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	 Voorwoord

Voor u ligt de eenentwintigste publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks, Ict in het onderwijs.

Digitale schoolborden veroveren in snel tempo het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Over een paar jaar, is 
de verwachting, zal elke basisschool beschikken over ten minste één digitaal schoolbord. Het gebruik van het digitale 
schoolbord blijft vaak beperkt tot klassikale instructie, terwijl het digitale schoolbord juist heel geschikt is om ook 
andere lesvormen te ondersteunen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld ook heel goed zelf aan de slag op het digitale 
schoolbord.

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar het gebruik van digitale schoolborden, maar in dit onderzoek wordt 
specifiek gekeken naar interactief en zelfstandig gebruik van het digitale schoolbord door leerlingen. Daar is nog niet 
veel over bekend, omdat scholen er zelden in slagen om deze werkvormen daadwerkelijk ten uitvoer te brengen.  
Basisschool de Arabesk deed dat wel. Tijdens de rekenles deden leerlingen die dat nodig hadden de verlengde 
instructie zelfstandig op het digitaal schoolbord. 

Werkt dat? Nieske Coetsier, Roland Kok en Marijke Kral (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) onderzochten het  
gebruik van het digitale schoolbord en de effecten ervan op leerprestaties, werkhouding en gedrag van de leerlingen. 
Hun conclusies zijn erg positief: over het algemeen kunnen leerlingen uitstekend zelfstandig uit de voeten met het 
digitale schoolbord, werken ze goed samen en zijn ze actief en gemotiveerd bezig, zonder hun klasgenoten te storen. 

Het gebruik van het digibord is ten behoeve van het onderzoek vastgelegd op video. Voor wie liever kijkt dan leest, is 
een videoverslag als DVD bij deze publicatie gevoegd.

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Alfons ten Brummelhuis
Hoofd Onderzoek Kennisnet
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Steeds meer basisscholen beschikken over één of 
meer digitale schoolborden. Dit blijkt uit de cijfers: 
in 2006 had 10 procent van de scholen een digibord, 
in 2008 was dat percentage al 48 procent en in 
2009 is het percentage al gestegen naar 67. Maar 
de daadwerkelijke inzet in het basisonderwijs is 
nog niet groot. Het digibord wordt meestal gebruikt 
om de klassikale instructie te ondersteunen. Met 
andere toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld 
om samenwerkend leren te stimuleren, is wel 
geëxperimenteerd maar op kleine schaal. 

1.1	De	Arabesk
Dit was ook de situatie op basisschool De Arabesk 
(www.basisschool-de-arabesk.nl). In 2006-2007 is 
voor alle lokalen (12 groepen, 8 borden) een digibord 
aangeschaft, maar niet iedereen maakte er veel gebruik 
van. Er waren grote verschillen tussen de leraren in 
gebruik, ervaring en competentie, en de discussie over 
het nut van digiborden is nog gaande. 

Om het gebruik te bevorderen heeft één van de 
leerkrachten de rol van ambassadeur digitaal 
schoolbord op zich genomen. Zij wisselt ervaringen 
uit met ambassadeurs van de andere scholen uit 
het bestuur en heeft Pabo Arnhem benaderd met de 
vraag: hoe kunnen wij het digibord gebruiken om de 
zelfwerkzaamheid van de leerlingen te stimuleren? 
Daarbij is gekeken naar rekenonderwijs. 

De Arabesk geeft aan leerlingen die na de basis- 
instructie rekenen nog wat extra aandacht nodig 
hebben, de zogenaamde ‘verlengde instructie’. Het idee 
was om de leerlingen daarbij in tweetallen zelfstandig 
met het digibord te laten werken. Een Pabo-student 
ontwikkelde – samen met de ambassadeur en haar 
rekendocent – tien opgaven voor groep 6, met de 
methode De wereld in getallen als uitgangspunt . De 
opgaven boden de leerlingen de kans om actief aan 
de slag te gaan en oplossingen uit te werken zonder 
tussenkomst van de leraar. 

De ambassadeur wilde graag weten wat het effect van 
deze aanpak zou zijn, niet alleen op de leerlingen 
die met het digibord werkten, maar ook op de andere 
leerlingen in het lokaal. Collega’s waren bezorgd dat 
die zouden worden afgeleid, maar de ambassadeur 
dacht dat ze – als dat zo was – er wellicht nog wat van 
zouden opsteken. Halverwege 2008 vroeg zij om een 
onderzoek. Het lectoraat Leren met ict van de faculteit 
Educatie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen 
voerde het uit, Kennisnet financierde het.

1	 Inleiding
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1.2	De	onderzoeksvragen
Het onderzoek draaide (en dit boekje draait) om twee 
vragen:
1. Welke effecten heeft de werkwijze met het digibord 

op de houding, het gedrag en de leerresultaten van 
de leerlingen van groep 6 die deelnemen aan de 
verlengde instructie rekenen? 

2. Welke effecten heeft de werkwijze met het digibord 
op de taakgerichtheid van de leerlingen van 
groep 5 en 6 die niet deelnemen aan de verlengde 
instructie? Treedt er een leereffect op?

De verlengde instructie is een relatief klein onderdeel 
van een rekenles. Het onderzoek richtte zich steeds op 
één specifiek rekenprobleem voor één duo leerlingen. 
Dit betekent dat de bevindingen sterk casusspecifiek 
zijn. De uitwerking verschilt namelijk van keer tot 
keer, omdat er steeds een ander rekenprobleem aan 
bod komt met een andere opgave en andere leerlingen. 
Om de onderzoeksvragen zo objectief mogelijk te 
beantwoorden, is ervoor gekozen om iedere keer 
dezelfde onderzoeksaanpak te hanteren. Zo wordt 
het mogelijk om ook wat meer algemene conclusies 
te trekken. Een uitgebreid onderzoeksverslag is 
beschikbaar op www.onderzoek.kennisnet.nl.

2.1	Onderwijsconcept	basisschool	De	Arabesk
Basisschool De Arabesk heeft gekozen voor Team- 
onderwijs Op Maat (het TOM-concept): een integrale 
aanpak voor verandering en vernieuwing van het 
onderwijs. Het concept gaat ervan uit dat meer 
individuele aandacht voor leerlingen en een 
inspirerend onderwijsteam voor een veilige en 
motiverende leeromgeving zorgen. Daarin is plaats 
voor:

 ■ ontdekkend en samenwerkend leren
 ■ betekenisvol leren
 ■ de computer als leerbron en communicatiemiddel

Het verwerven van kennis en vaardigheden vindt 
niet uitsluitend plaats via directe overdracht 
door de leraar, maar is vooral het resultaat is van 
denkactiviteiten van de leerlingen zelf.

2.2	Het	rekenonderwijs	in	de	praktijk
Voor rekenen gebruikt De Arabesk de methode De 
wereld in getallen (WIG). Deze methode bestaat uit vier 
leerstofblokken: elk blok van zeven weken is opge- 
bouwd uit de basisleerstof, een toets, herhaling en 
uitbreiding. In de eerste vijf weken (lesstofblok) staan 
project- en rekentaken centraal, waarbij de eerste helft 
van de les uit instructie en verlengde instructie bestaat 
en de leerlingen in de tweede helft zelfstandig werken. 
De toetsen in week zes; week zeven biedt de kans om de 
stof te herhalen, lastige onderwerpen te belichten en 
de leerstof te verdiepen.

Dit onderzoek richtte zich op leerlingen van groep 
6, die onderdeel was van de combinatieklas 5/6. De 
leerlingen waren in vier niveaugroepen ingedeeld:

 ■ de niveau 1-leerling heeft een minimum aan 
instructie nodig
 ■ de niveau 2-leerling heeft de basisinstructie nodig, 
soms aangevuld met extra uitleg
 ■ de niveau 3-leerling heeft veel ondersteuning nodig
 ■ de niveau 4-leerling volgt een maatwerkprogramma, 
maar zit wel in de groep

Alle leerlingen van groep 6 kregen een centrale 
basisinstructie; groep 5 werkte ondertussen (in stilte) 
zelfstandig. Tijdens de verlengde instructie werd 
de leerstof – meer interactief en toegespitst op het 
niveau van de leerlingen – opnieuw aangeboden. Waar 
in de basisinstructie meerdere oplossingsstrategieën 
de revue konden passeren, werd in de verlengde 
instructie slechts één strategie aangeboden. De 
verlengde instructie oude stijl werd afgesloten met  
een ‘servicerondje’, waarbij de leerkracht eventuele 
vragen beantwoordde. Vervolgens werkten de leer- 
lingen de opdrachten samen uit.

Het onderzoek richtte zich op vijf rekenlessen, waarin 
groep 6 eerst de basisinstructie doorliep en de niveau 
2- en 3-leerlingen vervolgens de verlengde instructie 
nieuwe stijl volgden. De deelnemende leerlingen zaten 
niet aan de gebruikelijke instructietafel, maar werkten 
in duo’s met de arrangementen op het digibord.

2	 De	verlengde	instructie	met	het	digibord
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Voorbeeld 1: getallenlijn en ‘rekenmachientje’
Figuur 2.1 is een opgave uit de papieren methode. De 
leerlingen moeten een getal noteren dat voor (of na) 
een tien-, honderd-, duizend- of tienduizendtal komt.

2.3	De	opzet	van	de	opgaven
De opgaven (waarin meerdere deelvaardigheden aan 
bod kwamen) moesten aan de volgende criteria voldoen:

1. De opgaven dagen de leerling uit en stimuleren een 
actieve leerhouding. 

  In de praktijk betekent dit: de mogelijkheid om 
  (tussen)uitkomsten op het digibord te schrijven en 
  de hieronder beschreven hulpmiddelen in te zetten.
2. De opgaven zetten aan tot actief onderzoek: 

de oplossingsstrategieën zijn niet 
voorgeprogrammeerd.

 ■ Er zijn hulpmiddelen ingebouwd, zoals de 
mogelijkheid om onderdelen te ‘slepen’. De 
leerlingen moeten deze hulpmiddelen zelf 
ontdekken, de leraar reikt ze niet aan.
 ■ Twee leerlingen werken aan een opgave 
en worden zo geprikkeld om samen een 
oplossingsstrategie te bedenken.
 ■ De opgaven geven ook het juiste antwoord. Zo 
worden de leerlingen gestimuleerd om na te 
denken over de gevolgde strategie. 

3. De opgave geeft feedback, waardoor de leerling zelf 
kan nagaan of de oplossing juist is. 

  Elke opgave bevat een antwoordveld dat de leerling 
  op ieder moment kan oproepen. Hij kan dus zelf 
  controleren of de (tussen)uitkomst correct is. 
4. De opgaven zijn overzichtelijk: de opbouw is 

conform de rekenmethode.
  Bij het opstarten zien de leerlingen een 
  schermafdruk van de rekentaak uit De wereld in 
  getallen. De opgaven waar een verlengde instructie 
  voor beschikbaar is, kunnen ze aanklikken. Daarna 
  verschijnt een scherm met de eigenlijke 
  rekenopgave.

In de opgaven kwamen de volgende deelvaardigheden 
aan de orde:

 ■ Met stappen van één voor- en achteruit tellen
 ■ Met sprongen van 1, 10, 100 en 1000 voor- en 
achteruit tellen
 ■ Breuken optellen
 ■ Grote getallen aftrekken
 ■ Keersommen maken met behulp van splitsen
 ■ Getallen delen met behulp van splitsen
 ■ Verschillende lengte-eenheden optellen
 ■ Geldrekenen: wat kost een deel?
 ■ Geldrekenen: hoeveel krijg je terug?
 ■ Geldrekenen: wat kost het samen?

In alle opgaven worden abstracte rekenbewerkingen 
geconcretiseerd met visualiseringen. De effecten 
van getalbewerkingen, zoals op- en aftrekken, 
vermenigvuldigen, delen, breuken, geldrekenen en 
lengtematen, krijgen daardoor meer betekenis. In 
het uitgebreide onderzoek (Coetsier e.a., 2009) zijn 
deze concretiseringen volledig beschreven. In deze 
rapportage volstaan we met drie voorbeelden.

Figuur 2.1 - Opgave 3 uit rekentaak 31 van De wereld 
in getallen

Figuur 2.2 - Hulpmiddel: visueel invulbare getallenlijn

Figuur 2.3 - Hulpmiddel ‘machientje’

Figuur 2.4 - Opgave 3/4: breuken optellen

40.001 30.000

Welk getal komt vóór: Welk getal komt na:

40 001?
39 010?
15 000?
29 500?
54 250?

28 000?
16 090?
14 110?
23 900?
42 200?

30 000?
60 000?
55 500?
58 990?
16 400?

29 100?
35 010?
19 999?
39 999?
17 799?

Schrijf de getallen op

30.000......... ......... ......... .........

-1

10 9

100 99

1000 999

10 000  9 999

Voorbeeld 2: versleepbare breukdelen
Sommige opgaven zijn voorzien van versleepbare 
delen die de sommen illustreren. De breukdelen (in 
de afbeelding gekleurd) kunnen naar de ‘lege taart’ 
worden gesleept, zodat duidelijk wordt dat twee 
kwartdelen (twee maal 1/4de) de helft (2/4de deel, 
ofwel 1/2de deel) van de taart vormen.

+ =

Welk deel van de taarten is over en komt in de doos?

Deze som wordt op het digibord gevisualiseerd met een 
getallenlijn en een machientje (figuur 2.2 en 2.3)
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Voorbeeld 3: het antwoordveld
Een hulpmiddel dat bij alle opgaven is gebruikt, is 
de mogelijkheid om het antwoord zichtbaar te maken 
door op het blokje ‘antwoord’ te klikken. Bij sommige 
opgaven verschijnen ook deeloplossingen (uitkomsten 
van tussenstappen) in het antwoordveld (zie figuur 2.5).

Een ander belangrijk hulpmiddel is de digitale pen, 
waarmee de leerlingen op het digibord kunnen 
schrijven. Zo kunnen zij bijvoorbeeld tussenstappen 
noteren, wat het (gezamenlijke) denkproces 
ondersteunt.

Figuur 2.5 - Opgave 7: getallen delen met behulp van 
splitsen. Het roze antwoordveld wordt zichtbaar als de 
leerling de knop ‘antwoord’ aanklikt. 

.... : .... = ....

721:7=....

700:7=100
21:7=3

721:7=103

700    7    100 .... : .... = ....

In totaal namen elf duo’s deel aan de verlengde 
instructie rekenen met het digibord. Het waren 
zeven leerlingen (allemaal meisjes) die in wisselende 
combinaties meer dan eens aan de beurt kwamen. Hoe 
werkte dit in de praktijk? Hoe gingen de leerlingen 
om met het materiaal dat het digibord aanbood? En in 
welke mate werken ze samen?

3.1	De	houding	van	de	leerlingen	aan	het	
digibord

Zelfstandig
Als de leerlingen naar het digibord lopen, zien ze 
de volledige rekentaak uit het werkboek op het bord. 
Door met de speciale pen op de opgave te klikken 
starten ze de oefening op. Bij de eerste opgaven 
zijn ze nog onwennig. ‘Dat durf ik niet,’ zegt er één. 
Anderen proberen meteen of ze – zoals eerder is 
gedemonstreerd – onderdelen kunnen verschuiven. 
Naarmate de instructie vordert, raken de leerlingen 
meer vertrouwd met het digibord: tijdens de laatste 
zes sessies van de elf stellen ze bijna geen hulpvragen 
meer. De hulpvragen betreffen vooral het gebruik van 
het bord en de hulpmiddelen; in veel mindere mate 
gaat het om de inhoud. Als ze eens een inhoudsvraag 
stellen, stimuleert de leraar ze om zelf de oplossing 
te zoeken, bijvoorbeeld door verhelderende vragen te 
stellen in plaats van pasklare antwoorden te geven.

De leerlingen werken inderdaad zelfstandig aan 
het digibord, waarbij de mate van zelfstandigheid 
gaandeweg toeneemt. Dat blijkt uit het afnemend 
aantal hulpvragen, en ook uit de manier waarop ze 
met het materiaal omgaan. In alle gevallen kijken 
de leerlingen rustig naar de opgave, die ze meestal 
hardop voorlezen. Hoe ze vervolgens aan de slag gaan 
en welke hulpmiddelen ze gebruiken, bepalen ze zelf. 
Zo controleren zij zichzelf met het antwoordveld dat 
ze bij alle opgaven kunnen aanklikken. Ze blijken hier 
verantwoord mee om te gaan: het komt niet voor dat ze 
het antwoord direct oproepen en overnemen. De meeste 
leerlingen die een verkeerd antwoord geven, maken de 
som – inclusief alle tussenstapjes – opnieuw. 

Sanna schrijft het gezamenlijke antwoord (2/3de) op en 
vraagt Pauline of het klopt. Dat blijkt niet zo te zijn. 
Samen bespreken ze de opgave, waarna Pauline op de 
gum klikt, zodat het antwoord weer verdwijnt. Pauline 
wijst de stukjes in de cirkel aan en telt de stukjes die 
gekleurd zijn. Door samen te overleggen komen ze 
uiteindelijk tot het juiste antwoord (3/5de). 

De meeste leerlingen vinden uiteindelijk het goede 
antwoord. Eén keer helpt het zien van het juiste 
antwoord ze niet verder. Als ook herhaalde pogingen 
niets opleveren, klikken ze door naar de volgende 
opgave.

3	 Samen	rekenen	met	het	digibord:		
	 ervaringen	en	effecten
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Samenwerkend
De leerlingen werken in duo’s, waarbij zij elkaar 
afwisselen. Wie aan de beurt is, krijgt de pen. Dat 
betekent niet dat de andere leerling buitenspel staat, 
want ze proberen samen tot een oplossing te komen en 
overleggen veelvuldig. De samenwerking heeft soms 
het karakter van overleg, soms van uitleg. Ook als één 
van de twee leerlingen wat dominanter is, komt de 
ander voldoende aan bod. Wat opvalt, is dat de ze 
elkaar constant vertellen wat ze doen en hoe ze het 
probleem willen aanpakken. Ze helpen elkaar, reageren 
op elkaar en geven hardop feedback. Regelmatig leggen 
ze elkaar tussenstapjes uit. De rekenstrategieën komen 
dus hardop aan bod. Een leerling zei tijdens een 
nagesprekje met de leraar: ‘Het ging goed omdat we 
heel veel samen deden.’

Zoë en Imke kijken nog eens goed naar de som. Dan 
gumt Imke iets uit op het bord. ‘Of we rekenen het 
eerst uit,’ zegt Zoë, die meteen begin te schrijven en 
hardop voorleest: ‘1 gedeeld door 2,50 is …’. ‘Nee, je 
kan beter eerst 5 delen door… 5, nee 1… is 1,’ zegt 
Imke, die dit op het bord noteert. ‘Ik denk dat het 
gewoon 1 euro is,’ concludeert ze. Zoë is zachtjes 
getallen bij elkaar aan het optellen: ‘2,50 bij 2,50 is 
5 euro … is 10 euro … 12,50!” waarop Imke reageert: 
‘Nee, ik denk gewoon 1 euro … nee 2,50… 2,50 bij 
2,50 is 5 euro.’ Zoë stelt voor om beide antwoorden 
te noteren en het bord om uitsluitsel te vragen. Imke 
schrijft ‘2,50’ op het bord. ‘Denk jij dat?’ vraagt Zoë. 
‘Zoveel kost de hele meloen!’

Actief
Alle leerlingen zijn heel actief met de digiborden (en 
met elkaar) aan het werk gegaan, waarbij vooral de 
mate van fysieke activiteit – bij de gewone verlengde 
instructie niet aan de orde – opvalt. Dit komt voor 
een deel door de hoge positie van het digibord: de 
leerlingen moeten zich soms flink strekken om de 
vlakken te bereiken. Bovendien nemen ze soms afstand 
van het bord, bijvoorbeeld om na te denken, en 
wisselen ze regelmatig onderling van plaats. Maar ook 
het uitwerken van de opdrachten zelf is een fysieke 
activiteit: de leerlingen slepen, schrijven, gummen en 
overleggen hardop over de oplossing. Dit is duidelijk 
zichtbaar in de video-opnamen (zie bijgesloten DVD). 
Soms vraagt de leraar de leerlingen het wat rustiger 
aan te doen, omdat hun gedrag stoort. Hoewel er dus 
veel wordt overlegd en bewogen, blijken de leerlingen 
de taak op het bord nooit uit het oog te verliezen. 

Gemotiveerd
Tijdens bijna de hele verlengde instructie hebben 
de leerlingen overduidelijk plezier in het werken 
met het digibord. Ze zijn vrolijk, actief en lachen 
regelmatig. Vaak reageren ze blij en enthousiast als 
zij het antwoord goed hebben. De directe feedback 
via het antwoordveld draagt dus bij aan de motivatie. 
Maar motivatie is meer dan plezier hebben. De ideale 
gemotiveerde leerling heeft volgens Simons (1988) 
‘aandacht voor de leertaak, vindt de taak relevant, 
vertrouwt erop dat hij deze tot een goed einde zal 
kunnen brengen en is tevreden met en over de bereikte 
leerresultaten’. Of de leerlingen de taken op het 
digibord als relevant beschouwen, is niet bekend, maar 
in ieder geval doorlopen ze de opdrachten aandachtig, 
met vertrouwen en uiteindelijk met tevredenheid.

Aandachtig
Tijdens de hele verlengde instructie zijn de leerlingen 
– op een sporadisch afleidmoment na – met constante 
aandacht voor de som aan het werk. Ze ervaren het in 
toenemende mate als hinderlijk wanneer klasgenootjes 
hen afleiden of zich met hun aanpak bemoeien. De 
meeste leerlingen willen de opgaven graag goed 
afronden en doen hun best om dat doel te bereiken. Ze 
overleggen veel en wisselen regelmatig van strategie. 
En – zoals al eerder opgemerkt – veel leerlingen 
reageren opgetogen als ze het juiste antwoord hebben 
gevonden.

Eén keer rekenden de leerlingen per ongeluk door 
met het antwoord dat zij uit de vorige som hadden 
gekregen. De daaropvolgende uitkomsten kwamen dus 
niet overeen met de antwoorden op het digibord. Dit 
werkt niet motiverend en leek een negatief effect te 
hebben op het zelfvertrouwen en het plezier van de 
leerlingen. In de nabespreking gaven ze direct aan dat 
ze het moeilijk vonden, ‘omdat we niet precies wisten 
wat we moeten doen. Alles wat we probeerden, was 
fout.’ Deze ervaring was atypisch. Toen één van deze 
leerlingen bij een volgende opdracht wel succesvol 
bleek, was zij meteen positief: ‘Ik snapte nu wat ik 
moest doen en had de goede antwoorden.’

Op basis van het zichtbare plezier van de leerlingen, 
de continue gerichtheid op het oplossen van de som, 
de betrokkenheid op elkaar en de tevredenheid bij het 
vinden van het juiste antwoord, kunnen we concluderen 
dat de leerlingen meestal gemotiveerd en betrokken 
op het digibord werkten. In overeenstemming hiermee 
gaven leerlingen tijdens reflectiegesprekjes zelf aan 
dat ze deze manier van werken leuk vonden. Veel 
leerlingen vroegen ‘of ze nog een keer mochten.’

Pauline maakt een schrijffout. Ze veegt haar antwoord 
uit en reageert op een opmerking uit de klas: ‘Gaan 
jullie maar weer verder met je eigen rekentaak.’ Ze 
draait zich om en vult het antwoord opnieuw in. Na een 
druk op de knop blijkt haar antwoord juist te zijn.

Onderzoekend
De opdrachten zouden de onderzoekende houding van 
leerlingen moeten stimuleren. Dit betekent in ieder 
geval dat leerlingen: 

 ■ actief op zoek gaan naar mogelijkheden, strategieën 
en oplossingen
 ■ reflecteren op gevolgde strategieën
 ■ samen overleggen over strategieën

De opgaven bieden structuur aan voor de oplossing. 
Maar de leerlingen moeten zelf ontdekken hoe zij het 
antwoord kunnen vinden en welke hulpmiddelen zij 
daarbij gebruiken. De interactie met het digibord is 
dus zelf een onderzoekend element.

Voor alle opgaven geldt, dat leerlingen een 
onderzoekende houding moeten innemen. Interactie 
met het bord, overleg en gezamenlijke reflectie op 
opgave, antwoord en werkwijze – het zijn stuk voor 
stuk uitingen van onderzoekend gedrag. Op drie 
momenten wordt de onderzoekende houding het beste 
zichtbaar:

 ■ bij de start
 ■ bij het gebruik van de hulpmiddelen op het digibord
 ■ bij de controle van de antwoorden

Zodra de leerlingen het rekenprobleem voorgelegd 
krijgen, bekijken ze het (meestal) aandachtig en lezen 
ze het hardop voor. Vervolgens overleggen ze over de 
aanpak en onderzoeken ze of er interactiemogelijk- 
heden zijn (bewegen of slepen). Zulke hulpmiddelen 
nodigen de leerlingen uit om een bepaalde reken- 
strategie te hanteren en leiden vaak tot reflectie, 
ook als het hulpmiddel niet meteen het gewenste 
effect heeft. In een enkel geval kijken de leerlingen 
bij de start van een opgave niet goed en beginnen 
ze plompverloren aan de som. Maar als blijkt dat 
het antwoord fout is, overleggen ze alsnog. Bij het 
stimuleren van de onderzoekende houding speelt 
het antwoordveld een belangrijke rol. De leerlingen 
gebruiken het doorgaans op een constructieve manier: 
ze klikken er pas op nadat ze zelf een antwoord hebben 
geformuleerd. 
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Lise: ‘We moeten eerst kijken of er iets kan bewegen.’ 
De pen gaat naar Zoë. Ze proberen samen of er iets kan 
bewegen. Lise wijst en zegt tegen Zoë: ‘Misschien dat 
je deze kunt bewegen.’ Zoë zegt: ‘Nee. Schrijven, denk 
ik.’ Lise: ‘Dat moet je zo doen.’ Ze pakt de pen aan en 
selecteert de penfunctie op het bord. Ze kiest eerst een 
dikke pen. Zoë zegt: ‘Nee, die is veel te dik.’ Vervolgens 
kiest Lise de juiste variant. 

Gebruik van de techniek van het digibord
Als de leerlingen de opgaven maken, kunnen ze met 
een digitale pen de mogelijkheden schrijven, gummen 
en slepen selecteren. Met schrijven en gummen blijken 
ze over het algemeen snel vertrouwd, maar met slepen 
hebben ze meer moeite. Om onderdelen te slepen 
moeten ze de pen op de knop ‘slepen’ zetten. Bij vijf 
opgaven was dit hulpmiddel beschikbaar, maar in 
vier gevallen blijken ze niet automatisch voor deze 
oplossing te kiezen. 

De leerlingen vinden het leuk om met de hulpmiddelen 
te werken. Dit blijkt uit het feit dat zij de pen of de 
gum soms een keer extra gebruiken. Sommigen kiezen 
bijvoorbeeld expres een te dikke pen, gummen wat ze 
geschreven hebben uit en nemen dan de juiste pen. 

Gebruik van de hulpmiddelen
Sommige opgaven zijn voorzien van aanvullende 
hulpmiddelen:

 ■ een machientje om achteruit te tellen
 ■ een tabel om in te cijferen
 ■ linialen waarmee de leerlingen kunnen zien hoe 
meters, decimeters en centimeters zich tot elkaar 
verhouden

In alle arrangementen is het antwoordveld beschikbaar.

In één geval wil het duo het hulpmiddel, een 
‘machientje’ voor aftrekken, niet gebruiken. In een 
gesprekje geven ze daar een opmerkelijke reden voor. 
‘Daar hebben we helemaal niets aan,’ zegt Liese. Zoë 
beaamt dat: ‘Ja, het geeft gewoon het antwoord.’ Van 
de drie linialen (meters, decimeters, centimeters) 
in een andere opgave maken de leerlingen wél volop 
gebruik, waarbij ze aangeven dat het optellen van de 
eenheden ‘goed ging door de linialen.’ 

Verder kan het digibord altijd dienen als ’kladblaadje’, 
bijvoorbeeld om berekeningen te maken. Bij drie 
opgaven gebruikten de leerlingen het bord als 
geheugensteuntje of om tussenantwoorden op te 
bewaren. Slechts één keer kozen ze voor een papiertje.

Bij sommige opgaven was de onderzoekende houding 
minder goed zichtbaar dan bij andere. Twee aspecten 
spelen hierbij een rol. Ten eerste moet de opgave 
aansluiten op het niveau van de leerlingen. Als een 
opgave te eenvoudig is, is er weinig reden voor 
reflectie. Maar ook een te ingewikkelde of abstracte 
opgave werkt averechts. In de tweede plaats lijkt er 
een verband te bestaan tussen zelfvertrouwen en een 
onderzoekende houding. Leerlingen die zich veilig en 
vertrouwd voelen, zijn eerder geneigd om meerdere 
oplossingsrichtingen te verkennen. 

Onze conclusie is dat de opgaven de leerlingen over het 
algemeen duidelijk hebben aangezet tot een onder- 
zoekende houding. Vrijwel alle duo’s die aan het bord 
verschenen, hebben daarvan blijk gegeven, zowel in de 
interactie met elkaar als met betrekking tot de opgave 
en het digibord. 

3.2	De	interactie	met	het	digibord
Op het digibord zijn rekenproblemen anders, meestal 
beeldender, vormgegeven dan in het werkboek. 
Bovendien hebben de leerlingen extra hulpmiddelen tot 
hun beschikking, omdat ze kunnen schrijven, gummen 
en slepen. Daarnaast zijn er specifieke hulpmiddelen 
ingebouwd. Hoe maken de leerlingen hier gebruik van?

Visuele ondersteuning
Uit een vrij recent onderzoek naar de implementatie 
van digiborden in het basisonderwijs (Fisser & 
Geverdink Nijhuis, 2007) blijkt dat leraren de 
visualisatiemogelijkheden als een belangrijke 
meerwaarde van digiborden beschouwen. Ze noemden 
bijvoorbeeld de kans om abstracte materie met 
kleurtjes, plaatjes en animaties te concretiseren. In 
de opgaven voor de verlengde instructie rekenen zijn 
vooral sommen gevisualiseerd.

Dit is op verschillende manieren gebeurd. Soms zijn 
de opgaven sterk aanschouwelijk weergegeven, zoals 
bij het verdelen van een taart en het betalen met 
muntgeld. Andere opgaven boden de leerlingen meer 
abstracte visuele ondersteuning, bijvoorbeeld een 
getallenlijn, een liniaal of een grafische weergave 
van splitsen. Een analyse van de video-observaties 
lijkt erop te wijzen dat de leerlingen in zes van de 
opgaven baat hebben bij de visuele ondersteuning: 
vier aanschouwelijk ondersteunde opgaven en twee 
opgaven met abstracte ondersteuning. In twee gevallen 
(beiden op basis van aanschouwelijke ondersteuning) 
kan niet worden aangetoond dat de visuele elementen 
de leerlingen verder helpen. Een voorbeeld is het 
construeren van een op het digibord gevisualiseerde 
som (zie figuur 3.1). De leerlingen begrepen niet wat er 
van hen verwacht werd (de munten zijn sleepbaar) en 
probeerden de som op te lossen door hoofdrekenen.

Figuur 3.1 – Construeren van de som op basis van 
visuele informatie

Terug: € ........            

€ 2,85

Hoeveel krijg je terug?
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3.3	De	leereffecten	tijdens	de	verlengde	
instructie
De leereffecten van de verlengde instructie zijn op 
twee manieren beoordeeld: door de werkwijze aan het 
digibord te observeren en door een voor- en nameting.

Leereffecten aan het digibord
Bij vijf opgaven is uit analyse van de videobeelden 
gebleken dat de leerlingen zich ontwikkelen. Zo 
maken ze eerst fouten en daarna niet of nauwelijks 
meer. Bovendien gaan ze grotere stappen maken om 
de opgave op te lossen. Soms verbetert een leerling 
zich door de uitleg van haar partner. Een ander duo 
doorloopt de opgave op aanwijzing van de leraar 
opnieuw, met beduidend beter resultaat. 

Ontwikkeling is in principe alleen zichtbaar als de 
leerlingen zich verbeteren. Leerlingen die tijdens het 
werken aan het digibord geen fouten maken, kunnen 
zich wel hebben ontwikkeld, maar die effecten zijn 
lastig vast te stellen. Bij drie opgaven hebben de 
leerlingen alle sommen goed. Bij één opgave rekenen 
de leerlingen per ongeluk door met het antwoord van 
de vorige opgave, zodat alle volgende antwoorden 
fout zijn, ook al is de strategie juist. Deze negatieve 
feedback maakt leren lastig. Bij één opgave vertonen de 
leerlingen weinig ontwikkeling. Het betreft delen met 
cijfers achter de komma – iets wat bijna alle leerlingen 
erg lastig vinden.

Naast rekenvaardigheden ontwikkelen enkele leerlingen 
inzicht in hun leerproces.. Een voorbeeld is een 
leerling die aangeeft dat zij de sommen die ze op het 
digibord correct heeft opgelost, niet in het schrift 
kan maken. De leraar gaat ervan uit dat de leerling de 
bewerking ‘gewoon niet snapt’. De leerling kan echter 
exact aangeven wat eraan schort en vertelt dat zij de 
sommen wel zou kunnen maken met behulp van het 
tabelletje op het digibord. 

Enkele leerlingen geven na afloop aan dat ze veel 
aan het digibord hebben gehad. Hoewel het soms als 
‘pittig’ werd ervaren, hielp de werkwijze de leerlingen 
om de sommen op te lossen.

Leereffecten volgens de voor- en nameting
Aan de hand van een voor- en een nameting is het 
leereffect in kaart gebracht. De meting bestond uit 
twee korte toetsen met sommen die in de opgaven aan 
bod kwamen. Ze werden vlak voor de start en direct 
na afloop van de verlengde instructie afgenomen. De 
leerlingen kregen er een paar minuten de tijd voor. 

In de helft van de gemeten gevallen (10 van de 20) is 
leerwinst geboekt: de leerlingen behaalden een hogere 
score op de nameting dan op de voormeting. In de 
andere helft van de gevallen kon geen leerwinst worden 
vastgesteld. In drie gevallen is dit te verklaren doordat 
de leerlingen alles goed hadden op de voormeting, 
waardoor de leerlingen zich niet konden verbeteren. 
In vier gevallen begrepen de leerlingen de stof niet: 
ze maakten beide keren geen enkele som goed. De 
aan het digibord geconstateerde ontwikkeling (zie 
de vorige paragraaf) is niet altijd zichtbaar in de 
toetsresultaten. Soms lijkt een transferprobleem op te 
treden; de leerlingen kunnen het actieve digibordwerk 
niet vertalen naar de ‘droge’ som in de toets of het 
schrift.

De leraar is niet ontevreden over de leeropbrengsten. 
Ook bij de ‘reguliere’ verlengde instructie rekenen 
wisselen de opbrengsten van geval tot geval. Volgens de 
leraar zijn de leeropbrengsten aan het digibord groter: 
de leerlingen die aan het digibord werken, verwerven 
vaker nieuwe inzichten.

In hoeverre beïnvloedde het werken met het digibord 
de taakgerichtheid van de andere leerlingen? En ging 
dit gepaard ging met een – onbedoeld – leereffect? 
Met andere woorden: profiteerden de andere leerlingen 
van de verlengde instructie die de duo’s aan het 
digibord doorliepen? 

4.1	De	mate	van	afleiding	door	de	activiteiten	
aan	het	digibord
Via een systematische observatie hebben we beoor-
deeld of de activiteiten aan het digibord de andere 
leerlingen afleidden van hun (zelfstandige) werkzaam-
heden. Specifiek hielden we bij in welke mate deze 
leerlingen naar het digibord keken of reageerden op de 
duo’s aan het bord. 

We constateerden dat er weinig interactie plaatsvond 
met de leerlingen aan het digibord; bij de eerste 
opgaven kwam dit iets vaker voor dan tijdens latere 
sessies. 
Een andere indicator van ‘afleiding’ is het werktempo. 
Als dat sterk achterblijft bij het werktempo dat de 
leraar verwacht, kan er sprake zijn van afleiding. De 
leraar schatte het aantal sommen dat een leerling 
normaal gesproken zou oplossen en vergeleek dat na 
elke les met het werkelijke aantal, zowel voor groep 5 
als voor groep 6.

Afleiding door het digibord – leerlingen groep 5
Gemiddeld zijn de leerlingen van groep 5 iets minder 
dan 5 procent van de meetmomenten gericht op de 
digibordactiviteiten. Wel zijn er verschillen tussen 
de opgaven. Eenmaal richtte meer dan 10 procent van 
de leerlingen hun aandacht op het digibord; bij deze 
opgave was de spreiding bovendien erg groot. Dit 
betekent dat er forse verschillen bestaan tussen de 
mate waarin de leerlingen worden afgeleid. Bij 7 van 
de 11 opgaven hebben we geen zichtbare afleiding 
geconstateerd. De leerlingen uit groep 5 werden dus – 
een enkele uitschieter daargelaten – blijkbaar slechts 
minimaal afgeleid door het digibord. De zorg dat de 
leerlingen sterk afgeleid zouden worden, is dan ook 
ongegrond, met uitzondering van één opgave en enkele 
individuele gevallen.

Afleiding door het digibord – leerlingen groep 6
De leerlingen van groep 6 worden iets sterker 
afgeleid dan die van groep 5: in totaal blijken zij 
gemiddeld 8 procent van de meetmomenten op de 
digibordactiviteiten te zijn gericht. Ook hier zijn er 
verschillen tussen de opgaven. Bij drie opgaven zijn 
de leerlingen vaker afgeleid door het digibord (>10% 
van de meetmomenten) en bij drie andere is nauwelijks 
sprake van afleiding (<5% van de meetmomenten). De 
mate van afleiding is tijdens de eerste opgaven wat 
hoger dan later – mogelijk treedt er gewenning op. De 
spreiding is behoorlijk groot: er zijn altijd leerlingen 
die helemaal niet worden afgeleid door het digibord 
en er zijn (bij twee opgaven) leerlingen die meer dan 
de helft van de meetmomenten gericht zijn op het 
digibord. Dat zijn echter wel uitzonderingen. 

4	 De	effecten	van	het	digibord		
	 op	de	rest	van	de	klas	
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Vijf leerlingen van groep 6 zijn gemiddeld meer dan 
10 procent (11,0% - 17,8%) van de meetmomenten 
afgeleid door het digibord. Twee van hen hebben 
overigens zelf meerdere keren aan het digibord 
gewerkt. Voor deze vijf leerlingen hebben we 
onderzocht of hun zelfstandige werktempo werd 
afgeremd. Al deze leerlingen bleken echter het tempo 
dat de leraar verwachtte te halen, ook bij opgaven 
waarbij ze hun aandacht voor meer dan 20 procent 
van de meetmomenten op het digibord hadden gericht. 
In enkele gevallen hadden ze zelfs meer af dan de 
leraar verwachtte. We zien hier dus geen samenhang. 
Overigens werden de leerlingen van groep 6 bij 5 van 
de 11 opgaven totaal niet afgeleid door het digibord.

4.2	Werktempo	als	indicatie	voor	afleiding	–	
groep	5	en	6
Het werktempo tijdens de sessies aan het digibord 
wijkt over het geheel genomen niet sterk af van het 
geschatte werktempo. Als er al sprake is van een 
afwijking, dan is die meestal positief. Het digibord 
lijkt dus geen negatief effect te hebben op het 
werktempo van de andere leerlingen. Er zijn wel 
verschillen tussen de leerlingen: de spreiding is 
aanzienlijk. Uit een nadere analyse bleek dat deze 
verschillen bij groep 5 geen verband hielden met 
afleiding door het digibord. 

Opvallend is dat we bij de leerlingen uit groep 6 bij 
twee opgaven een positief verband vonden tussen het 
werktempo en de mate van afleiding: leerlingen die 
meer sommen maakten dan op voorhand was geschat, 
bleken vaker naar het digibord te hebben gekeken 
dan klasgenoten die precies het verwachte werktempo 
behaalden. Hoewel het denkbaar is dat het werktempo 
steeg omdat de leerlingen naar het digibord keken, 
is het ook mogelijk dat zij hun werk eerder af hadden 
en vervolgens hun aandacht naar het digibord 
verplaatsten. Hierbij moet worden aangetekend dat 
dit effect slechts bij een klein aantal (11) leerlingen 
is waargenomen en dat het verwachte werktempo een 
subjectieve schatting is. 

4.3	Leereffect	van	het	digibord	op	leerlingen	
van	groep	5
Voor de leerlingen van groep 5 hebben we nagegaan of 
sprake was van een – onbedoeld – leereffect doordat 
ze meekeken naar de activiteiten aan het digibord. Om 
dit te bepalen lieten we de leerlingen deelnemen aan 
een voor- en een natoets over de leerstof die aan het 
digibord werd behandeld. 

De verschillen tussen de voor- en nameting bleken 
te klein om een relatie te kunnen leggen tussen 
het meekijken naar het digibord en de score op 
de nameting. De conclusie is dan ook dat er geen 
leereffect is opgetreden: de leerlingen uit groep 5 
presteerden niet beter doordat ze hun klasgenoten uit 
groep 6 aan het digibord zagen werken.

We hebben niet gekeken naar leereffecten bij de 
leerlingen van groep 6 die niet aan het digibord 
werkten: mogelijke verbeteringen hoeven bij deze 
leerlingen niet het gevolg te zijn van het digibord 
maar kunnen ook veroorzaakt zijn door het oefenen in 
het werkboek.

5.1	Conclusie
De praktijkvraag van een leraar van basisschool De 
Arabesk luidde: ‘Wat zijn de effecten samenwerkend 
zelfstandig leren met het digibord bij de verlengde 
instructie rekenen?’ Deze vraag is in tweeën gesplitst: 
1. Welke effecten heeft de werkwijze met het digibord 

op de houding, het gedrag en de leerresultaten van 
de leerlingen van groep 6 die deelnemen aan de 
verlengde instructie rekenen? 

2. Welke effecten heeft de werkwijze met het digibord 
op de taakgerichtheid van de leerlingen van 
groep 5 en 6 die niet deelnemen aan de verlengde 
instructie? Treedt er een leereffect op?

De effecten op de leerlingen in de verlengde 
instructie
Het algemene beeld is dat werken met het digibord  
inderdaad heeft geleid tot een actieve en onder- 
zoekende leerhouding. De leerlingen waren, in  
tegenstelling tot de ‘reguliere’ verlengde instructie 
aan de instructietafel, bovendien fysiek actief. Zij 
werkten met aandacht voor de taak en voor elkaar de 
sommen uit, waarbij de duo’s duidelijk leergesprekken 
voerden: er werd hardop gerekend en strategieën  
werden uitgesproken en uitgeprobeerd. 

De leerlingen waren zelfstandig aan het werk, hadden 
steeds minder hulp nodig en vonden het leuk om op 
deze manier aan de slag te gaan. Zij hadden vaak baat 
bij de hulpmiddelen bij de opgaven en konden hier 
over het algemeen goed mee overweg. Alleen het slepen 
bleek lastig. De opgaven voldeden daarmee aan de 
opzet, al waren er wel verschillen tussen de ene opgave 
en de andere. 

Met betrekking tot de leeropbrengsten van de 
arrangementen, kunnen we voorzichtig positief zijn. 
In de helft van de gevallen is sprake van een positief 
leereffect. In 10 van de 17 situaties waarin een 
leerling zich, gezien de score op de voormeting, zou 
kunnen verbeteren, is inderdaad een verbetering 
geconstateerd. Tijdens het werken met het digibord 
is - via de observaties - veelvuldig ontwikkeling 
waargenomen, waarbij moet worden aangetekend 
dat dit niet altijd resulteerde in hogere toetsscores. 
Soms lijkt sprake te zijn van een transferprobleem 
van het actieve digibordwerk naar de ‘droge’ som op 
de toets of het schriftje. Volgens de leerkracht zijn 
de leeropbrengsten aan het bord groter dan bij de 
‘reguliere’ verlengde instructie rekenen. 

De effecten op de andere leerlingen
Uit de observatiegegevens blijkt dat de leerlingen van 
groep 5 gemiddeld 5 procent van de meetmomenten 
werden afgeleid door de digibordactiviteiten. Voor de 
leerlingen van groep 6 was dit gemiddeld 8 procent van 
de meetmomenten. Dat zijn relatief lage percentages. 
En hoewel er sprake was van verschillen tussen de 
opgaven en tussen de leerlingen, konden we geen 
duidelijk patroon – leerlingen die vooral tijdens een 
bepaalde sessie werden afgeleid of leerlingen die de 
aandacht vrijwel constant op het digibord richtten – 
constateren. Wel waren er enkele uitschieters. 

5	 Conclusie,	aanbevelingen	en	discussie
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De leerlingen van groep 6 waren iets vaker afgeleid 
door het werk aan het digibord dan de leerlingen 
uit groep 5 (hoger gemiddelde, meer en hogere 
uitschieters). Dat is niet verwonderlijk, want de 
leerlingen die aan het bord werkten, waren hun 
jaargroepgenoten en de leerstof had betrekking 
op hun eigen rekenles. Tot de uitschieters in 
groep 6 (leerlingen die relatief veel afgeleid 
werden) behoorden leerlingen die zelf ook aan het 
digibord hadden gewerkt. Het werktempo van groep 
6-leerlingen die gemiddeld meer dan 10 procent van 
de meetmomenten naar het digibord keken, bleef 
niet achter bij het verwachte werktempo. We hebben 
dan ook geen verdere aanwijzingen gevonden dat 
digibordgebruik een negatief effect heeft op het 
werktempo van de leerlingen uit groep 5 en 6. De 
hypothese dat kijken naar het rekenen van de groep 
6-leerlingen aan het digibord bij leerlingen van groep 
5 tot leereffecten zou kunnen leiden, vindt geen steun 
in het onderzoek.

5.2	Aanbevelingen	en	discussie
Welke aanknopingspunten heeft dit onderzoek 
opgeleverd? 

Het totaalbeeld is positief: de inzet van het digibord 
blijkt in dit geval een schot in de roos. Leerlingen die 
minder sterk zijn in rekenen, werken de opdrachten 
met plezier en aandacht voor de rekentaak op het 
digibord uit. Ze verkennen de mogelijkheden actief 
en overleggen hardop over de te volgen strategie. 
Bovendien lijken ze trots te zijn op hun oplossingen. 
Dat ze echt leren, blijkt niet alleen uit de directe 
observaties, maar ook uit de hogere scores bij de 
afsluitende toets.

In de onderwijspraktijk wordt gezocht naar manieren 
om het digibord meer leerlinggestuurd en interactief 
in te zetten. De aanpak van De Arabesk is hier een 
perfect voorbeeld van. Het doet vermoeden dat het 
mogelijk moet zijn om het digibord op vergelijkbare 
wijze in te zetten voor leerlingen met een ander 
rekenniveau, of zelfs voor andere leergebieden. Eén 

voorbehoud: het zelfstandig uitwerken van taken past 
bij de onderwijsvisie van De Arabesk. De leerlingen 
zijn gewend om zelfstandig te werken in een open 
omgeving, waarbinnen klasgenoten andere taken 
uitvoeren. Of deze werkwijze met het digibord in een 
meer traditionele setting dezelfde effecten heeft, moet 
verder onderzoek uitwijzen.

De transfer van het geleerde op het digibord naar de 
‘droge’ som in het boek verloopt niet altijd vlekkeloos. 
Aanpassing van de opgaven of het ‘vertalen’ van de 
hulpmiddelen naar het schrift zouden die overgang 
mogelijk kunnen versoepelen. Verder blijkt dat de 
leerlingen niet alle hulpmiddelen even vanzelfsprekend 
ontdekten en benutten (vooral slepen bleek lastig). 
Meestal hielp de visuele ondersteuning de leerlingen 
uiteindelijk verder. Ook op hulpmiddelengebied zijn 
dus verbeteringen mogelijk.

Hoe de leerlingen met het digibord werkten, weten 
we dankzij intensieve observaties. Maar in een 
normale lessituatie heeft een leraar daar geen tijd 
voor, omdat hij met de andere leerlingen bezig is. 
De reflectiegesprekjes tussen leraar en leerlingen 
leverden nuttige informatie op en bleken makkelijk 
uitvoerbaar. Andere mogelijkheden om de leraar in 
dit opzicht meer houvast te bieden: het integreren van 
een terugkoppelingstool in de opgave en (incidenteel) 
een video-opname van leerlingen die met het digibord 
werken. 

Een prettige bijkomstigheid is dat de 
studentenobservatoren van de pabo tijdens de 
observaties kennis hebben gemaakt met een andere 
werkwijze dan de meesten gewend waren. Zij zijn 
hierdoor geënthousiasmeerd: veel studenten hebben 
aangegeven het digibord voor zowel interactief 
als zelfstandig groepswerk te willen inzetten. De 
student die de opgaven heeft ontwikkeld, heeft ze al 
in een andere klas van De Arabesk ingezet. Ook zij is 
positief over de wijze waarop haar leerlingen met de 
arrangementen aan de slag zijn gegaan.

6.1	Literatuurlijst
 ■ Fisser, P.H.G. & Geverdink Nijhuis, G.J. (2007). 
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pdf .
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leren rekenen met het digibord. Een praktijkondrzoek 
naar het gebruik van het digibord door leerlingen 
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Beschikbaar op onderzoek.kennisnet.nl. 

6.2	Over	dit	onderzoek
Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoeksrapport 
Zelfstandig leren rekenen met het digibord (Coetsier 
e.a., 2009). Dit onderzoeksrapport is beschikbaar op 
onderzoek.kennisnet.nl.

Het gebruik van het digitale schoolbord voor verlengde 
instructie op de Arabesk is ook op video vastgelegd. 
De DVD met de videobeelden is bijgesloten bij deze 
publicatie en beschikbaar op onderzoek.kennisnet.nl. 

6.3	Met	dank	aan
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. Ten slotte willen we 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. 

6.4	Een	vraag	stellen
Mocht u nog specifieke vragen hebben over het 
onderzoek, neemt u dan gerust contact op met
Kennisnet, afdeling Onderzoek. Dit kan via	
onderzoek@kennisnet.nl of telefoonnummer 
079-321 23 22.

6.5	Neem	een	gratis	abonnement	op	de	
Onderzoeksreeks
Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwe 
publicaties in de Kennisnet Onderzoeksreeks? Ga 
dan naar onderzoek.kennisnet.nl/kennisvanwaarde/
onderzoeksreeks en sluit een gratis abonnement af. U 
krijgt dan steeds de nieuwste publicaties – gemiddeld 
tien per jaar – direct na verschijning
toegestuurd.

6	 Meer	weten?
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