5). Het digibord lijkt dus in elk geval geen 
negatief effect te hebben op het werktempo van de overige leerlingen in de klas. Er zijn 
wel verschillen tussen de leerlingen, de spreiding is aanzienlijk. Deze verschillen staan 
voor groep 5 niet in verband met het al dan niet afgeleid zijn door de digibordactiviteiten, 
zo blijkt uit nadere analyse. Wel vinden we voor groep 6 een vreemd genoeg positief 
verband tussen het werktempo in de verlengde instructiemomenten 8 & 9 en de mate 
van afgeleid zijn: we constateren hier dat de leerlingen die meer sommen gemaakt 
hebben dan vooraf door de leerkracht is ingeschat, vaker naar het digibord hebben 
gekeken dan de leerlingen die geen hoger werktempo dan ingeschat lieten zien. Het 
werktempo kan omhoog zijn gegaan omdat de leerlingen naar het digibord keken. Maar 
het kan ook zo zijn dat de leerlingen hun werk al af hadden en daarom naar het digibord 
gingen kijken. Bedacht moet verder worden dat het maar een klein aantal leerlingen 
betreft (n=11) en dat het verwachte werktempo een inschatting is van een ‘gemiddelde’ 
rekenles.  
 
Tabel 4.5 - Gemiddelde afwijking van het ingeschatte werktempo 

 Groep 5 Groep 6 

  n 
Mini 
mum 

Maxi 
mum Gem. Sd n 

Mini 
mum 

Maxi 
mum Gem. Sd 

Ingeschat werktempo 17 2 5 3,29 0,90 17 1 4 2,76 0,90 
Geregistreerd werktempo           
Ochtend 1 (VIM 1&2) 17 -1 4 0,65 1,63 13 -2 1 -0,50 0,79 
Ochtend 2 (VIM 3 & 4) 17 -3 3 0,44 1,69 13 -2 4 1,12 1,69 
Ochtend 3 (VIM 5, 6 &7) 16 -1 2 0,19 0,70 11 -4 3 0,05 1,71 
Ochtend 4 (VIM 8 & 9) 16 -1 2 0,25 0,78 13 0 4 1,04 1,01 
Ochtend 5 (VIM 10 & 11) 16 -2 1 -0,22 1,00 13 -2 2 -0,04 0,95 

Sd: standaarddeviatie 
 

4.4 Leereffect van het digibord op leerlingen van groep 511 

Bij de leerlingen van groep 5 is nagegaan of er sprake was van een –onbedoeld – 
leereffect van het meekijken naar de activiteiten aan het digibord. Het leereffect is, net 
als bij de leerlingen aan het digibord, gemeten met behulp van een voor- en nameting 
over de leerstof uit de verlengde instructie aan het digibord.  
 
De voormetingen zijn voor groep 5 niet ná de instructie aan groep 6, maar op een eerder 
moment afgenomen (een dag of twee voor de betreffende rekenles). Op die manier werd 
voorkomen dat de leerlingen van groep 5 extra gingen opletten tijdens de instructie 
rekenen aan groep 6 en tijdens het werk aan het digibord. Eventuele leereffecten in 
termen van een hogere score op de nameting dan op de voormeting kunnen voor de 
leerlingen van groep 5 daarom niet zonder meer worden toegeschreven aan het 
arrangement aan het digibord. Het is niet uit te sluiten dat ook de instructie van de 
leerkracht aan groep 6 mogelijk een rol speelt.  
 

                                                 
11 Er is niet gekeken naar leereffecten bij de leerlingen van groep 6 die niet aan het digibord werkten, 
aangezien mogelijke effecten niet kunnen worden toegeschreven aan het digibord, de leerlingen zouden ook 
een verbetering kunnen laten zien door het oefenen in het werkboek.  
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In tabel 4.6 staan de scores op de voor- en de nameting van de leerlingen van groep 5. 
De verwachting was dat de leerlingen op de voormetingen laag zouden scoren, de stof is 
immers bedoeld voor groep 6. Dit beeld wordt bevestigd door de scores op vijf verlengde 
instructiemomenten (3/4, 6, 7 & 10). In VIM 1 valt op dat een aantal leerlingen toch 
meer dan twee sommen goed heeft. Dit zijn twee leerlingen van niveaugroep 1, één 
leerling van niveau 2 en één leerling van niveau 4 (die overigens naast een leerling van 
niveau 1 met een hoge score zat). Dezelfde vier leerlingen hebben in de nameting 
opnieuw drie of meer sommen goed. 
De scores op de nameting laten ongeveer hetzelfde beeld zien als op de voormeting. De 
leerlingen verbeteren zich iets op de verlengde instructiemomenten 7 en 11. In VIM 7 
hebben drie leerlingen van rekenniveau 1 twee of meer sommen goed. In VIM 11 hebben 
meer leerlingen bij de nameting door wat de bedoeling is dan bij de voormeting. Zij 
schrijven netjes de kosten van de twee producten die moeten worden opgeteld onder de 
producten. Geen enkele leerling van groep 5 berekent vervolgens de kosten van de 
producten samen. 
 
Tabel 4.6 - Scores op de voormeting resp. nameting leerlingen groep 5, per arrangement, in 
aantallen leerlingen 

  

Aantal 
sommen goed 

op de 
Voormeting 

Aantal 
sommen goed 

op de 
nameting 

VIM  0 2 3≤ 0 2 3≤ 

Aantal 
sommen 

totaal in de 
toets 

1 Met stappen van één voor- en achteruit tellen 12 1 4 1 4 10 10 

2 Met sprongen van 1, 10, 100 en 1000 voor- en achteruit tellen 15 1 1   1 18 18 

3 Het optellen van breuken (VIM3) 17       10 10 

4 Het optellen van breuken (VIM4) 17       6 6 

6 Keersommen maken met behulp van splitsen 16        5 5 

7 Het delen van getallen met behulp van splitsen 15   1 2 1 5 5 

10 Geldrekenen: hoeveel krijg je terug 16 1   1   4 4 

11 Geldrekenen: wat kost het samen? 11 5 1 7   3 3* 
*Deze toets bestaat feitelijk maar uit een som, waarbij de twee tussenantwoorden als antwoord gelden. Voor 
de twee tussenantwoorden moesten de leerlingen twee keer de prijs van een product overschrijven onder een 
plaatje. Vijf leerlingen deden dit goed, maar van een berekening is hier geen sprake. 
 
De verschillen tussen de voor- en nameting van leerlingen van groep 5 zijn te miniem om 
een relatie te kunnen leggen tussen het gebruik van het digibord en een betere score op 
de nameting. 
De conclusie is dat er geen leereffect van het werken met het digibord door groep 6 
leerlingen is gemeten bij leerlingen van groep 5 in de klas. De leerlingen van groep 5 
presteren niet beter op de toets doordat ze de leerlingen van groep 6 zien werken op het 
digibord. 

4.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is beschreven in welke mate de leerlingen uit de klas afgeleid werden 
door het samenwerkend leren aan het digibord van enkele klasgenoten. Uit de 
observatiegegevens blijkt dat de leerlingen van groep 5 gemiddeld 5 procent van de 
meetmomenten werden afgeleid door de digibordactiviteiten en leerlingen van groep 6 
gemiddeld op 8 procent van de meetmomenten. Dat is niet heel veel. Er zijn wel 
verschillen tussen de verlengde instructiemomenten en tussen de leerlingen. Daar zit 
geen duidelijk patroon in, in de zin dat de leerlingen een bepaalde ochtend vooral 
afgeleid waren of dat sommige leerlingen gedurende vrijwel alle verlengde 
instructiemomenten veel waren afgeleid door het bordgebruik. Er zijn wel enkele 
uitschieters. De leerlingen van groep 6 waren iets vaker afgeleid door het werk aan het 
digibord dan de leerlingen uit groep 5 (hoger gemiddelde en meer en hogere 
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uitschieters). Het waren hun jaargroepgenoten die aan het bord stonden én het betrof 
leerstof uit hun rekenles. Onder de uitschieters in groep 6 (relatief veel afgeleid) waren 
leerlingen die zelf ook aan het digibord hadden gewerkt. Het werktempo van leerlingen 
van groep 6 die gemiddeld meer dan 10 procent van de meetmomenten naar het 
digibord keken, bleef niet achter bij het verwachte werktempo. 
We hebben ook verder geen aanwijzingen gevonden dat het digibordgebruik in de klas 
een negatief effect heeft gehad op het werktempo op die momenten van de leerlingen 
van groep 5 en groep 6. 
 
De hypothese van de leerkracht dat het meekijken met het rekenen van de groep 6-
leerlingen aan het digibord, bij leerlingen van groep 5 tot leereffecten zou kunnen leiden, 
kunnen we niet onderbouwen op basis van de bevindingen. 
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5 Conclusie, aanbevelingen en discussie 

5.1 Conclusie 

In dit onderzoek hebben we de praktijkvraag van de leerkracht van basisschool de 
Arabesk rond de digibordarrangementen beantwoord. Zij wilde weten wat de werking en 
effecten van de inzet van digibordarrangementen bij de verlengde instructie rekenen 
waren. 
 
De vraag vanuit basisschool de Arabesk is vertaald naar twee hoofdvragen: 

1. Welke effecten heeft de inzet van het digibord tijdens zelfstandig groepswerk in 
de verlengde instructie rekenen op de houding, het gedrag en de leerresultaten 
van de leerlingen van groep 6 die deelnemen aan deze verlengde instructie?  

2. Welke effecten heeft de inzet van het digibord tijdens zelfstandig groepswerk in 
de verlengde instructie rekenen op de mate van taakgerichtheid van de leerlingen 
van groep 6 en groep 5 die niet deelnemen aan de verlengde instructie? Is er 
mogelijk sprake van een leereffect? 

 
De verlengde instructie met het digibord heeft inderdaad geleid tot een actieve en 
onderzoekende leerhouding bij de leerlingen. De leerlingen zijn, anders dan aan de 
instructietafel, ook fysiek actief. De leerlingen zijn met aandacht voor de taak en 
betrokken op elkaar, aan het werk. Het beoogde leergesprek heeft in de verlengde 
instructiemomenten daadwerkelijk plaatsgevonden. Er is hardop gerekend. Strategieën 
zijn uitgesproken en uitgeprobeerd. De leerlingen zijn zelfstandig aan het werk en 
hebben steeds minder hulp nodig. De leerlingen hadden er veel plezier in. De leerlingen 
hebben vaak baat bij de hulpmiddelen die de digibordarrangementen boden. Het slepen 
vergt nog wat meer ervaring. De arrangementen zijn daarmee in opzet geslaagd, waarbij 
er wel sprake is van wat verschillen tussen de verlengde instructiemomenten. 
 
Als we kijken naar de leeropbrengsten van de arrangementen, kunnen we voorzichtig 
positief zijn. In de helft van de gevallen dat er door een leerling met het digibord is 
gewerkt in de verlengde instructie, is sprake van een positief leereffect. In tien van de 
zeventien situaties waarin een leerling zich gegeven de score op de voormeting zou 
kunnen verbeteren, dit ook daadwerkelijk is gebeurd. Volgens de leerkracht zijn de 
leeropbrengsten van het werken aan het digibord als vorm van verlengde instructie 
rekenen groter dan die van het leergesprek aan de instructietafel. Tijdens het werk aan 
het digibord is veelvuldig ontwikkeling bij de leerlingen geconstateerd. Niet altijd heeft 
deze zichtbare ontwikkeling zich vertaald in hogere toetsscores, er lijkt soms sprake van 
een transferprobleem van het actieve digibordwerk naar de ‘droge’ som op de toets of in 
het schriftje. 
 
We hebben ook gekeken naar de effecten van het digibordgebruik op de rest van de klas. 
Uit de observatiegegevens blijkt dat de leerlingen van groep 5 gemiddeld 5 procent van 
de meetmomenten zijn afgeleid door de digibordactiviteiten. Voor de leerlingen van 
groep 6 is dat gemiddeld 8 procent van de meetmomenten. Dat is niet heel veel. We 
moeten hierbij wel bedenken dat de leerlingen gewend zijn les te hebben in een open 
ruimte waarin verschillende groepen andere dingen doen.  
Er zijn wel verschillen tussen de verlengde instructie momenten en tussen de leerlingen. 
Daar zit geen duidelijk patroon in, in de zin dat de leerlingen een bepaalde ochtend 
vooral afgeleid zijn of dat sommige leerlingen vrijwel alle arrangementen veel zijn 
afgeleid door het bordgebruik. Er zijn enkele uitschieters.  
We hebben geen aanwijzingen gevonden dat het actieve digibordgebruik door enkele 
leerlingen in de klas een negatief effect heeft gehad op het werktempo van de overige 
leerlingen van groep 5 en groep 6 die tegelijkertijd zelfstandig aan het werk waren. 
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De hypothese dat het meekijken met het rekenen van de groep 6-leerlingen aan het 
digibord, bij leerlingen van groep 5 tot leereffecten zou kunnen leiden, kunnen we niet 
onderbouwen op basis van de bevindingen.  

5.2 Aanbevelingen en discussie 

In dit onderzoek hebben we een specifieke werkvorm, samenwerkend zelfstandig leren 
met het digibord in de verlengde instructie rekenen, in een specifieke basisschoolklas 
onder de loep genomen. Wat leert ons dit onderzoek? 
 
Het overall beeld is positief: de inzet van het digibord voor verlengde instructie zoals in 
deze basisschoolklas is opgezet, is een schot in de roos. Leerlingen die minder sterk zijn 
in rekenen staan met plezier en aandacht voor de rekentaak aan het digibord. Ze zijn 
actief en hardop met elkaar aan het rekenen. Zij lijken trots te zijn op hun werk. Er 
wordt duidelijk geleerd. In veel gevallen vertaalt zich dit ook in het beter kunnen maken 
van de toetssommen.  
 
In de onderwijspraktijk wordt gezocht naar manieren om het digibord zo in te zetten dat 
het meer leerlinggestuurd en interactief gebruikt wordt. De inzet van het digibord voor 
verlengde instructie is hier een goed voorbeeld van. Mogelijk kan het digibord op 
vergelijkbare wijze ingezet worden voor leerlingen van een ander rekenniveau, of voor 
andere leergebieden.  
Hierbij moet wel worden bedacht dat de werkwijze waarbij leerlingen zelfstandig een taak 
(aan het digibord) uitvoeren, aansluit bij de normale gang van zaken in deze klas. 
Leerlingen zijn gewend aan zelfstandig werken. Ook zijn ze gewend dat zij les hebben in 
een open ruimte waarin verschillende groepen leerlingen andere dingen doen. In een 
andere, meer traditionele setting, pakt het werken met het digibord voor de verlengde 
instructie rekenen wellicht anders uit. Verder onderzoek moet dit uitwijzen. 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat sommige leerlingen problemen voorzagen wanneer zij 
na de digibordactiviteiten dezelfde sommen in het schrift zouden moeten maken. Daarin 
ontbreken de visuele hulpmiddelen. De transfer van het geleerde op het digibord naar de 
‘droge’ som in het boek gaat niet altijd vlekkeloos. Aanpassingen aan de 
digibordarrangementen of het op een of andere manier meenemen van de hulpmiddelen 
op het digibord naar het schrift kunnen mogelijk deze transfer verbeteren.  
Ook hebben we gezien dat niet alle hulpmiddelen even vanzelfsprekend door de 
leerlingen werden ontdekt en gebruikt. Bijvoorbeeld het slepen leverde wel eens 
problemen op. Vooral de visuele ondersteuning hielp de leerlingen verder. Ook hiervoor 
zijn verbeteringen mogelijk en zou nader onderzoek kunnen helpen. 
 
Via intensieve observaties is de werkwijze van de leerlingen aan het digibord in kaart 
gebracht. In een normale situatie is het moeilijk voor de leerkracht om de vorderingen 
van de leerlingen aan het digibord te volgen. De leerkracht is immers met de andere 
leerlingen in de klas bezig. De reflectiegesprekjes na afloop leverden nuttige informatie 
op voor de leerkracht. Deze zijn relatief eenvoudig uit te voeren in ene les. In het 
digibordmateriaal zou verder een (digitale) terugkoppeling van de prestaties van de 
leerlingen kunnen worden ingebouwd. Een andere mogelijkheid is het (incidenteel) real-
time opnemen van de activiteiten op het digibord. Op die manier kunnen de ervaringen 
met de digibordarrangementen worden gebruikt voor verbetering en heeft de leerkracht 
inzicht in de vorderingen van de leerlingen. 
 
Mooie bijkomstigheid van het onderzoek is dat de studentenobservatoren van de pabo 
tijdens de observaties van de verlengde instructiemomenten in de klas geconfronteerd 
zijn met een andere werkwijze dan de meesten gewend waren. Zij zijn enthousiast 
geraakt over het gebruik van het digibord voor interactief groepswerk. Veel van hen zijn 
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voornemens het digibord ook voor zelfstandig groepswerk te gaan inzetten. De 
pabostudent die de digibordarrangementen heeft ontwikkeld, heeft ze zelf inmiddels 
ingezet in een andere klas binnen haar stageschool de Arabesk. Ook zij is positief over de 
wijze waarop ‘haar’ leerlingen met de arrangementen aan de slag zijn gegaan. 
 
We zijn in dit onderzoek de diepte ingegaan in een specifieke leersituatie in een 
specifieke context van één klas in één school. Daarmee weten we niet of het in een 
andere context dezelfde resultaten oplevert. Deze casestudie laat een beloftevolle 
toepassing van het digibord zien. We denken dat dit veel leerkrachten en leraren-in-
opleiding zal inspireren. Doordat zowel de onderzoeksgegevens als de digibordmaterialen 
en beeldmateriaal van de leerlingen werkend met het bord beschikbaar zijn, is de 
werkwijze heel goed overdraagbaar. Opschaling maakt vervolgens ook opschaling van 
het onderzoek mogelijk, waardoor meer generaliseerbare resultaten in kaart kunnen 
worden gebracht. Deze studie is in dat licht een verkenning. Een verkenning die in de 
directe context waardevolle resultaten heeft opgeleverd en die anderen kan inspireren. 
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Bijlage 1: De opzet van de arrangementen 

Tekst door Noor Bom. 
In deze bijlage beschrijft Noor Bom, studente Pabo Arnhem, de door haar ontwikkelde 
digibordarrangementen en de achterliggende overwegingen. 
 
In de digibordarrangementen komen verschillende rekendeelvaardigheden aan bod. De 
leerkracht heeft in de ontwerpfase van de verschillende arrangementen aangewezen 
welke opgaven uit de rekentaken in aanmerking kwamen voor verlengde instructie. Zij 
baseerde zich daarvoor op haar ervaringen met de rekenmethode in groep 6 en kende de 
knelpunten van de stof. 
Voor elke rekenopgave van de selectie is door een student van Pabo Arnhem, in nauw 
overleg met de leerkracht en met begeleiding van een vakdocent rekenen van Pabo 
Arnhem een digibordarrangement voor de verlengde instructie rekenen ontworpen. 
Daarbij zijn vooraf vier criteria door de leerkracht geformuleerd:  

1. De digibordarrangementen zetten aan tot een actieve leerhouding: de leerling 
moet zich vrijwel direct uitgedaagd voelen te reageren op de taak in het 
arrangement.  

o In de arrangementen is dat terug te vinden in de mogelijkheid om 
(tussen)uitkomsten op te schrijven op het digibord dan wel hulpmiddelen 
zoals hieronder beschreven te benutten. 

2. De digibordarrangementen zetten aan tot een onderzoekende houding: de 
oplossingsstrategieën zijn niet voorgeprogrammeerd maar bieden ruimte voor een 
actief onderzoek naar oplossingen. 

o In de arrangementen zijn hulpmiddelen om te komen tot oplossingen 
ingebouwd (zoals het kunnen slepen van onderdelen). De leerlingen 
moeten deze hulpmiddelen zelf ontdekken’, dat wil zeggen, er wordt geen 
instructie gegeven over hoe zij de opgave op het digibord moeten gaan 
oplossen. 

o Bij het ontwerp is uitgegaan van tweetallen leerlingen die het arrangement 
samen uitvoeren en die worden uitgedaagd te overleggen over de 
oplossingsstrategie. 

o De digibordarrangementen bieden ook het juiste antwoord aan. Hiermee 
wordt onder meer beoogd de leerlingen te stimuleren om te reflecteren op 
de gehanteerde rekenstrategie.  

3. De digibordarrangementen zijn zelfcontrolerend: het arrangement voorziet in 
feedback waardoor de leerling zelf kan nagaan of de oplossing juist is.  

o Elke opgave in het ontwerp bevat een antwoordveld wat de leerling op 
ieder moment kan oproepen (zie beschrijving hulpmiddelen hieronder). 
Daarmee kan de leerling zelf controleren of de (tussen)uitkomst goed is.  

4. De digibordarrangementen zijn overzichtelijk: de opbouw is conform de 
aanbiedingswijze vanuit de rekenmethode. 

o Elk arrangement start met een pagina met daarop een schermafdruk van 
de gehele rekentaak uit het boek ‘Wereld in getallen.” De opgaven waar 
een verlengde instructie voor ontworpen is, kunnen daarop worden 
aangeklikt. Vervolgens verschijnt dan een scherm waar de rekenopgave 
opnieuw wordt aangeboden, nu voorzien van diverse hulpmiddelen en op 
een meer betekenisvolle manier aangeboden. 

 
Aan de hand van de opgaven in de desbetreffende rekentaken van de methode “De 
wereld in getallen” worden alle arrangementen samen met de didactische overwegingen 
beschreven.  
Elk arrangement begint met een startpagina met daarop een schermafdruk van de 
gehele rekentaak uit het boek die dan centraal staat. Op die manier zijn de 
rekenopgaven herkenbaar voor de leerlingen (zie figuur B1.1).  
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Figuur B1.1 - Schermafbeelding startpagina digibordarrangement 
*taak 31 WIG  
 
De opgaven waar een verlengde instructie voor ontworpen is, kunnen aangeklikt worden. 
De aanklikbare opgave van bovenstaande startpagina is in figuur B1.2 weergegeven 
 

 
Figuur B1.2 - Aanklikbare deel startpagina digibordarrangement naar de opgave 

 

*taak 31 opgave 3 
 
Na het klikken op de opgave komt de leerling op een scherm terecht waarop de 
rekenopgave opnieuw wordt aangeboden, echter nu voorzien van diverse hulpmiddelen 
en op een meer betekenisvolle manier aangeboden. Dit wordt een digibordarrangement 
genoemd. 
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Digibordarrangement 1: Met stappen van één voor- en achteruit 
tellen (Taak 31, opdracht 3) 

Bij het maken van deze opdracht wordt van de leerlingen verwacht dat zij met stappen 
van 1 voor- en achteruit tellen. Leerlingen hebben vaak moeite met bijvoorbeeld het 
terugtellen vanaf ronde getallen (terugtellen vanaf 12 000 of 15 900) en het verder tellen 
bij getallen als 17 999 of 12 999.  
 
Bij deze opdracht is er voor gekozen om in het arrangement de vier sommenrijtjes 
(“Welk getal komt vóór:” en “Welk getal komt na:“) bij elkaar te voegen. Op deze manier 
kan de getallenlijn naar beide kanten toe in één som worden gebruikt. 
 
Bij de keuze van het hulpmiddel is -conform de didactiek van de methode- overwogen 
het cijfermodel (zie schermafbeelding arrangement 2 onderaan) met Eenheden, 
Tientallen, Honderdtallen, etc. op te nemen in het arrangement. De moeilijkheid bij het 
aftrekken van een “rond” getal (tiental, honderdtal, etc.) is het zogeheten “inwisselen”. 
Voor de zwakkere rekenaars blijkt het gebruik van dit cijfermodel vaak te abstract en 
(daardoor) te weinig betekenisvol te zijn om het inwisselen te begrijpen. Daardoor wordt 
deze bewerking vereenvoudigd tot een trucje (wat bovendien ook nog vaak mislukt). 
 
Om deze reden is gekozen voor een “machientje” (zie figuur B1.3). Bovendien wordt in 
de methode bij soortgelijke opdrachten dit hulpmiddel vaker ingezet en ook vaak 
mondeling toegelicht door de leerkracht, waardoor de leerlingen al bekend zijn met dit 
hulpmiddel. 
Door met kleine stapjes ronde getallen in het machientje te doen, waarbij er telkens 1 
wordt afgehaald, kunnen de leerlingen vanzelf zien wat er met een groot getal gebeurt 
als er 1 wordt afgehaald. Het veronderstelling is dat de leerlingen aan de hand van de 
getallen in dit machientje de bewerkingen binnen deze opdracht (waar andere getallen 
gebruikt worden) volgens analogie kunnen uitvoeren. 

 

 
Figuur B1.3 - machientje 
 
In dit digibordarrangement (figuur B1.4) zal het verder tellen op de getallenlijn niet voor 
problemen zorgen. Het terugtellen vanaf de 30 000 zal daarentegen voor de leerlingen 
wel een lastige opgave zijn. Doordat de leerlingen in het ‘machientje’ voorbeelden 
kunnen zien (in dit geval “10 000 – 1 = 9 999”, ligt het in de lijn van de verwachting dat 
bij de rekenopgave “30 000 – 1” een link wordt gelegd met het hulpmiddel en de 
leerlingen tot het antwoord “29 999” zullen komen. 
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Figuur B1.4 Tellen op de Getallenlijn, taak 31 opgave 3 

Digibordarrangement 2: Met sprongen van 1, 10, 100 en 1000 
voor- en achteruit tellen (Taak 31, opdracht 5 & 6) 

Bij deze opdrachten gaat het niet slechts om sprongen van 1 vooruit en 1 terug te 
maken, maar worden er ook sprongen van 100, 1000 en zelfs 10 000 gemaakt (zowel 
vooruit als achteruit). In figuur B1.5 staat de som zoals deze in het boek is beschreven 
en op de startpagina van het arrangement is aan te klikken. 
 

 
Figuur B1.5 - Aanklikbare deel startpagina digibordarrangement 2 naar de opgave 
*taak 31 opgave 5&6 
 
Bij deze opdracht is wederom het hulpmiddel “machientje” aangeboden zoals bij 
arrangement 1 is besproken. Bij dit machientje wordt er niet slechts “1” bij- of afgeteld, 
maar komen ook de “10” , “100” en “1000” aan de orde.  
Daarnaast wordt er bij deze opdracht, in tegenstelling tot arrangement 1 opdracht 3, wel 
gebruik gemaakt van het cijfermodel met Eenheden, Tientallen, Honderdtallen etc. 
Aangezien het bij deze opdracht ook om grote getallen gaat die er worden af- of 
bijgeteld, kan dit model hier wel steun bieden. Het terugtellen met grote ronde stappen 
is bij dit model erg overzichtelijk en redelijk makkelijk (zie figuur B1.6). 
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Figuur B1.6 – Digibordarrangement 2: Met sprongen van 1, 10, 100 en 1000 voor- en achteruit 
tellen (Taak 31, opdracht 5&6) 

Digibordarrangement 3/4: Het optellen van breuken (Taak 33, 
opdracht 3) 

Bij het optellen van breuken gaan met name de zwakkere rekenaars vaak de mist in. Een 
som als “¼ + ¼ + ¼ = ..” zal regelmatig met 3/12 beantwoord worden; niet alleen de 
tellers maar ook de noemers worden bij elkaar opgeteld. In figuur B1.7 staat de opgave 
zoals in de methode. 
 

 
Figuur B1.7 - Aanklikbare deel startpagina digibordarrangement 3/4 naar de opgave 
*taak 33 opgave 3 
 
Om deze foutieve denkwijze, waarin zowel teller als noemer worden opgeteld, te 
voorkomen, is gekozen voor een concretisering van de breuk m.b.v. visualiseringen. De 
leerlingen mogen bij de opdrachten aan het bord de overgebleven stukken taart (de 
gekleurde stukken) in één taartdoos slepen. Door dit te doen zien de leerlingen dat bij 
een som als ‘ ¼ + ¼ + ¼ = ..’ er uiteindelijk 3 stukken overblijven van de 4, en niet van 
de 12. Door het gebruik van zowel cirkels, rechthoeken en vierkanten in de opdrachten, 
leren de leerlingen breuken te verwerken in verschillende vormen (zie figuur B1.7 
&B1.8). (Het blijft één digibordarrangement) 
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Figuur B1.8 – Digibordarrangement 3/4: Het optellen van breuken (Taak 33, opdracht 3) 
*ronde taart 
 
 

 
Figuur B1.9 – Digibordarrangement 3/4: Het optellen van breuken (Taak 33, opdracht 3) 
*rechthoekige taart 

Digibordarrangement 5: Het aftrekken van grote getallen (Taak 
34, opdracht 1) 

Het aftrekken van grote getallen wordt normaal gesproken door de leerkracht uitgelegd 
aan de hand van de getallenlijn. Door middel van deze lijn en het aftrekken of optellen in 
makkelijke stappen (m.b.v. boogjes) worden deze sommen uitgerekend. 
Bij sommen zoals die in het eerste rijtje staan in figuur B1.10, wordt op de getallenlijn 
vanaf het eerste getal verder geteld tot aan het antwoord. Bij de opdrachten in het 
tweede rijtje wordt m.b.v. de getallenlijn van het eerste getal in de som in stappen het 
tweede getal afgetrokken; eerst sprongen van honderdtallen, dan van tientallen, ten 
slotte van eenheden. 
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Figuur B1.10 - Aanklikbare deel startpagina digibordarrangement 5 naar de opgave 

Taak 34, opdracht 1 

*taak 33 opgave 3 
 
Bij het ontwerpen van het arrangement is ook voor dit hulpmiddel gekozen, aangezien de 
leerlingen hier reeds bekend mee zijn. Om de zwakke leerlingen hierin verder te 
ondersteunen, zijn er bij het hulpmiddel ‘standaardboogjes’ van 5, 10, 50 en 100 
geplaatst. Als deze op de juiste wijze naar de getallenlijn worden versleept (boogjes 
kunnen meerdere malen gebruikt worden), worden de tussenstappen (100-tallen, 10-
tallen) in de aftrekbewerking zichtbaar. Daarnaast is de getallenlijn ook zelfcorrigerend 
aangezien de boogjes die samen het antwoord vormen, qua lengte precies passen tussen 
het begin en einde van de lijn.  
Een nadeel bij het gebruik van “standaardboogjes” is dat het voor leerlingen niet 
mogelijk is de oplossingsstrategie te verkorten; als 350 van een getal moet worden 
afgehaald, zullen de leerlingen 3 boogjes van 100 moeten plaatsen, terwijl ze misschien 
al inzien dat ze ook één boog van 300 kunnen plaatsen. 
 

 
Figuur B1.11 – Digibordarrangement 5: Het aftrekken van grote getallen  
*Taak 34, opdracht 1 

Digibordarrangementen 6 en 7: Keersommen maken en delen van 
getallen met behulp van splitsen (Taak 34, opdracht 5 & 6) 

Voor het splitsen in deze arrangementen wordt het tweede rijtje van allebei de opgaven 
gebruikt voor de verlengde instructie aan het bord (zie figuur B1.12). De 
oplossingsstrategie voor samengestelde vermenigvuldigingen die in dit arrangement 
wordt aangeboden, is het splitsen van de keersom: de vermenigvuldiging van de 
tientallen en van de eenheden. Een keersom als “2x72” bijvoorbeeld, kan worden gesplist 
in “2x70” en “2x2” waarna de antwoorden bij elkaar worden opgeteld.  
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Dit geldt ook voor de opgaven waarbij gedeeld wordt. Bij een deelsom als “545:5” 
moeten de leerlingen leren inzien dat 500 gemakkelijk deelbaar is door 5 en vervolgens 
45 ook makkelijk deelbaar is door 5. Ook hierbij moeten de antwoorden van de 
deelsommen bij elkaar opgeteld worden.  
 

 
Figuur B1.12 - Aanklikbare delen startpagina digibordarrangement 6 & 7 naar de opgaven 

 

*taak 34 opgave 5 & 6 
 
Om in de arrangementen deze splitsingsstrategie visueel te maken, is gebruik gemaakt 
van twee schuine strepen onder het getal dat gedeeld of vermenigvuldigd moet worden. 
Bij de eerste opdracht worden de leerlingen enigszins op weg geholpen door één getal 
van de deelsommen al op de bijbehorende puntjes te plaatsen. De volgende sommen 
moeten echter geheel zelf worden gemaakt (zie figuur B1.13).  
Ook in het antwoordveld worden de uitkomsten van de deelsommen getoond, zodat de 
leerlingen weten waar een eventuele fout ligt (zie figuur B1.14). 
 

 
Figuur B1.13 – Digibordarrangement 6: Keersommen maken met behulp van splitsen 
*Taak 34, opdracht 5 
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Figuur B1.14 – Digibordarrangement 7: Het delen van getallen met behulp van splitsen 
*Taak 34, opdracht 6 

Digibordarrangement 8: Het optellen van verschillende lengte-
eenheden (Taak 37, opdracht 4) 

Om het eerste rijtje sommen uit het boek (zie figuur B1.15) met succes te maken, 
moeten leerlingen in kunnen zien dat zij de maat die bij het antwoord is gebruikt, 
moeten veranderen in de maat die wordt gebruikt in de som; het converteren in gelijke 
eenheden. Zo zal bij de opgave “25 cm +…..= 2 m’’ de 2 m omgezet moeten worden in 
200 cm. Op deze manier kunnen de leerlingen uitrekenen hoeveel cm er nog bij de 25 
cm opgeteld moet worden om tot 200 cm te komen. Bij het tweede rijtje gaat het slechts 
om het omrekenen van verschillende lengtematen. 
 

  
Figuur B1.15 - Aanklikbare deel startpagina digibordarrangement 8 naar de opgaven 

Taak 37, opdracht 4 in het werkboek Wereld in Getallen 

*taak 37 opgave 4 
 
Om de leerlingen te ondersteunen in het rekenen met verschillende lengte-eenheden, is 
in het arrangement gebruik gemaakt van een hulpmiddel waarbij verschillende linialen 
met de benodigde lengtematen onder elkaar staan. Op deze wijze kunnen leerlingen op 
een snelle wijze een lengtemaat omrekenen door slechts naar beneden of boven te 
bewegen op de verschillende linialen.  
 
Bij de som in figuur B1.16 kan op de “meterliniaal” gekeken worden naar de “3” (zie 
antwoord 3 meter). Als je vanaf dit punt naar beneden gaat naar de decimeterliniaal, zie 
je dat 3m gelijk staat aan 30 dm. Op de decimeterliniaal kan vervolgens berekend 
worden dat er bij de 22 dm nog 8 dm bij moet worden geteld om tot het antwoord te 
komen. 

44 



 

 
Figuur B1.16 – Digibordarrangement 8: Het optellen van verschillende lengte-eenheden (Taak 37, 
opdracht 5) 

Digibordarrangement 9: Geldrekenen: wat kost een deel (Taak 37, 
opdracht 5) 

In dit arrangement gaan de leerlingen aan het bord met geldrekenen aan de slag. Het 
inzicht wat de leerlingen bij deze opdracht moeten verwerven, is dat als je bijvoorbeeld 
¼ van een geldbedrag wilt berekenen, ditzelfde geldbedrag door 4 moet worden gedeeld 
(zie figuur B1.17 voor voorbeeld uit het boek). 
 

 
Figuur B1.17 - Aanklikbare deel startpagina digibordarrangement 9 naar de opgaven 
 
Om de leerlingen eveneens te laten oefenen met het maken van breuken, moeten ze bij 
het zien van een bepaald aantal kinderen een breuk formuleren die laat zien welk deel 
ieder kind krijgt. Vervolgens wordt de stap gemaakt naar de deelsom. Een voorbeeld 
staat in figuur B1.18. 
Bij deze opdracht moeten 6 kinderen 1 taart van €12,00 verdelen. De leerlingen vullen in 
eerste instantie in welk deel ieder kind krijgt (1/6), om vervolgens tot de deelsom € 
12,00:6 = € 2,00 te komen. 
Door de som onder het visuele gedeelte te plaatsen, biedt het arrangement een 
tussenstap door een concretisering van de astracte breuknotatie weer te geven.  
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Figuur B1.18 – Digibordarrangement 6: Keersommen maken met behulp van splitsen 
*Taak 34, opdracht 5 
 

Digibordarrangement 10: Geldrekenen: hoeveel krijg je terug? 
(Taak 40, opdracht 4) 

Bij ‘Geldrekenen: hoeveel krijg je terug?’ moeten de leerlingen een bepaald product 
kopen en uitrekenen wat ze terugkrijgen wanneer ze met €10,00 betalen. De gekozen 
rekenstrategie is niet belangrijk; door tellen (vanaf €6,15 verder tellen naar €10,00) óf 
terugtellen (van €10,00 eerst €6,00 eraf halen en vervolgens nog €0,15).  
 

 
Figuur B1.19 - Aanklikbare deel startpagina digibordarrangement 10 naar de opgaven 
 
Om de leerlingen aan het bord te ondersteunen, kunnen ze gebruik maken van het 
slepen van alle muntstukken en een aantal biljetten (zie figuur B1.20). Door deze te 
slepen naar een leeg vlak, biedt het arrangement een visualisering. Als ze bijvoorbeeld 
het bedrag van €2,85 van €10,00 af moeten halen, en dit doen door vanaf €2,85 verder 
te tellen naar €10,00, dan kunnen de leerlingen de munten en briefjes die ze hierbij 
nodig hebben, verslepen naar het vlak. Daarmee zien ze dat ze uiteindelijk een bedrag 
van €7,15 terugkrijgen. 
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Figuur B1.18 – Digibordarrangement 10:Geldrekenen: hoeveel krijg je terug 
*Taak 40, opdracht 4 

Digibordarrangement 11: Geldrekenen: wat kost het samen? (Taak 
40, opdracht 6) 

Ook bij deze opdracht in arrangement 11 wordt er met geld gerekend. Nu gaat het niet 
om het geld dat teruggekregen wordt, maar om hoeveel er uiteindelijk uitgegeven wordt. 
De opdrachten vragen om verschillende schoolspulletjes bij elkaar op te tellen (zie figuur 
B1.20 voor weergave uit het boek).  
 

 
Figuur B1.20 - Aanklikbare deel startpagina digibordarrangement 11 naar de opgaven 
 
Bij dit arrangement kunnen de leerlingen ter ondersteuning ook gebruik maken van alle 
munten en een aantal biljetten zodat ze een visueel geheugensteuntje hebben. Als de 
leerlingen (zoals in het voorbeeld in figuur B1.21) 2 puntenslijpers en 1 lijm bij elkaar op 
moeten tellen, kunnen zij dit doen door de bedragen naar het daarvoor bestemde vak te 
verslepen. Vervolgens worden alle muntstukken bij elkaar opgeteld om tot een bedrag 
van -in dit geval- € 2,10 te komen.  
Leerlingen kunnen op hun eigen rekensnelheid dit hulpmiddel gebruiken. Als zij 
bijvoorbeeld meteen zien dat 2 puntenslijpers à €0,65 cent per stuk samen €1,30 kosten, 
kunnen zij dit bedrag in zijn geheel er heen slepen i.p.v. twee keer €0,65 cent.  
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Figuur B1.21 – Digibordarrangement 10:Geldrekenen: hoeveel krijg je terug 
*Taak 40, opdracht 4 
 



 

Bijlage 2: Onderzoeksaanpak en instrumenten 

In hoofdstuk 1 staat beschreven hoe het onderzoek is opgezet om de onderzoeksvragen 
te beantwoorden. Daarbij stonden de volgende twee onderzoeksvragen centraal: 

1. Welke effecten heeft de inzet van het digibord tijdens zelfstandig groepswerk in 
de verlengde instructie rekenen op de houding, het gedrag en de leerresultaten 
van de leerlingen van groep 6 die deelnemen aan deze verlengde instructie?  

2. Welke effecten heeft de inzet van het digibord tijdens zelfstandig groepswerk in 
de verlengde instructie rekenen op de mate van taakgerichtheid van de leerlingen 
van groep 6 en groep 5 die niet deelnemen aan de verlengde instructie? Is er 
mogelijk sprake van een leereffect? 

 
In deze bijlage wordt nader beschreven welke onderzoeksactiviteiten zijn ondernomen en 
welke onderzoeksinstrumenten daarbij zijn gebruikt ter beantwoording van deze 
onderzoeksvragen. 
De elf verlengde instructie momenten zijn verspreid over vijf rekenlessen in de periode 
van 17 november t/m 8 december 2008. In tabel B2.1 is te zien op welke datum de 
verlengde instructie momenten hebben plaatsgevonden en welke rekendeelvaardigheden 
daarin centraal stonden. 
 
Tabel B2.1 – Overzicht verlengde instructiemomenten, rekenles, data, inhoud 
digibordarrangementen 

VIM 
Reken-
les Datum 

Digibord-
arrangement Rekendeelvaardigheid 

VIM 1 1 17-nov-2008 1 - Met stappen van één voor- en achteruit tellen 
VIM 2 1 17-nov-2008 2 - Met sprongen van 1, 10, 100 en 1000 voor- en achteruit 

tellen 
VIM 3 2 20-nov-2008 3/4* - Het optellen van breuken 
VIM 4 2 20-nov-2008 3/4 - Het optellen van breuken 
VIM 5 3 24-nov-2008 5 - Het aftrekken van grote getallen  
VIM 6 3 24-nov-2008 6 - Keersommen maken met behulp van splitsen 
VIM 7 3 24 nov-2008 7 - Het delen van getallen met behulp van splitsen 
VIM 8 4 01-dec-2008 8 - Het optellen van verschillende lengte-eenheden 
VIM 9 4 01-dec-2008 9 - Geldrekenen: wat kost een deel? 
VIM 10 5 08-dec-2008 10 - Geldrekenen: hoeveel krijg je terug? 
VIM 11 5 08-dec-2008 11 - Geldrekenen: wat kost het samen? 
*Het digibordarrangement (3/4) is voor VIM 3 en 4 hetzelfde, er staan andere leerlingen aan het bord maar zij 
werken met het zelfde digibordmateriaal. 
 
In bijlage 1 is een uitvoerige beschrijving van de digibordarrangementen te vinden. 
Tijdens de uitvoering van de digibordarrangementen heeft onderstaande dataverzameling 
plaatsgevonden (zie tabel B2.2): 
 
Tabel B2.2 - Activiteiten dataverzameling. 
1. Dataverzameling activiteiten aan het digibord 

- Observaties handelingen/interactie aan het digibord door observant 1 
- Observaties handelingen/interactie aan het digibord door observant 2 
- Video-opname gericht op activiteiten leerlingen met overview op digibord [cameraregistratie 

schuin achter de leerlingen] 
- Video- en audio-opname van de leerlingen [camera gericht op de leerlingen zelf] 
- Reflectiegesprekjes door de leerkracht met de leerlingen [opgenomen m.b.v. de spraakrecorder] 
- Nabesprekingen met observanten, observanten klas, leerkracht en extra onderzoeker 

2. Dataverzameling ‘afleiding door de digibordactiviteiten’ overige leerlingen 
- Systematische observatie ‘afleiding door de digibordactiviteiten’ 
- Video/opname gericht op de activiteiten van de leerlingen en leerkracht in de klas [Webcam] 
- Nabesprekingen met observanten, observanten klas, leerkracht en extra onderzoeker 

3. Dataverzameling werktempo (niet-digibord) 
- Inschatting gemiddeld werktempo door de leerkracht van alle leerlingen 
- Werktemposcore door de leerkracht op basis van de het aantal gemaakte sommen in het schrift 

4. Dataverzameling leereffecten (alle leerlingen)  
- Voor- en nameting groep 6 
- Voor- en nameting groep 5 
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Hieronder volgt een toelichting op de dataverzameling. 
 
Ad 1. Observaties leerlingen aan het digibord. 
Twee observanten zaten naast het digibord aan beide zijden. Zij observeerden de 
leerlingen aan het digibord nauwgezet en legden zoveel mogelijk de activiteiten van de 
leerlingen aan het bord vast.  
 
Ad 2. Observaties ‘afleiding door digibordactiviteiten’ van overige leerlingen. 
De mate van aandacht voor de verlengde instructie met het digibord door de overige 
leerlingen in de klas is gemeten door middel van systematische observatie. De 
observaties zijn uitgevoerd door telkens twee pabostudenten. Elke observant 
observeerde daarbij de toegewezen leerlingen. De observanten liepen de leerlingen 
voortdurend systematisch (in dezelfde volgorde) langs en scoorde hun gedrag op het 
observatieformulier (zie figuur B2.1). Elke leerling kwam op die manier ongeveer eens in 
de drie minuten aan bod. Er zijn vijf gedragsindicatoren onderscheiden. Het 
observatieformulier en de procedure zijn voorafgaande aan de verlengde instructie 
momenten eerst uitgetest in een proefsessie. 
 

 
Figuur B2.1 - Geanonimiseerd voorbeeld van een observatieformulier 

Datum: …………………………………..  
 
Sessie: ………………….. 
 
Tijd: ……………………………………… 
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  A B C D etc. 
1. Individueel (taak)gericht aan het werk (gericht op zijn 

schriftje). 
     

T 

2.  Interactie met leerkracht (luisteren of praten) of vinger 
omhoog. 

     
T 

3. Kijkt naar digibord en de leerlingen die daarmee aan het 
werk zijn.  

     
DB 

DB 4.  Interactie met een leerling aan het digibord.      
O 5. Anders/niet taakgericht      

T = Taakgericht 
DB = Digibord-gericht 
O = Overige 

 
Ad 3. Werktempometing overige leerlingen in de klas. 
Gegevens over het werktempo van de leerlingen zijn verzameld in de vorm van een 
werktempo-inschatting door de leerkracht voorafgaande aan de inzet van de 
digibordarrangementen. De leerkracht heeft per leerling een inschatting gemaakt hoeveel 
opgaven door de leerling zou maken. De verwachtingen van de leerkracht zijn in een 
tabel (zie tabel B2.3) verwerkt, waarbij ‘1’ staat voor ‘de opgave wordt in zijn geheel 
gemaakt’, ‘0,5’ staat voor ‘de helft van de opgave zal worden gemaakt’ en ‘een lege cel’ 
voor ‘de leerling zal aan deze opgave niet toekomen’. Ook heeft de leerkracht 
geregistreerd of de leerling naar verwachting toe zal komen aan het doen van ‘extra 
werk’. 
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Tabel B2.3 – Voorbeeldtabel inschatting leerkracht werktempo leerlingen groep 5 en 6 
10 november: Inschatting voor alle rekenlessen 

 Opgaven 

Groep 5 1 2 3 4 5 6 extra werk 

1 Leerling A 1 1 1 1 1   

2 Leerling B 1 1 1     

3 Leerling C 1 1      

4 Etc. 1 1 0,5     

5 …. 1 1 0,5     

 

Groep 6 1 2 3 4 5 6 extra werk 

1 Leerling A 1       

2 Leerling B 1 1      

3 Leerling C 1 1 1     

4 Etc. 1 1 1     

5 …. 1 1 1    1 

 
Na afloop van elke rekenles met het digibord heeft de leerkracht het feitelijke werktempo 
van de leerlingen tijdens die rekenles geregistreerd: het aantal gemaakte opgaven 
inclusief het extra werk. Daarmee is het daadwerkelijke werktempo van de leerlingen 
door de leerkracht in kaart gebracht. 
 
Ad 4. Leereffecten  
Leereffecten zijn onderzocht via een voor- en nameting. De leerkracht heeft voor elk van 
de rekendeelvaardigheden die centraal staan in de arrangementen met het digibord twee 
korte rekentoetsen ontwikkeld. De toetsen bestaan uit een (klein) aantal opgaven 
vergelijkbaar met die in de methode. Alleen de rekendeelvaardigheden die in het 
digibordarrangement dat aan de orde komen zijn in de toetsen verwerkt. Het aantal en 
de aard van de sommen in de voor- en de nameting zijn identiek, de getallen variëren 
(A- en B-versie). Deze rekentoetsen zijn voorafgaand aan en na afloop van de verlengde 
instructie met het digibord ingezet om daarmee de eventuele leereffecten te meten van 
alle leerlingen uit de klas.  
 
Om te voorkomen dat leerlingen van groep 5 zich te veel concentreerden op het digibord 
na de voormeting is ervoor gekozen bij hen de voortoets enkele dagen voorafgaand aan 
het arrangement af te nemen.  
 
Deze rekentoetsjes zijn voorafgaand aan en na afloop van de verlengde instructie met 
het digibord ingezet om daarmee de eventuele leereffecten te meten van alle leerlingen 
uit de klas; zowel groep 6 als 5 alsook de groep 6 leerlingen die deel hebben genomen 
aan de verlengde instructie met het digibord. In de tweede proefsessie is de werkwijze 
met voor- en nameting uitgeprobeerd. Van belang bleek een zekere vrijblijvendheid naar 
de leerlingen toe te benadrukken zodat de inzet van deze toetsjes minimale invloed zou 
hebben op de mate van aandacht voor de arrangementen op het digibord. 
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Naam: ___________________________ 
 
 
Opdracht 1 
 
Je betaalt met € 10,- euro.  
Hoeveel geld krijg je terug? 
 
 

 
 
 
 

€ 2,36 
 

 

 
 
 

€ 5,45 

 
 
 

€ 3,98 

 
 
 

€ 7,77 

 
 

€ .…, …… 
 
 

 
 

€ .…, …… 
 

 
 

€ .…, …… 
 

 
 

€ .…, …… 
 

 
   
 
Opdracht 2 
 

 +   =  € .…, …… 

 
 € .…, ……    € .…, …… 

 
 
 
Figuur B2.2 - Voorbeeld van een rekentoets (voor- of nameting) 
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Kwaliteitsborging onderzoek 

Voorafgaande aan het onderzoek zijn twee proefsessies gehouden. Voor deze proefsessie 
werd een digibordarrangement gebruikt. De eerste ten behoeve van de opzet van de 
dataverzameling. Dit was voor de zomervakantie in de huidige groep 6/7. Vervolgens is 
aan het begin van het schooljaar een proefsessie gehouden in de huidige klas 5/6 om de 
onderzoeksopzet te verifiëren, het toetsen van het observatie-instrument en om de 
leerlingen te laten wennen aan de aanwezigheid van onderzoekers in de klas. 
De betrouwbaarheid van het onderzoek is gewaarborgd door herhaalde metingen van de 
arrangementen (11 in totaal). De validiteit is gewaarborgd door onder andere 
respondent-validatie in de vorm van nabesprekingen van de arrangementen aan het bord 
met de leerkracht en de observanten.  
 
De studenten die deelnamen als onderzoekers aan het project zijn geworven via een 
presentatie binnen een onderwijsbijeenkomst en via posters. De studenten zijn pabo-
studenten van Pabo Arnhem, Pabo Groenewoud en een student Pedagogiek. Allen namen 
deel aan de minor Special Needs in Education. Daarnaast nam ook de lio-student die 
tevens de arrangementen heeft ontworpen, deel aan het onderzoek. Alle betrokken 
studenten hebben een training gehad in systematisch observeren en het analyseren van 
de videobeelden. Daarnaast zijn de uitvoeringen van de arrangementen in een 
bijeenkomst met de studenten geanalyseerd. 
 
Tabel B2.4 - Training- en werkbijeenkomsten studentonderzoekers 
Bijeenkomst Datum Doel 
Bijeenkomst 1 12-11-2008 Training systematisch observeren 
Bijeenkomst 2 28-01-2009 Training ordenen ruwe data 
Bijeenkomst 3 18-02-2009 Werkbijeenkomst geordende data analyseren 
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