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Voorwoord 
 
 
Dit onderzoek heeft plaats kunnen vinden dankzij een subsidie van Stichting Kennisnet, 
vanuit de Stimuleringsregeling Educatief Onderzoek.  
 
Op deze plaats willen we graag alle scholen bedanken die mee hebben gewerkt aan het 
onderzoek, met speciale dank aan de leerkrachten die bereid zijn geweest tijd en aandacht te 
geven aan een goede uitvoering. Maar in de eerste plaats natuurlijk dank aan alle leerlingen 
die hebben gezorgd voor de kern van dit onderzoeksrapport: hun vaak goed verwoorde en 
duidelijke commentaar en argumenten waren zeer de moeite waard om te lezen. Zij hebben er 
samen voor gezorgd dat duidelijk is geworden dat het van belang is om de meningen van 
leerlingen mee te nemen in toekomstig onderzoek naar de implementatie en effectiviteit van 
ict-gebruik in het onderwijs.  
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Samenvatting  
 
 
Oefenprogramma’s op het gebied van rekenen en taal worden in het basisonderwijs veel 
gebruikt, onder meer omdat ze eenvoudig in te zetten zijn en geen hoge eisen stellen aan het 
computersysteem. Naast losse programma’s betreft dit methodegebonden software die 
onderdeel is van de papieren reken- en taalmethoden. De veronderstelling is dat dergelijke 
software motiverend is voor leerlingen en meer gelegenheid biedt om te oefenen, wat 
uiteindelijk de prestaties kan verhogen. Hoewel er wel onderzoek plaatsvindt naar de 
effectiviteit van reken- en taalsoftware en naar de mate waarin dergelijke software wordt 
gebruikt, worden de meningen van leerlingen daarin zelden meegenomen. Deze verkennende 
pilotstudie wil een eerste stap zetten in de richting van meer systematisch onderzoek naar 
leerlingpercepties ten aanzien van ict-toepassingen in onderwijs.  
Het onderzoek richtte zich op methodegebonden rekensoftware, en wel van de methoden 
Rekenrijk en Pluspunt. Aan het onderzoek hebben 329 leerlingen van groep 7 en 8 en veertien 
leerkrachten deelgenomen van tien scholen verspreid over Nederland. Zeven scholen 
gebruikten de software van Rekenrijk; drie scholen gebruikten de software van Pluspunt. De 
volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: 
1. Op welke wijze wordt de rekensoftware in de klassen gebruikt? 
2. Wat is de mening van de leerkracht over de rekensoftware en over de wijze waarop de 
leerlingen met de software werken? 
3. Hoe ervaren de leerlingen het gebruik van de rekensoftware? 
4. Zijn de percepties van leerlingen te relateren aan individuele leerlingkenmerken? 
Ten behoeve van het onderzoek zijn leerkrachten en leerlingen geïnterviewd, zijn leerlingen 
tijdens het werken met de software geobserveerd en hebben leerlingen een learner report 
ingevuld.  
 
De rekensoftware blijkt slechts in een kleine minderheid van de klassen te worden ingezet op 
de manier zoals bedoeld in de methode. Voor veel leerkrachten is de meerwaarde van de 
software niet duidelijk. De meeste leerkrachten maken geen gebruik van de mogelijkheden 
die de software biedt om leerlingen te volgen of te differentiëren, vooral vanwege tijdgebrek 
en gebrek aan kennis.  
Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid van de leerlingen (ongeveer 60%) liever in het 
rekenschrift werkt dan met de software, onder meer vanwege het dwingende karakter van de 
software. Eenzelfde aantal leerlingen vindt rekenen met de software moeilijker dan met het 
schrift. Veel leerlingen ervaren de hulp en uitleg van de software als onvoldoende. Ruim de 
helft van de leerlingen zou graag meer zelf willen bepalen welke sommen ze op de computer 
doen. Zij denken dan meer te leren omdat ze dan zelf kunnen bepalen waar ze aan werken. 
De meningen van de leerlingen van beide methoden laten enkele verschillen zien, waarbij 
aangetekend moet worden dat de Pluspunt-groep veel kleiner was dan de Rekenrijk-groep. 
Pluspunt leerlingen zijn in het algemeen wat positiever over de software; wel geeft ook van 
hen nog steeds een krappe helft de voorkeur aan het rekenschrift. Op enkele punten blijken 
jongens en meisjes van elkaar te verschillen; zo ervaren meisjes vaker dan jongens de 
software als moeilijker dan het boek. Rekenniveau heeft geen invloed op de meningen van de 
leerlingen. De school- en klascontext blijkt wel van invloed te zijn, maar deze invloed kon 
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onder meer door geringe aantallen leerlingen op sommige scholen niet afdoende worden 
geïnterpreteerd.  
De onderzoeksresultaten laten zien dat verder onderzoek mogelijk en noodzakelijk is: 
leerlingen van 10-11 jaar blijken goed in staat te zijn hun mening te verwoorden. Ook leveren 
hun voorkeuren en argumenten nieuwe inzichten op over de voorwaarden waaronder 
methodegebonden software effectief ingezet kan worden in het onderwijs. 
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 1.  Inleiding 
 
 
Binnen het onderzoeksprogramma ‘Kennis van waarde maken’ van Kennisnet is een van de 
aandachtspunten de gepercipieerde opbrengsten van het gebruik van specifieke ict-
toepassingen. Het gaat daarbij om de percepties van docenten en andere professionals, en van 
leerlingen. De gedachte is dat gegevens over die gepercipieerde opbrengsten een bijdrage 
leveren aan een noodzakelijke kennisbasis om de inzet van ict in het onderwijs te verbeteren 
cq te versterken.  
In de praktijk lijkt de mening van de leerling vaak stilzwijgend door zowel leerkrachten als 
andere betrokkenen te worden ingevuld. Het ‘common sense’ idee is dat ict-gebruik 
motiverend werkt voor leerlingen, omdat ze de computer sowieso ‘leuker’ vinden dan bv. 
schriftelijk werk. Zo is 88% van de basisscholen van mening dat het gebruik van ict het 
onderwijs aantrekkelijker maakt voor leerlingen (Kennisnet, 2008). Een Europees 
reviewonderzoek laat zien dat 86% van de Europese leraren van mening is dat leerlingen meer 
gemotiveerd zijn en meer aandacht hebben als de computer in de klas wordt gebruikt 
(Balanskat, Blamire & Kefala, 2006).  
Het leerling-niveau speelt tot nu toe vooral een rol in onderzoek naar de opbrengsten van ict-
gebruik. Het betreft dan ‘harde’ leerlinggegevens met betrekking tot prestatieniveau, en 
achtergrondgegevens als sekse en etniciteit. Ook is er onderzoek naar attitudes van 
(verschillende groepen) leerlingen ten aanzien van zowel ict in het algemeen als specifieke 
ict-toepassingen (bv. Volman, Van Eck, Heemskerk & Kuiper, 2005; zie ook Volman &Van 
Eck, 2001). Uit dergelijk onderzoek komen aanwijzingen dat percepties per toepassing en per 
leerlinggroep sterk kunnen verschillen.  
Deze verkennende pilotstudie wil een bijdrage leveren aan onderzoek naar de gepercipieerde 
opbrengsten van het gebruik van ict-toepassingen ten opzichte van een leersituatie zonder 
gebruik van ict. In het onderzoek staat de perceptie van basisschoolleerlingen centraal met 
betrekking tot één specifieke ict-toepassing, te weten het gebruik van methodegebonden 
software in het rekenonderwijs. Voortbouwend op eerdere bevindingen op één school, verkent 
dit onderzoek in de groepen 7 en 8 van in totaal tien basisscholen die werken met 
methodegebonden rekensoftware hoe leerlingen het gebruik van deze software ervaren, in 
vergelijking met het rekenen met hun rekenboek en -schrift.  
 

Methodegebonden rekensoftware in het basisonderwijs: de mening van leerlingen 8



2. Achtergrond van het onderzoek en onderzoeksvragen 
 
 
Het gebruik van oefenprogramma’s op het gebied van rekenen en taal is wijd verbreid in het 
basisonderwijs. Zo had in 2008 98% van de basisscholen dergelijke programma’s in het bezit 
(Kennisnet, 2008). Voor veel scholen zijn oefenprogramma’s een makkelijke manier om de 
computer in te zetten in de klas: de eisen aan het systeem zijn te overzien, leerlingen kunnen 
er vaak snel mee aan het werk en ook voor leerkrachten met minder ict-vaardigheden is het 
gebruik goed te doen. Met name bij schoolvakken waarvoor leerlingen veel moeten oefenen, 
zoals rekenen en spelling, vormt oefenen op de computer een welkome aanvulling op de rest 
van de lesstof. Aanvankelijk bestond het aanbod op dit gebied vooral uit programma’s die los 
stonden van de op school gebruikte methoden. Educatieve uitgevers zijn de laatste jaren 
echter druk bezig geweest om software te ontwikkelen die aansluit bij en onderdeel is van de 
bestaande reken- en taalmethoden. Bijna een derde van de leerkrachten ziet dergelijke 
methodegebonden software als het meest bruikbare digitaal materiaal voor het eigen 
onderwijs (Kennisnet, 2008) en 70% van de leerkrachten zegt dergelijke software te 
gebruiken (Kennisnet, 2009). Met betrekking tot rekenen hebben op dit moment alle veel 
gebruikte rekenmethoden een bijpassend softwarepakket.  
Hoewel methodegebonden software een dure aanschaf is, vormt voor scholen de aansluiting 
bij de methode een belangrijke meerwaarde ten opzichte van losse oefenprogramma’s als 
Ambrasoft of Hoofdwerk. De leerlingen kunnen op een eenduidige manier oefenen, de 
leerkracht hoeft niet na te denken welke onderdelen van de software bij de behandelde stof 
passen, er zijn meestal veel mogelijkheden om leerlingen te monitoren en bij de software 
hoort vaak ook de mogelijkheid om digitaal te toetsen.  
In zowel onderwijskundige als technologische kringen wordt wel opgemerkt dat dergelijke 
software niet erg ‘spannend’ of vernieuwend is. Er kan immers veel méér met ict in het 
onderwijs. Ook is de software vaak een voorbeeld van een wat ‘behoudend’ ict-gebruik, 
horend bij een transmissie-model van onderwijs waarbij de computer de rol van de leerkracht 
simpelweg overneemt en daar niet veel aan toevoegt (Lovell & Phillips, 2009). De uitgevers 
van de software benadrukken dat elementen als interactiviteit (bijvoorbeeld het niveau van de 
sommen aanpassen aan het niveau van de leerling) en feedback (de leerling weet direct wat 
hij of zij fout doet en kan hulp vragen) de software wel degelijk een grote meerwaarde geven. 
De genoemde populariteit van rekensoftware laat in ieder geval zien dat er binnen het 
onderwijs veel behoefte aan is.  
 
In 2007 heeft de Vrije Universiteit een kleinschalig onderzoek uitgevoerd naar het gebruik 
van software behorend bij de methode Rekenrijk in een groep 7/8 van een basisschool in 
Houten (Kuiper, De Koster & Volman, 2008). In dit onderzoek is de mening van de leerlingen 
over de voor- en nadelen van de software meegenomen; de betreffende school verwachtte dat 
de leerlingen bij gebruik van software meer gemotiveerd zouden zijn voor rekenen bij gebruik 
van de software. De resultaten van het onderzoek waren verrassend; zo gaf ongeveer 
driekwart van de leerlingen aan liever te werken in het schrift dan op de computer.  
Dit geeft aanleiding voor vervolgonderzoek naar de perceptie van leerlingen ten aanzien van 
het gebruik van rekensoftware. Dergelijk onderzoek kan bijdragen aan de nog geringe ‘body 
of knowledge’ omtrent leerlingpercepties van de voor- en nadelen van ict-toepassingen. Als 
de resultaten uit de genoemde eerste verkenning in een grootschaliger pilot bevestigd worden, 
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is het van belang om leerlingpercepties in het vervolg expliciet mee te nemen in onderzoek 
naar zowel de implementatie als de opbrengsten van ict-toepassingen. Ook kan het 
voorgestelde onderzoek relevantie hebben voor de onderwijspraktijk. Meer kennis over de 
manier waarop (verschillende groepen) leerlingen reageren op het gebruik van 
methodegebonden software geeft leerkrachten de mogelijkheid om bijvoorbeeld meer te 
differentiëren tussen leerlingen bij het inzetten van dergelijke software.  
 
In deze pilotstudy is uitgegaan van de volgende onderzoeksvragen: 
1. Op welke wijze wordt de rekensoftware in de klassen gebruikt? 
2. Wat is de mening van de leerkracht over de rekensoftware en over de wijze waarop de 
leerlingen met de software werken? 
3. Hoe ervaren de leerlingen het gebruik van de rekensoftware? 
4. Zijn de percepties van leerlingen te relateren aan individuele leerlingkenmerken? 
De eerste twee vragen hebben als doel de percepties van de leerlingen te kunnen plaatsen 
tegen de context waarin de rekensoftware wordt gebruikt; de vragen 3 en 4 vormen de kern 
van het onderzoek. 
 
Deze pilotstudy richt zich op de software horend bij twee veel gebruikte rekenmethoden: 
Rekenrijk en Pluspunt. In de eerder genoemde verkennende studie van Kuiper, De Koster en 
Volman (2008) is het gebruik van de software van de rekenmethode Rekenrijk onderzocht. 
Aangezien deze pilot deels een replicatie betreft, is Rekenrijk opnieuw onderzocht op een 
grotere schaal. Rekenrijk is een relatief jonge rekenmethode die inmiddels een duidelijke 
plaats heeft verworven binnen het rekenonderwijs; in 2005 gebruikte 15% van de scholen 
deze methode. De ontwikkelaars van Rekenrijk zien de software als een duidelijke 
meerwaarde op de papieren methode; de methode hoorde bij de eersten die bijbehorende 
software ontwikkelden.  
Daarnaast is ervoor gekozen om (op wat kleinere schaal) ook Pluspunt bij het onderzoek te 
betrekken. Pluspunt is de meest gebruikte rekenmethode in Nederland, met ongeveer 40% van 
de scholen als gebruiker. De software van Pluspunt verschilt op een aantal punten van die van 
Rekenrijk. Beide softwarepakketten worden uitgebreider beschreven in paragraaf 4.5. Het 
onderzoek heeft plaatsgevonden bij de groepen 7 en/of 8 van zeven scholen die werken met 
de Rekenrijk-software en drie scholen die werken met de Pluspunt-software. 
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3.  Korte literatuurstudie 
 
 
In onderzoek naar ict-gebruik in het hoger onderwijs en in wat mindere mate ook het 
voortgezet onderwijs wordt het perspectief van de gebruiker, de student of leerling, 
regelmatig meegenomen (zie bv. Bourgonjon, Valcke, Soetaert & Schellens, 2010; Selim, 
2003). Met betrekking tot het primair onderwijs is dit echter nauwelijks het geval. De veel 
gehoorde ‘common sense’ opvatting is dat het gebruik van de computer in het onderwijs 
motivatieverhogend zal werken. Zo is 88% van de basisscholen van mening dat het gebruik 
van ict het onderwijs aantrekkelijker maakt voor leerlingen (Kennisnet, 2008). Een Europees 
reviewonderzoek laat zien dat 86% van de Europese leraren van mening is dat leerlingen meer 
gemotiveerd zijn en meer aandacht hebben als de computer in de klas wordt gebruikt 
(Balanskat, Blamire & Kefala, 2006). Deze aannames worden echter zelden getoetst in het 
basisonderwijs, wellicht vanwege de leeftijd van de leerlingen. Ten onrechte, laat 
bijvoorbeeld het onderzoek naar de percepties van basisschoolleerlingen va het gebruik van 
digitale schoolborden van Hall en Higgins (2005) zien: de leerlingen in dit onderzoek waren 
goed in staat om hun mening te verwoorden en de auteurs concluderen dat “students […] 
provide some useful insights into the uses of the IWB, which it would be foolish to ignore” 
(p.114).  
Er is echter ook een meer principiële reden om percepties van leerlingen mee te nemen in 
onderzoek: leerlingen kunnen gezien worden als “stakeholders in education” (Wood, 2003, 
p.365) die het recht hebben gehoord te worden als het gaat om veranderingen die invloed 
kunnen hebben op hun onderwijssituatie. Met betrekking tot de inzet van ict speelt dat 
wellicht nog sterker, aangezien leerlingen van jongs af aan ict-gebruikers zijn. Bovendien kan 
het veronderstelde motiverende aspect niet zomaar worden aangenomen. Zo toonden de 
leerlingen in het onderzoek van Hall en Higgins (2005) zich bewust van de tekortkomingen 
van het huidige gebruik van het digitale schoolbord. Onderzoek van Bourgonjon et al. (2010) 
naar leerlingpercepties ten aanzien van het gebruik van videogames in het voortgezet 
onderwijs laat zien dat een aanzienlijke groep leerlingen niet zo enthousiast is over dergelijk 
gebruik.  
Het argument van de leerling als ‘stakeholder’ heeft behalve een principiële ook een 
economische kant. De aanschaf van ict-middelen is vaak een kostbare kwestie voor scholen. 
Naast andere belangrijke overwegingen kan de mening van de leerling als belangrijkste 
gebruiker waardevolle aanvullende informatie bieden. Al vijftien jaar geleden noemden 
McDougall en Squires (1995) het leerling-perspectief als één van de drie relevante 
perspectieven (naast die van de docent en van de ontwerper) bij de keuze voor een specifiek 
softwarepakket. Zij doelden hierbij echter niet op de actieve inbreng van leerlingen.  
Ook de voorwaarden voor de effectiviteit van softwaregebruik kunnen beter in kaart worden 
gebracht als de percepties van de leerlingen daarbij meegenomen worden. Onderzoek naar de 
effectiviteit van ict-gebruik in het onderwijs laat een wisselend beeld zien. Uit 
overzichtsstudies (bv. Cox et al., 2004; Balanskat et al., 2006) blijkt dat uit een deel van de 
onderzoeken aanwijzingen komen voor positieve effecten. Er zijn echter ook onderzoeken die 
geen of zelfs negatieve effecten vinden. Over de specifieke opbrengsten van het gebruik van 
rekensoftware in het onderwijs is echter nog niet veel bekend. Recent Amerikaans onderzoek 
heeft uitgewezen dat er zowel na één als na twee jaar gebruik geen verschillen te constateren 
waren tussen de leerresultaten van leerlingen die wel en leerlingen die geen gebruik hadden 
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gemaakt van rekensoftware (Campuzano et al., 2009). Dit onderzoek betrof een grootschalige 
studie met een zowel kwantitatieve als meer kwalitatieve opzet; leerlingen zijn echter niet 
actief bij dit onderzoek betrokken. Hun mening zou inzicht kunnen geven in de vraag waaróm 
die leerresultaten niet omhoog gaan: als leerlingen het werken met de software negatief 
beoordelen, heeft het oefenen met die software wellicht minder (snel) effect. In de woorden 
van Gerjets en Hesse (2004, p. 457): “[…] it is the students’ reaction to and use of the 
technology that determines whether the technology has an effect on their learning.” Deze 
auteurs laten zien dat er echter vrijwel geen onderwijskundig onderzoek is naar het samenspel 
van attitude, gebruik en effect van ict in het onderwijs. Sinds 2004 is daar in ieder geval voor 
het primair onderwijs geen verandering in gekomen. 
 
Educatieve software heeft een aantal elementen die van invloed kunnen zijn op de mening van 
leerlingen. Ten eerste is er de feedback die leerlingen krijgen. De meeste softwarepakketten 
geven direct feedback op het antwoord van de leerling. Dit kan een leerling prettig vinden – in 
het bijzonder als hij goed presteert is snelle en voortdurende bevestiging daarvan een 
motiverend element. Ook het omgekeerde kan echter optreden, vooral bij leerlingen die 
moeite hebben met rekenen. Ten tweede kan de autonomie die leerlingen krijgen van invloed 
zijn op hun mening over de software. Software kan meer of minder ‘sturend’ van karakter zijn 
en leerlingen meer of minder eigen keuze geven bij het bepalen van bijvoorbeeld het niveau 
van de oefeningen of de volgorde van de oefeningen. In het algemeen is educatieve software 
sturend van aard (Lovell & Phillips, 2009) wat door leerlingen wisselend beoordeeld kan 
worden: ze kunnen dit prettig vinden, of juist behoefte hebben aan meer autonomie. Ten derde 
is de vormgeving van de software een element dat het oordeel van de leerlingen kan 
beïnvloeden. Behalve het ‘uiterlijk’ in strikte zin (kleurgebruik etc.) kan daarbij gedacht 
worden aan de mate van variatie in de oefeningen en de vorm van de oefeningen (bv. meer of 
minder in de vorm van spelletjes). Ook de mate van overzicht over het geheel van een 
oefening of taak kan van invloed zijn op de uiteindelijke waardering van de software. Ten 
vierde is te verwachten dat de moeilijkheid van de oefeningen een rol speelt bij het oordeel 
van leerlingen. En ten slotte kan de mate van hulp en ondersteuning die de software biedt, de 
waardering voor de software beïnvloeden.  
 
Net als bij een papieren rekenmethode, zit er ook achter methodegeboden rekensoftware een 
visie op onderwijs. Deze visie wordt zichtbaar wanneer er wordt gekeken naar de mate van 
controle die de leerling heeft, de complexiteit van de vraagstukken en de uitdaging voor de 
leerling. Oefensoftware kan dan vervolgens grofweg verdeeld worden in behavioristisch en 
constructivistisch (McDougall & Squires, 1995). Behavioristische of directieve software laat 
weinig controle over aan de leerling, is gestructureerd en verkleint daarmee de complexiteit 
van de inhoud en het oplossingsproces. Beloningen zijn er in de vorm van een plaatje of een 
geluid. Constructivistische software daarentegen, laat veel controle aan de leerling, bevat 
complexe en diverse vraagstukken en de beloning is intrinsiek. De leerling ervaart het als een 
beloning als hij een moeilijk vraagstuk heeft opgelost. Als dergelijke software authentieke 
opdrachten voor leerlingen omvat kan ze een krachtige leeromgeving voor leerlingen vormen 
(Gerjets & Hesse, 2004). Het lijkt aannemelijk dat leerlingen positiever oordelen over 
dergelijke software, maar zeker is dit niet.   
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Op internet circuleren verschillende lijstje met criteria voor het beoordelen van educatieve 
software (zie bijvoorbeeld de website van Kennisnet). Die bevatten onder meer elementen 
zoals de aantrekkelijkheid voor leerlingen, de duidelijkheid van de opdrachten, de mate en 
wijze van feedback en de vrijheid die een leerling krijgt wat betreft tempo en volgorde. Toch 
blijft het ook bij deze lijstjes de leerkracht of ict-coördinator die beslist of en welke waarde 
aan dergelijke criteria gehecht wordt. Bovendien hoeft de perceptie van een volwassene van 
wat kinderen ervaren en/of belangrijk vinden, niet overeen te komen met de werkelijke 
ervaring. Een vraag als ‘Is het programma motiverend voor leerlingen?’ is alleen te 
beantwoorden door leerlingen te bevragen en te observeren. Ook een vraag als ‘Is er 
voldoende hulp beschikbaar voor de leerling?’ is alleen door de leerlingen te beantwoorden. 
De vraag ‘Kan de leerling bepalen welke onderdelen hij gaat doen?’ veronderstelt dat 
leerlingen dat prettig vinden. Juist dergelijke lijstjes met criteria maken duidelijk dat de stem 
van de leerling niet mag ontbreken bij de keuze of de evaluatie van de software.  
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4. Methode 
 
4.1 Participanten 
 
Aan het onderzoek hebben 329 leerlingen en veertien leerkrachten deelgenomen van tien 
scholen verspreid over Nederland. Zeven scholen gebruikten de software van Rekenrijk; drie 
scholen gebruikten de software van Pluspunt. De leerlingen zaten in groep 7 (184 leerlingen) 
en groep 8 (145 leerlingen). De selectie van de scholen vond plaats op basis van de 
aanwezigheid en het gebruik van de software van Rekenrijk dan wel Pluspunt, de bereidheid 
van de leerkrachten om mee te doen aan het onderzoek en de reistijd. Om een zo breed 
mogelijk beeld te kunnen krijgen is geprobeerd om binnen deze selectie te zorgen voor 
diversiteit wat betreft etniciteit en woonomgeving. Met het oog op de interpretatie van de 
resultaten willen we hier benadrukken dat de scholen (dus) niet random zijn geselecteerd. Het 
onderzoek was explorerend van aard en generaliseerbaarheid van de resultaten was derhalve 
niet het doel.  
De tabellen 1 en 2 geven de kenmerken van de groep leerlingen weer wat betreft sekse en 
jaargroep. In bijlage 1 worden de kenmerken van de deelnemende scholen samengevat. 
 
Tabel 1  Leerlinggegevens naar sekse 
 totale groep Rekenrijk Pluspunt 
 N % N % N % 
jongens 157 47.7 115 46.5 42 51.3 
meisjes 172 52.3 132 53.5 40 48.8 
totaal 329 100.0 247 100.0 82 100.0 

 
 
Tabel 2  Leerlinggegevens naar groep 
 totale groep Rekenrijk Pluspunt 
 N % N % N % 
groep 7 184 55.9 133 53.8 51 62.2 
groep 8 145 44.1 114 46.2 31 37.8 
totaal 329 100.0 247 100.0 82 100.0 

 
 
4.2  Procedure 
 
Het onderzoek had in eerste instantie alleen betrekking op de methode Rekenrijk. Omdat het 
zinvol leek om daar een tweede methode aan toe te voegen en dit (zij het op wat geringere 
schaal) binnen de onderzoeksperiode mogelijk bleek, is daar de methode Pluspunt aan 
toegevoegd.  
De scholen zijn benaderd op basis van de gegevens van de uitgever over het gebruik van de 
methode. Hoewel veel scholen die Rekenrijk en Pluspunt gebruiken inmiddels ook de 
software hebben aangeschaft, bleek in de praktijk dat dit niet betekende dat de software ook 
daadwerkelijk werd gebruikt. Bovendien was de indruk van de directie van de scholen (de 
eerst aangeschrevene) in een aantal gevallen anders dan de daadwerkelijke praktijk; veel 
leerkrachten gaven aan de software niet of heel incidenteel te gebruiken. Uiteindelijk is het 
gelukt voldoende scholen te vinden, waarbij op één (Rekenrijk-)school de software ten 
behoeve van het onderzoek op interventiebasis is gebruikt.  
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Na toestemming van schoolleiding en ouders is iedere deelnemende klas ten behoeve van de 
dataverzameling gedurende één dag bezocht. 
  
4.3 Dataverzameling en instrumenten 
 
De percepties van leerlingen zijn op twee manieren onderzocht. Allereerst hebben alle 
leerlingen (N = 329) een learner report ingevuld (zie bijlage 2), bestaande uit acht keer een 
set van twee zinnen die de leerlingen moesten aanvullen en een afsluitende gesloten vraag. De 
leerlingen kozen de zin waar zij het het meest mee eens waren en vulden deze zin aan. 
Wanneer de leerling het met beide zinnen eens was, vulde hij beide zinnen aan. Een 
voorbeeldvraag:  
Vraag 1 

a) Rekenen met Rekenrijk op de computer vind ik leuker dan rekenen in het schrift, 
omdat … 

b) Rekenen met Rekenrijk op de computer vind ik minder leuk dan rekenen in het 
schrift, omdat … 

Het learnerreport eindigde met een gesloten vraag om ook op die manier de voorkeur van de 
leerlingen te kunnen nagaan. 
Om aanvullende informatie te verkrijgen over de percepties van leerlingen ten aanzien van de 
software, zijn uit elke klas ongeveer tien leerlingen geïnterviewd (N = 145). De interviews 
waren semigestructureerd en zijn opgenomen met een voicerecorder.  
 
De context van het gebruik van de software is op twee manieren onderzocht. In de helft van 
de klassen (in totaal zeven) is een rekenles geobserveerd waarin leerlingen met de software 
werkten. Tijdens de observatie is een kijkwijzer ingevuld. Doel van de observatie was het in 
kaart brengen hoe de software gebruikt wordt (organisatie), hoe de leerlingen er mee aan het 
werk zijn en de rol van de leerkracht tijdens het werken met de software.  
Daarnaast zijn alle veertien leerkrachten die in dit onderzoek participeerden geïnterviewd met 
het oog op een beschrijving van de manier waarop de software daadwerkelijk werd gebruikt 
in de klas. Ook de mening van de leerkrachten over de software en hun indruk van de wijze 
waarop de leerlingen met de software werkten kwamen tijdens het interview aan de orde. Ook 
deze interviews waren semigestructureerd en zijn opgenomen met een voicerecorder.  
 
4.4 Data-analyse 
 
De observaties zijn samengevoegd tot een algemene beschrijving van de context waarin de 
software gebruikt wordt en de rol van de leerkracht hierin, met aandacht voor eventuele 
verschillen tussen scholen/klassen en tussen beide methoden. De observaties zijn vervolgens 
gebruikt als duiding van de resultaten waar nodig. 
De interviews met de leerkrachten zijn letterlijk uitgetypt en vervolgens samengevat aan de 
hand van drie thema’s: de manier waarop de leerkracht werkte met de software, zijn of haar 
mening over de software en zijn of haar mening over de wijze waarop de leerlingen de 
software werkten.  
Het learnerreport is zowel kwantitatief als kwalitatief geanalyseerd per deelvraag en in 
verschillende rondes. Eerst is een SPSS-bestand aangelegd met de antwoorden van de 
leerlingen op de vragen van het learner report. Op deze manier ontstond een overzicht van het 
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oordeel van de leerlingen over verschillende aspecten van de software. Met behulp van SPSS 
zijn allereerst de frequenties berekend per vraag. Vervolgens zijn kruistabellen gemaakt met 
betrekking tot de leerlingkenmerken sekse, groep en Cito-score. Gezien het explorerende 
karakter van het onderzoek en de variatie aan deelnemende klassen verwachtten we dat er 
sprake zou zijn van een klaseffect (de klassen waren immers niet geselecteerd op 
vergelijkbaarheid); dat is nagegaan met behulp van een logistische regressie-analyse. Daarbij 
is ook het effect van de methode opgenomen. 
Vervolgens is een Excel-bestand aangelegd met de argumenten die de leerlingen in het learner 
report noemden. Deze argumenten zijn per deelvraag onder elkaar gezet en daarna 
gecategoriseerd. Na deze eerste fase zijn alle argumenten nogmaals doorgelopen en zijn de 
categorieën verder verfijnd. Dit proces is gevolgd door de tweede onderzoeker en 
twijfelgevallen zijn gezamenlijk besproken. Na een definitieve codering is vervolgens 
gescoord hoe vaak een categorie voorkwam.  
De interviews met de leerlingen zijn letterlijk uitgetypt. De transcripts zijn op twee manieren 
geanalyseerd: allereerst is gezocht naar verdieping van de argumenten die leerlingen noemden 
in het learner report. Daarnaast zijn in de interviews aspecten aan de orde gekomen die niet in 
het learner report waren opgenomen. Deze zijn met behulp van inhoudsanalyse samengevat 
en gerubriceerd. 
 
4.5 Beschrijving van de twee softwarepakketten 
 

• Rekenrijk 
De software van Rekenrijk volgt de papieren methode en heeft een vergelijkbare vaste 
structuur. De stof wordt behandeld in twaalf blokken bestaande uit drie weken. De software 
genereert bij elk blok op vaste momenten voor elke leerling een oefensessie, een toetssessie, 
een herhalings- en een verrijkingssessie. De leerlingen werken in principe twee keer per week 
een kwartier met de software. In de eerste twee weken van elk blok betreft het oefensessies 
bestaande uit drie reeksen van ongeveer vijf minuten; in de derde week volgt een toetssessie 
en vervolgens afhankelijk van het toetsresultaat een herhalings- of een verrijkingssessie. De 
software werkt met een afbreekcriterium: als een leerling 50% van de items achter elkaar 
goed dan wel fout beantwoordt, wordt de reeks sommen afgebroken.  
De leerling kan hulp vragen aan het programma door te klikken op een icoontje. Die hulp kan 
de rekeninhoud betreffen (een uitleg van de aanpak van een som) of de vorm van de opgave 
(bv. waar het goede antwoord moet worden genoteerd). Bij een deel van de oefensommen 
wordt vooraf een gesproken inhoudelijke instructie gegeven die later opnieuw te beluisteren 
is. Bij een ander deel wordt alleen instructie gegeven als de leerling hierom vraagt. 
Bij goede antwoorden klinkt er een belletje of volgt er feedback als bv. ‘prima’. Bij foute 
antwoorden zijn er drie stappen van feedback. De eerste keer wordt de fout rood gemarkeerd 
en klinkt er feedback als ‘jammer’ of ‘probeer het nog een keer’. Bij een tweede fout 
antwoord volgt er tevens een visuele hint (tekst of afbeelding) om de som op te lossen. Bij een 
derde fout antwoord wordt het juiste antwoord gegeven. De leerling heeft dus maximaal twee 
keer de mogelijkheid een fout te corrigeren.  
De vormgeving van de software is minder afwisselend dan die van het rekenboek en bevat 
vooral ‘kale’ rekensommen in de vorm van een losse som, een meerkeuzevraag, een tabel of 
een sommenspin. Er is weinig gebruik van plaatjes, geluiden of teksten.  

Methodegebonden rekensoftware in het basisonderwijs: de mening van leerlingen 16



De papieren methode Rekenrijk is een sterk gestructureerde methode die een middenweg wil 
bieden tussen sterk realistisch getinte methodes en het ‘ouderwetse’ cijferen. De software van 
Rekenrijk heeft vooral een directief karakter; leerlingen hebben in de standaardinstelling geen 
controle over de volgorde van de sommen die ze maken en kunnen ook niet eigen 
onderwerpen of rekenniveau kiezen. De software biedt de leerkracht wel verschillende 
mogelijkheden om (individuele of alle) leerlingen meer keuze te bieden, bv. welke les zij 
oefenen of in welke volgorde ze bepaalde lessen maken. De leerkracht kan ook zelf aparte 
leerlijnen of opdrachten voor een leerling aanmaken. De vorderingen van de leerlingen zijn op 
verschillende manieren te volgen en te bewaren.  
 

• Pluspunt 
Ook de software van Pluspunt volgt de methode, die eveneens uit twaalf blokken bestaat. Per 
blok biedt de software vijf opdrachten: twee oefenopdrachten, twee 
automatiseringsopdrachten en een spel. De software kan per blok worden ingezet, dus 
methodevolgend (ter vervanging, extra oefening of remediëring) of blokoverstijgend om een 
bepaald onderwerp te oefenen. Er zijn geen vaste momenten waarop de software gebruikt 
wordt en de leerkracht kan instellen hoe lang leerlingen ermee werken. De standaardinstelling 
gaat uit van tien minuten per sessie, waarvan maximaal vijf minuten automatiseren.  
De oefenopdrachten kennen drie niveaus; de leerling begint altijd op niveau 2 en gaat 
afhankelijk van het resultaat terug naar niveau 1 of vooruit naar niveau 3. Voor de 
automatiseringsopdrachten geldt een tijdslimiet; leerlingen moeten de sommen binnen die tijd 
gemaakt hebben. Als een opdracht voldoende is gemaakt, gaat de leerling terug naar het 
keuzemenu; een onvoldoende gemaakte opdracht moet nogmaals worden gedaan.  
Ook bij Pluspunt kunnen leerlingen zowel inhoudelijke hulp vragen als meer praktische hulp 
bij het beantwoorden van een som. Bij de oefenopdrachten krijgen leerlingen gesproken 
instructie. Tijdens het maken van de sommen kunnen leerlingen hulp vragen door een 
kladblaadje aan te klikken waarop een vergelijkbare som wordt voorgedaan, inclusief het 
antwoord. De betreffende som wordt dan echter automatisch fout gerekend.  
Bij een goed ingevuld antwoord volgt feedback als ‘goed’ of ‘OK’. Na vijf goede antwoorden 
komt een vlag in beeld met het geluid van applaus en de tekst ‘je hebt vijf sommen goed in 
één keer’. Bij een fout antwoord verloopt de feedback in drie stappen, begeleid met 
commentaar als ‘probeer het nog een keer’ of ‘jammer’: eerst mag de leerling het nog een 
keer proberen. Bij een tweede fout antwoord krijgt de leerling een voorbeeld op een 
kladblaadje te zien. Bij een derde fout antwoord wordt het goede antwoord gegeven. Ook bij 
deze software heeft een leerling dus maximaal twee keer de mogelijkheid een antwoord te 
verbeteren. Praktisch nadeel van Pluspunt is dat een leerling wat hij intypt niet meer kan 
weghalen, voor het drukken op Enter. Dat heeft vooral consequenties voor leerlingen die de 
antwoorden goed hebben maar wat slordig typen, omdat dit immers direct leidt tot een fout 
antwoord. 
De vormgeving van de software volgt die van de methode. De sommen worden aangeboden 
tegen een achtergrond die past bij de context die dat blok centraal staat (bv. ‘Texel’ of ‘de 
drukkerij’), compleet met geluiden. De opdrachten zelf zijn kale sommen in een (contextloos) 
‘jasje’ van bijvoorbeeld een luchtballon of een stopwatch. Ook het spel (één van de vijf 
opdrachten) kent weinig variatie. 
Terwijl de papieren methode Pluspunt een voorbeeld is van een realistische rekenmethode, is 
de software directief van aard. Er lijkt weliswaar sprake van contextrijkheid maar dit betreft 
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alleen de vormgeving. De computer bepaalt in de standaardinstelling de volgorde van de 
sommen; de leerkracht kan de leerlingen alleen toestemming geven de volgorde van de vijf 
opdrachten te bepalen (dus bv. eerst oefenen of juist eerst automatiseren). Ook kan de 
leerkracht de inhoud sorteren op blokken of leerlijnen en de vorderingen van de leerlingen op 
verschillende manieren volgen.  
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5. Resultaten: de context waarin de software wordt gebruikt 
 
In dit hoofdstuk behandelen we de resultaten met betrekking tot de eerste twee 
onderzoeksvragen: de wijze waarop de leerkrachten de software inzetten, en hun mening over 
de software en de manier waarop de leerlingen ermee werken. 
 
5.1 Hoe zetten de leerkrachten de software in? 
 
Uit de interviews met de leerkrachten komt naar voren dat ze verschillen in de manier waarop 
ze de software inzetten in het rekenonderwijs. Met name bij Rekenrijk is dat opvallend omdat 
het gebruik van de software in deze methode sterk gestructureerd is. In vier van de tien 
deelnemende Rekenrijk-klassen werken de leerlingen minimaal twee keer per week met de 
software, zoals de bedoeling is. In de andere klassen varieert het van één keer per week tot 
minder dan één keer in de twee weken. In de meeste klassen van zowel Rekenrijk als Pluspunt 
werken de leerlingen ongeveer een kwartier per keer met de software; in één klas werken de 
leerlingen door tot ze klaar waren. De leerkracht houdt in de meeste klassen de tijd in de 
gaten.  
In vier van de veertien klassen werken alle leerlingen even vaak met de software: de hele klas 
werkt er tegelijkertijd mee in het computerlokaal of het werken met de software staat op de 
weektaak van de leerlingen. In de andere klassen kan het gebruik sterk verschillen: het 
werken met de software is daar een ‘extra’ voor de leerlingen die het schriftelijke rekenwerk 
afhebben. Ze kunnen dan kiezen voor de computer. In de praktijk komt dat vaak neer op de 
sterkere rekenaars. Zij hebben dan meestal de keuze tussen werken met de methodegebonden 
software en aparte oefenprogramma’s als Ambrasoft.  
In drie van de tien Rekenrijk-klassen mogen leerlingen zelf weten welke les van welk blok ze 
oefenen; in de andere klassen bepaalt de leerkracht dit of laat de leerkracht de keuze aan de 
software. In alle Pluspunt-klassen bepaalt de leerkracht welke stof de leerlingen oefenen; bij 
deze methode kunnen leerlingen dan wel de volgorde van de opdrachten bepalen. 
Negen van de veertien leerkrachten houden op geen enkele wijze de vorderingen en prestaties 
van de leerlingen bij. Redenen zijn onder meer gebrek aan tijd of kennis van de 
mogelijkheden daartoe en het zien van de software als ‘extra’. De vijf andere leerkrachten 
houden de vorderingen beperkt bij; één leerkracht doet vervolgens iets met de gegevens en 
geeft slecht presterende leerlingen extra instructie. 
Drie leerkrachten maken (beperkt) gebruik van de mogelijkheid om te differentiëren bij het 
inzetten van de software, door goede rekenaars niet te laten oefenen of door zwakkere 
rekenaars extra of een selectie van de oefeningen te laten maken. Tijdgebrek is hier ook een 
belangrijke factor, naast de mening dat het ingewikkeld is om de software in te stellen. In vijf 
klassen (allen Rekenrijk) wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om digitaal te toetsen.  
 
5.2  Wat is de mening van de leerkrachten over de software en over de wijze 

waarop de leerlingen met de software werken? 
 
Tien van de veertien leerkrachten zijn van mening dat de software iets toevoegt aan de 
papieren rekenmethode, maar wel alleen voor de leerlingen. Die hebben daardoor wat variatie 
in het oefenen, ze kunnen extra oefenen, krijgen wat extra uitleg of juist extra uitdaging. Voor 
vier leerkrachten is de meerwaarde van de software niet duidelijk, omdat de software hen 
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extra tijd kost, omdat ze via de software geen inzicht krijgen in de het denkproces van de 
leerling, of omdat ze sowieso de meerwaarde van de computer niet zien. Ook is het rendement 
voor leerkrachten niet duidelijk. 
Geen van de leerkrachten heeft de indruk dat leerlingen met meer plezier met de software 
werken dan in het rekenschrift. Het is ‘gewoon’ rekenwerk en het feit dat het op de computer 
is, voegt daar niet iets aan toe. Daarvoor zijn leerlingen teveel gewend aan de computer in hun 
dagelijks leven. De motivatie en het plezier hangen meer af van de sommen die worden 
geoefend. Leerkrachten vinden niet dat er veel uitdaging in de sommen zit. Het dwingende 
karakter wordt door sommige leerkrachten genoemd als een positief element: “Ze kunnen er 
niet onder uit”. Men vindt dat je ook bij het werken met de software als leerkracht goed moet 
blijven controleren; leerlingen werken maar beperkte tijd echt geconcentreerd. De 
leerkrachten zien geen systematische verschillen tussen leerlingen bij het werken met de 
software. Wel zou het kunnen zijn dat leerlingen die het leuk vinden om op de computer te 
werken, ook de software meer waarderen. Leerkrachten zien dat echter niet duidelijk bij hun 
eigen leerlingen. 
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6. Resultaten: de percepties van de leerlingen 
 
In dit hoofdstuk komt de kern van het onderzoek aan de orde: de percepties van de leerlingen 
met betrekking tot de methodegebonden rekensoftware. In paragraaf 6.1 nemen we daartoe 
eerst de totale groep leerlingen samen, en kijken vervolgens naar eventuele verschillen tussen 
de twee methoden Rekenrijk en Pluspunt. In paragraaf 6.2 bespreken we eventuele verschillen 
met betrekking tot sekse, jaargroep en rekenniveau van de leerlingen. In paragraaf 6.3 gaan 
we dieper in op de argumenten die leerlingen gebruiken: hoe onderbouwen ze hun mening 
over de software? In 6.4 ten slotte bespreken we overige aspecten van de mening van 
leerlingen die naar voren zijn gekomen uit de interviews.  
 
6.1 Hoe ervaren de leerlingen het gebruik van de rekensoftware? 
 

• De totale groep leerlingen 
In het learner report is de leerlingen op verschillende manieren naar hun mening gevraagd 
over de software, steeds in vergelijking met rekenen in het schrift. De resultaten staan per 
vraag samengevat in tabel 3. 
Uit de tabel blijkt dat de meerderheid van de leerlingen in het algemeen een voorkeur heeft 
voor het schrift. Bijna tweederde van hen werkt liever in het rekenschrift dan met de software. 
Bijna 60% geeft aan het leuker te vinden om in het schrift te werken dan met de software. 
Ruim 60% van de leerlingen heeft minder zin in rekenen wanneer ze het op de computer 
mogen doen. Eveneens ruim 60% geeft aan het rekenen met de software moeilijker te vinden 
dan rekenen in het schrift. Wat betreft de hulp die leerlingen zeggen nodig te hebben, houden 
beide groepen elkaar ongeveer in evenwicht: iets minder dan de helft van de leerlingen geeft 
aan meer hulp nodig te hebben bij rekenen op de computer, iets meer dan de helft heeft dan 
juist minder hulp nodig. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat niet duidelijk 
is welke hulp leerlingen precies bedoelen: hulp bij de sommen, dus de rekeninhoud, of hulp 
bij (in het geval van de software) meer praktische aspecten als waar een antwoord in te vullen 
of andere onduidelijkheden.  
Beide softwarepakketten geven in de standaardinstelling de leerlingen weinig ruimte om zelf 
keuzes te maken wat betreft inhoud en volgorde van de sommen. We hebben leerlingen 
gevraagd naar hun mening daarover: vinden ze het goed dat de computer bepaalt welke 
sommen ze maken, of doen ze dat liever zelf? Ongeveer 40% vindt het goed dat de software 
de sommen bepaalt, en ruim de helft zou zelf daarbij meer vrijheid willen hebben.  
Tot slot hebben we de leerlingen een gesloten vraag voorgelegd: waar zouden ze een 
rekensom maken als ze zelf zouden mogen kiezen of ze deze op de computer of in het schrift 
maakten? Bijna tweederde van de leerlingen zou de som in het schrift willen maken, en ruim 
één derde op de computer.  
 
In een logistische regressieanalyse is per vraag nagegaan wat het effect is van de klas, en van 
de klas plus methode op de opvattingen van de leerlingen. Tabel 4 laat de resultaten daarvan 
zien; het effect van de klas waarin de leerlingen zitten blijkt groot te zijn. Opvallend is dat bij 
vraag 7 (of rekenen op de computer ‘anders’ is dan in het schrift) géén sprake is van een 
klaseffect. Ten aanzien van vraag 6 (voorkeur voor al dan niet zelf bepalen welke sommen 
worden gemaakt) is het effect van de klas veel kleiner dan bij de andere vragen.  
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Tabel 3  Antwoorden totale groep leerlingen en per methode 
 Totale groep Rekenrijk  Pluspunt  
 N1 % N % N % 
Vraag 1  
a. Rekenen op de computer leuker dan 
rekenen in het schrift 
b. Rekenen op de computer minder leuk 
dan rekenen in het schrift 

 
109 

 
187 

 
34.0 

 
58.3 

 

 
71 

 
154 

 
29.3 

 
63.6 

 
38 

 
33 

 
48.1 

 
41.8 

Vraag 2  
a. Liever rekenen op de computer 
b. Liever rekenen in het schrift 

 
100 
212 

 
31.1 
65.8 

 
64 

172 

 
26.3 
70.8 

 
36 
40 

 
45.6 
50.6 

Vraag 3  
a. Meer zin in rekenen op de computer 
b. Minder zin in rekenen op de 
computer 

 
108 

 
194 

 
34.3 

 
61.6 

 
78 

 
148 

 
32.9 

 
62.4 

 
30 

 
46 

 
38.5 

 
59.0 

Vraag 4 
a. Rekenen op de computer moeilijker 
dan in schrift 
b. Rekenen op de computer minder 
moeilijk dan in schrift 

 
190 

 
119 

 
60.5 

 
37.9 

 
144 

 
87 

 
61.5 

 
37.2 

 
46 

 
32 

 
57.5 

 
40.0 

Vraag 5  
a. Meer hulp nodig op de computer 
b. Minder hulp nodig op de computer 

 
149 
161 

 
47.5 
51.3 

 
119 
111 

 
50.9 
47.4 

 
30 
50 

 
37.5 
62.5 

Vraag 6 
a. Liever zelf sommen bepalen 
b. Goed als computer de sommen 
bepaalt 

 
182 
131 

 
56.5 
40.7 

 
133 
103 

 
54.7 
42.4 

 
49 
28 

 
62.0 
35.4 

Vraag 7 
a. Rekenen op de computer anders dan 
rekenen in het schrift 
b. Geen verschil tussen schrift en 
computer 

 
57 

 
257 

 
18.0 

 
81.1 

 
198 

 
36 

 
83.9 

 
15.3 

 
59 

 
21 

 
72.8 

 
25.9 

Vraag 8  
Keuze tussen computer en schrift: 
a. Schrift 
b. Computer  

 
 

113 
212 

 
 

34.8 
65.2 

 
 

174 
71 

 
 

71.0 
29.0 

 
 

38 
42 

 
 

47.5 
52.5 

 
1  Ten behoeve van de helderheid van de presentatie zijn de leerlingen die beide antwoorden hebben aangevuld, in 
deze en volgende tabellen niet opgenomen. Als gevolg daarvan verschilt de totale N per vraag en is het cumulatieve 
% bij de vragen 1 tot 8 niet 100%. Het aantal leerlingen dat zowel a als b aanvulde, varieerde tussen 0 en 25, met 
een gemiddelde van 9.8. De totale N varieert daarnaast enigszins per vraag omdat missing values niet zijn 
meegenomen. Alle analyses vonden plaats op vraagniveau.  
 
 
 
Tabel 4  Resultaten logistische regressie-analyse  
 Percentages variantie op 

klasniveau 
Percentages residuele variantie op 
klasniveau, na controle voor 
methode 

vraag 1 51% 45% 
vraag 2 43% 37% 
vraag 3 51%    51% 
vraag 4 61%    61% 
vraag 5 45%    43% 
vraag 6 23%    22% 
vraag 7 0%    0% 
vraag 8 58% 52% 
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• Verschillen en overeenkomsten tussen de twee methoden 

In paragraaf 4.5 hebben we beide softwarepakketten kort beschreven. Daaruit komt naar 
voren dat de methoden in veel opzichten met elkaar overeen komen. Wel oogt de software 
van Pluspunt wat aantrekkelijker en afwisselender en geeft het de leerlingen iets meer 
keuzevrijheid; Rekenrijk komt meer ‘basic’ over.  
Wat is daarvan zichtbaar in de mening van de leerlingen? Daarbij moeten we allereerst een 
voorbehoud maken: aan het onderzoek hebben veel meer leerlingen deelgenomen die 
Rekenrijk gebruiken dan leerlingen die Pluspunt gebruiken. Toch zijn enkele duidelijke 
tendensen zichtbaar, die eveneens staan samengevat in tabel 3. Leerlingen die Pluspunt 
gebruiken, zijn op een paar punten duidelijk positiever over de software dan leerlingen die 
Rekenrijk gebruiken. Zo geven ze vaker aan de software leuker te vinden dan rekenen in het 
boek, en liever met de software te werken dan in hun rekenschrift. Pluspunt-leerlingen geven 
ook vaker aan minder hulp nodig te hebben wanneer ze op de computer rekenen, in 
vergelijking met hun rekenschrift. Er zijn echter geen eenduidige verschillen tussen de twee 
groepen te constateren bij de vraag wanneer ze meer zin in rekenen hebben: beide groepen 
hebben meer zin in rekenen als ze in hun schrift mogen rekenen. Beide groepen vinden ook de 
software moeilijker dan het schrift.  
Bovendien is het goed om te bedenken dat ook de leerlingen van Pluspunt, hoewel positiever 
dan die van Rekenrijk, kritisch zijn over de software: nog altijd rond de 50% van deze 
leerlingen vindt rekenen met de software minder leuk dan rekenen met het boek en werkt 
liever in hun rekenschrift dan met de software. Ook is van belang dat beide groepen leerlingen 
voor een groot deel dezelfde soorten argumenten gebruiken (zie paragraaf 6.3). 
 
6.2 Verschillen tussen leerlingen: sekse, jaargroep, rekenniveau en school 
 
Voor de totale groep leerlingen hebben we gekeken naar eventuele verschillen op 
leerlingniveau, en wel naar sekse en jaargroep (zie tabel 5) en rekenniveau.  
Op enkele punten zijn er verschillen te constateren tussen jongens en meisjes. Duidelijk meer 
meisjes dan jongens ervaren de software als moeilijker dan het boek. Eveneens meer meisjes 
dan jongens geven aan meer hulp nodig te hebben wanneer ze met de software werken. 
Jongens geven vaker aan dat ze zelf zouden willen bepalen welke sommen ze maken. Deze 
resultaten lijken in lijn te zijn met wat uit de literatuur bekend is over sekseverschillen en ict-
gebruik (zie bv. Volman et al., 2005): zo schatten meisjes hun eigen vaardigheden vaak lager 
in dan jongens. Wat betreft de algemene mening over de software versus het rekenboek zijn er 
geen duidelijke verschillen te zien tussen jongens en meisjes. 
Aan het onderzoek deden zowel leerlingen van groep 7 als van groep 8 mee. Er blijken op 
veel punten verschillen te zijn tussen beide groepen, met als algemene lijn dat leerlingen van 
groep 7 vaker positief zijn over de software: ze geven vaker aan de software leuker te vinden, 
liever met de software te werken dan in het schrift en meer zin in rekenen te hebben als ze het 
op de computer mogen doen. Ook geven ze vaker aan minder hulp op de computer nodig te 
hebben dan bij werken in het schrift. Overigens is het geconstateerde verschil vaker en/of 
meer aanwezig bij leerlingen die Rekenrijk gebruiken dan bij leerlingen die Pluspunt 
gebruiken. Daarbij moet wel weer worden aangetekend dat de Pluspunt-groep veel kleiner is. 
Het algemene beeld dat naar voren komt is dat van meer enthousiasme over de software bij de 
jongere leerlingen en meer reserve bij de oudere leerlingen. Dit kan te maken hebben met het 

Methodegebonden rekensoftware in het basisonderwijs: de mening van leerlingen 23



feit dat de leerlingen van groep 8 in het algemeen al langer met de software werken dan de 
leerlingen van groep 7. Aanvankelijk enthousiasme kan dan wat zijn verminderd en de 
negatieve aspecten van werken met de software kunnen meer naar voren zijn gekomen.  

 
Tabel 5  Antwoorden leerlingen naar sekse en jaargroep 
 

 

 sekse groep 
jongens meisjes  groep 7 groep 8 
N % N % N % % % 

Vraag 1  

a. Rekenen op de computer 
leuker dan in het schrift 
b. Rekenen op de computer 
minder leuk dan in het schrift 

 
53 

 
91 

 

 
35.1 

 
60.3 

 
56 

 
94 

 
33.3 

 
56.0 

 

 
69 

 
90 

 
39.2 

 
51.1 

 
40 

 
97 

 
27.6 

 
66.9 

Vraag 2  
a. Liever rekenen op de 
computer 
b. Liever rekenen in het schrift 

 
52 

 
99 

 
33.5 

 
63.9 

 
48 

 
112 

 
28.9 

 
67.5 

 
65 

 
105 

 
36.7 

 
59.3 

 
35 

 
107 

 
24.1 

 
73.8 

Vraag 3  

a. Meer zin in rekenen op de 
computer 
b. Minder zin in rekenen op de 
computer 

 
55 

 
91 

 
36.9 

 
61.1 

 
53 

 
101 

 
32.3 

 
61.6 

 
71 

 
95 

 
41.3 

 
55.2 

 
37 

 
99 

 
25.9 

 
69.2 

Vraag 4  

a. Rekenen op de computer 
moeilijker dan in schrift 
b. Rekenen op de computer 
minder moeilijk dan in schrift 

 
84 

 
63 

 
55.3 

 
41.4 

 
105 

 
55 

 
65.6 

 
34.4 

 
97 

 
73 

 
56.4 

 
42.4 

 
93 

 
46 

 
65.5 

 
32.4 

Vraag 5  

a. Meer hulp nodig op de 
computer 
b. Minder hulp nodig op de 
computer 

 
63 

 
81 

 
43.2 

 
55.5 

 
86 

 
78 

 
51.8 

 
47.0 

 
66 

 
103 

 
38.8 

 
60.6 

 
83 

 
58 

 
57.6 

 
40.3 

Vraag 6  

a. Liever zelf sommen bepalen 
b. Goed als computer de 
sommen bepaalt 

 
97 

 
56 

 
62.6 

 
36.1 

 
85 

 
74 

 
50.0 

 
43.5 

 
106 

 
64 

 
59.9 

 
36.2 

 
76 

 
67 

 
52.4 

 
46.2 

Vraag 7 
a. Rekenen op de computer 
anders dan in het schrift 
b. Geen verschil tussen schrift 
en computer 

 
127 

 
23 

 
84.1 

 
15.2 

 
128 

 
34 

 
78.0 

 
20.7 

 
142 

 
29 

 
81.6 

 
16.7 

 
115 

 
28 

 
80.4 

 
19.6 

Vraag 8  
Keuze tussen computer en 
schrift: 
a. Schrift 
b. Computer 

 
 
 

106 
49 

 
 
 

68.4 
31.6 

 
 
 

105 
63 

 
 
 

62.5 
37.5 

 
 
 

109 
71 

 
 
 

60.6 
39.4 

 
 
 

103 
42 

 
 
 

71.0 
29.0 

   
 
Van alle leerlingen is de laatste score op het onderdeel rekenen van Cito-LVS in het 
onderzoek meegenomen. Er bleken geen eenduidige verschillen te zijn tussen de opvattingen 
van de leerlingen in samenhang met hun rekenniveau.  
Bij vrijwel alle in deze paragraaf genoemde verschillen moet worden aangetekend dat het gaat 
om graduele verschillen: leerlingen van de ene groep geven vaker aan dat… etc. Als we 
bijvoorbeeld kijken naar de frequenties van de antwoorden, blijft de meerderheid van de 
leerlingen van groep 7 net als van groep 8 van mening dat ze liever in het schrift rekenen dan 
met de computer; wel is het zo dat naar verhouding méér groep 7 leerlingen van mening zijn 
dat ze liever op de computer rekenen.  
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In de resultaten zijn tevens enkele verschillen zichtbaar tussen de scholen. Die verschillen zijn 
echter moeilijk te duiden, mede door het grote verschil in aantal deelnemende leerlingen (zie 
bijlage 1). Opvallend is wel dat op de enige school die op interventiebasis meedeed aan het 
onderzoek (school A) de leerlingen duidelijk positiever over de software oordeelden.1 Dit kan 
samenhangen met de ‘nieuwheid’ ervan voor de leerlingen, die voorafgaand aan het 
onderzoek niet met de software werkten. Een vergelijkbaar verschijnsel zagen we in veel 
geringere mate op school C, waar leerlingen niet vaak met de software werkten omdat ze dit 
alleen mochten als ze klaar waren met hun rekenwerk.  
 
6.3 Welke argumenten gebruiken leerlingen? 
 
Bij bijna alle vragen van het learner report was het de bedoeling dat de leerlingen behalve hun 
keuze tussen twee alternatieve antwoorden, ook aangaven waarom ze deze keuze maakten. 
Juist deze argumenten geven inzicht in de percepties van leerlingen ten aanzien van 
rekensoftware. De argumenten van de leerlingen zijn ook aan bod gekomen tijdens de korte 
individuele interviews. In deze paragraaf ordenen we de argumenten uit learner reports en 
interviews. Het is goed om te bedenken dat het gaat om spontane argumenten, en niet om het 
aangeven van een voorkeur op basis van een gegeven lijstje met argumenten: datgene wat een 
leerling zelf als eerste noemt als reden waarom hij/zij de software leuker vindt dan het 
rekenschrift, etc.  
Bij de analyse van de learner reports bleek dat bepaalde argumenten bij verschillende op 
elkaar lijkende vragen terugkwamen. Het betreft dan met name de vragen die in verschillende 
bewoordingen de voorkeur van leerlingen voor schrift of software behandelen. Om overlap te 
voorkomen, hebben we in deze rapportage een keuze gemaakt voor drie vragen die elk een 
verschillend aspect van de mening van leerlingen behandelen: de voorkeur van leerlingen 
voor software of rekenschrift (vraag 2), de mening van leerlingen over de moeilijkheid van de 
software (vraag 4) en hun mening over wie het beste kan bepalen welke sommen gemaakt 
moeten worden (vraag 6). Vrijwel alle leerlingen hebben kernachtige en duidelijke 
antwoorden gegeven. In onderstaand verslag zijn ter illustratie ook citaten uit de interviews 
gebruikt. 
 

• De voorkeur van leerlingen voor software of rekenschrift 
Bij de betreffende vraag moesten leerlingen een van de twee volgende zinnen aanvullen: 

a. Ik werk liever met Rekenrijk/Pluspunt op de computer, omdat… 
b. Ik werk liever met Rekenrijk/Pluspunt in het schrift, omdat… 

Leerlingen mochten ook beide antwoorden aanvullen, als ze niet konden kiezen. Tien 
leerlingen (3.1%) hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt; de overgrote meerderheid 
heeft een keuze gemaakt.  

                                                 
1 Dit betekent ook dat de mening van de totale groep leerlingen nog enigszins positief gekleurd is; bij 
weglaten van deze school zou het aantal leerlingen dat negatief over de software oordeelt, toenemen. 
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Tabel 6  Argumenten van leerlingen bij vraag 2 
 

Vraag 2a
Argumenten van leerlingen die liever rekenen 
met de software 

N % 

  Voorkeur voor typen 38 38.0 
  Niveau sommen 20 20.0 
  Hoeveelheid sommen 11 11.0 
  Voorkeur voor computer in het algemeen 9 9.0 
  Leuke sommen; afwisseling 6 6.0 
  Feedback 5 5.0 
  Overig  11 11.0 
  Totaal  100 100.0 

Vraag 2b
Argumenten van leerlingen die liever rekenen 
in het schrift 

N % 

  Dwingende karakter software 73 34.4 
  Kwaliteit of kwantiteit hulp 49 23.1 
  Niveau sommen 31 14.6 
  Voorkeur voor schrijven 27 12.7 
  Leuke sommen, afwisseling 13 6.1 
  Concentratie 10 4.7 
  Overig 9 4.2 
  Totaal  212 100.0 

 
 
De meeste leerlingen geven aan liever te rekenen in hun schrift (zie tabel 3). In tabel 6 staan 
de argumenten die zij daarbij geven op een rijtje. Meest genoemd (door 34.4% van deze 
leerlingen) zijn argumenten die te maken hebben met het ‘dwingende karakter’ van de 
software. Leerlingen noemen dat de software de volgorde van de sommen bepaalt, waardoor 
ze niet kunnen bepalen welke sommen ze het eerste willen doen. Ook het gebrek aan 
overzicht wordt genoemd: beide methoden laten de sommen één voor één zien, terwijl 
leerlingen in hun rekenschrift het overzicht hebben van alle sommen die ze moeten maken. In 
hun schrift kunnen ze kiezen met welke sommen ze willen beginnen – bv. met de sommen die 
ze het makkelijkst vinden. Ook kunnen ze ervoor kiezen om een som even over te slaan.  

“Als je in het schrift werkt kan je een som even overslaan als je die niet snapt” (meisje, 
RR, groep 8)  

Ook weten leerlingen in hun schrift wanneer ze bijna klaar zijn en het even rustiger aan 
kunnen doen, of zien ze juist hoeveel ze nog moeten doen en dat ze dus even moeten 
doorwerken. Een dergelijk overzicht lijkt leerlingen een gevoel van ‘eigenaarschap’ te geven: 
ze weten wat ze moeten doen en kunnen zelf beslissen in welke volgorde ze dat doen. 

“In mijn schrift kan ik de dingen op mijn eigen manier doen” (jongen, RR, groep 7)  
Een ander aspect van het ‘dwingende karakter’ van de software dat leerlingen noemen is het 
feit dat leerlingen niet meer terug kunnen gaan om een eerdere som te verbeteren. Leerlingen 
merken op dat ze vaak tijdens het oefenen ineens snappen hoe het werkt, ‘het kwartje valt’ en 
ze snappen dan ook direct wat ze eerder fout hebben gedaan. In hun schrift kunnen ze dan 
eerder gemaakte sommen nog verbeteren, op de computer kan dat niet.  
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“In het schrift kan ik terugkijken wat ik niet snap en fout heb gedaan” (meisje, RR, 
groep 8) 

 “In het schrift leer ik meer want ik kan terugkijken” (meisje, RR, groep 8) 
Ook geven leerlingen aan dat het helpt als ze even terug kunnen kijken naar vorige sommen: 

“In het boek is het overzichtelijker en dan kun je even terugkijken: hoe deed ik die som 
ook alweer?” (meisje, RR, groep 8) 

Een leerling zegt treffend: 
“Op de computer moet je dingen doen en wanneer je iets moet doen wat je nog niet 
begrijpt, dan leer je er niks van” (meisje, RR, groep 7) 

 
De tweede serie argumenten, genoemd door 23.1% van de leerlingen met voorkeur voor het 
rekenschrift, heeft betrekking op het gebrek aan of de slechte kwaliteit van de hulp die ze 
krijgen als ze met de software werken. Leerlingen ervaren de geboden hulp niet als echt 
ondersteunend: 

“In het boek krijg je betere hulp en instructie en op de computer krijg je alleen maar 
hulp als je iets fout doet” (meisje, PP, groep 8) 

Ook geven ze aan wel te begrijpen wat er wordt gezegd, maar dat ze dan nog niet snappen hoe 
ze een som moeten uitrekenen.  

“Ik snap het wel maar het lijkt alsof het ingewikkelder wordt door wat er allemaal staat. 
Wat die mevrouw zegt klopt wel en dat begrijp ik dan maar wat er dan geschreven staat 
in dat wolkje daar wordt het alleen maar ingewikkelder van” (jongen, RR, groep 8).  

De leerlingen ervaren de hulp van de leerkracht als veel prettiger: die is uitgebreider, maar 
ook meer gevarieerd en leerlingen kunnen doorvragen. Het taalgebruik van de leerkracht 
wordt ook als makkelijker ervaren, en de leerkracht praat rustiger. Voor een groot deel hebben 
deze verschillen te maken met het ‘menselijke’ van de hulp van de leerkracht (die zijn hulp 
afstemt op de leerling en interactie mogelijk maakt); computer-hulp zal daar niet snel aan 
kunnen voldoen. Wat hier van belang is, is het feit dat dit aspect voor een aanzienlijk deel van 
de leerlingen betekent dat ze liever in het schrift rekenen. 
Een onverwacht argument vóór het schrift wordt genoemd door 12.7% van de leerlingen: in 
het schrift kunnen ze schrijven. Voor de meesten is dat geen kwestie van een hekel hebben 
aan typen; het gaat verder:  
 “Als ik het opschrijf, onthoud ik het beter” (meisje, RR, groep 7) 

“Dan schrijf je zelf en kan je er beter over nadenken” (jongen, RR, groep 8) 
 
Precies het feit dat ze op de computer niet hoeven te schrijven is een belangrijk argument van 
de 100 leerlingen die juist wel liever rekenen op de computer. Meer dan een derde van deze 
leerlingen (38%) geeft aan dat ze niet van schrijven houden of dat ze langzaam of slordig 
schrijven: 

“Soms schrijf ik iets op en dan kan de meester het niet lezen en dan is het fout” (jongen, 
RR, groep 8) 
“Op de computer hoef je niet op je netheid te letten” (jongen, PP, groep 7) 

Een vijfde van deze leerlingen geeft aan dat ze liever op de computer werken omdat de 
sommen daar makkelijker zijn. Voor 9% van de leerlingen is de computer zelf het 
belangrijkste argument om op de computer te willen rekenen: 

“Ik vind alles wat ik op de computer doe leuk!” (jongen, PP, groep 8) 
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Interessant is dat vijf leerlingen (5%) spontaan de directe feedback noemen als argument bij 
een voorkeur voor de software. Juist die directe feedback wordt vaak door uitgevers als 
belangrijke meerwaarde van software genoemd; de leerling hoeft niet te wachten tot het werk 
is nagekeken en wordt door directe feedback ook gestimuleerd. In paragraaf 6.4 gaan we nog 
verder in op de mening van leerlingen over directe feedback.  
Hoewel slechts genoemd door een paar leerlingen, is het interessant dat het gebrek aan 
overzicht dat voor veel leerlingen een reden is om een voorkeur te hebben voor het 
rekenschrift, voor sommigen juist het prettige is van de software:  

“Ik raak niet zo in de war op de computer omdat de sommen een voor een komen” 
(meisje, RR, groep 7) 
“Het lijkt niet zoveel werk want je kunt niet zien hoeveel het is”(jongen, PP, groep 7) 

 
• De moeilijkheid van de software 

Bij de betreffende vraag van het learner report konden de leerlingen de keuze maken uit de 
volgende twee antwoorden: 

a. Rekenen met Rekenrijk/Pluspunt vind ik moeilijker dan rekenen in het boek, 
omdat… 

b. Rekenen met Rekenrijk/Pluspunt vind ik minder moeilijk dan rekenen in het boek, 
omdat… 

 
Tabel 7  Argumenten van leerlingen bij vraag 4 
 

Vraag 4a
Argumenten van leerlingen die rekenen op de computer 
moeilijker vinden 

N % 

  Kwaliteit hulp en uitleg 48 25.3 
  Sommen zijn moeilijker 41 21.6 
  Geen kladblaadje 28 14.7 
  Dwingende karakter  18 9.5 
  Tijdsdruk 15 7.9 
  Sommen zijn ‘anders’ 11 5.8 
  Concentratie 9 4.7 
  Overig  20 10.5 
  Totaal  190 100.0 

Vraag 4b
Argumenten van leerlingen die rekenen op de computer 
minder moeilijk vinden 

N % 

  Sommen zijn minder moeilijk 42 35.3 
  Sommen zijn herhaling 21 17.6 
  Feedback en hulp mogelijk 18 15.1 
  Kwaliteit hulp 12 10.1 
  Minder sommen/tijd 9 7.6 
  Concentratie 4 3.4 
  Overig 13 10.9 
  Totaal  119 100.0 

 
 
De software is ontworpen als passend bij en eventueel gedeeltelijk inwisselbaar met de 
papieren methode. Bij beide methoden volgen de onderwerpen de rekenblokken uit het 
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rekenboek. Opvallend is dat desondanks ruim 60% van de leerlingen de sommen op de 
computer moeilijker vindt dan die in het boek (zie ook tabel 3). Zoals we al eerder hebben 
genoemd, is op dit punt ook niet veel verschil te constateren tussen beide methoden. Waarop 
is de mening van deze leerlingen gebaseerd? In tabel 7 staan hun argumenten gerangschikt. 
 
Ongeveer een kwart van deze groep leerlingen (25.3%) geeft aan meer, andere of betere hulp 
nodig te hebben bij het werken met de software en als gevolg daarvan de software moeilijker 
te vinden: 
 “Ze leggen het echt heel slecht uit op de computer” (meisje, RR, groep 8) 
Dit is overigens een argument dat vaker wordt genoemd door de leerlingen die Rekenrijk 
gebruiken dan door de leerlingen die Pluspunt gebruiken. Een ander aspect van hulp wordt 
door 14.7% van de leerlingen genoemd: ze missen de ondersteuning van een kladblaadje 
waarop ze even wat kunnen uitproberen of uitrekenen. Hoewel een kladblaadje wel gebruikt 
mag worden bij een deel van de sommen (en dat ook op het scherm staat aangegeven), vinden 
leerlingen het lastig om scherm en papier samen te gebruiken, of denken ze dat het teveel van 
hun (computer)tijd gaat kosten.  
Ruim 20% van de leerlingen vindt de sommen zelf moeilijker op de computer. Leerlingen 
geven daarbij niet vaak aan waaróm ze het moeilijker vinden; ze omschrijven het in algemene 
termen: 
 “In het rekenboek ziet het er makkelijker uit” (meisje, RR, groep 7) 
 “In het boek staat het anders en dat vind ik makkelijker” (meisje, RR, groep 8) 
Soms weten ze het ook niet zo goed: 

“Het is eigenlijk hetzelfde maar op de computer vind ik het gewoon moeilijker” 
(jongen, RR, groep 8) 

Opvallend is dat van de vijftien leerlingen die aangeven de software moeilijker te vinden 
vanwege de tijdsdruk, dertien leerlingen Pluspunt gebruiken. Bij deze software is voor een 
deel van de sommen beperkte tijd beschikbaar. Dat is bij deze sommen overigens ook de 
bedoeling omdat het automatiseringssommen zijn; wel zullen met name de zwakkere 
leerlingen van deze tijdsdruk de meeste last hebben en kan de beperkte tijd op zichzelf hun 
prestaties beïnvloeden. 
 
Ruim een derde (37.9%) van de leerlingen geeft aan de software minder moeilijk te vinden 
dan het rekenboek. Van deze 119 leerlingen geeft ruim de helft (52.9%) aan dat dit is omdat 
ze de sommen minder moeilijk vinden, onder meer omdat het herhaling betreft van sommen 
in het boek. Op dit punt zijn leerlingen het dus niet eens; een deel ervaart de sommen als 
moeilijker, een wat groter deel ervaart ze als minder moeilijk.  
Ruim een kwart (26.2%) geeft aan de software minder moeilijk te vinden omdat ze in het 
programma hulp kunnen vragen of (in veel mindere mate) omdat de geboden hulp beter is dan 
in het boek of van de leerkracht. Ook op dit punt zijn leerlingen dus verdeeld.  
 

• Wie kan het beste de sommen bepalen? 
Bij de beschrijving van de software is al naar voren gekomen dat beide methoden behoorlijk 
directief van aard zijn; in de standaardinstelling krijgen leerlingen weinig tot geen ruimte om 
zelf keuzes te maken. We wilden graag van de leerlingen weten wat ze hiervan vinden. In het 
learner report kregen de leerlingen daarom de vraag te kiezen uit de volgende twee 
alternatieven: 
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 a. Ik zou op de computer zelf willen bepalen welke sommen ik maak, omdat … 
 b. Ik vind het goed dat de computer bepaalt welke sommen ik maak, omdat … 
In tabel 8 staan de belangrijkste argumenten die leerlingen geven bij deze vraag op een rijtje. 
 
Tabel 8  Argumenten van leerlingen bij vraag 6 
 

Vraag 6a
Argumenten van leerlingen die liever zelf bepalen 
welke sommen ze maken 

N % 

  Niveau verhogen 46 25.3 
  Werken aan hiaten in kennis 43 23.6 
  Niveau verlagen 41 22.5 
  ‘Leuker’, meer variatie 35 19.2 
  Meer overzicht 11 6.0 
  Overig 6 3.3 
  Totaal  182 100.0 

Vraag 6b
Argumenten van leerlingen die het goed vinden dat de 
computer bepaalt welke sommen ze maken 

N % 

  ‘Zelfkennis’ 56 42.7 
  Meer leerrendement 25 19.1 
  Variatie 17 13.0 
  ‘Computer weet wat ik moet doen/moeilijk vind’ 17 13.0 
  ‘Je moet toch alles doen’ 8 6.1 
  Overig 8 6.1 
  Totaal  131 100.0 

 
 
Een meerderheid van de leerlingen zou graag zelf willen bepalen welke sommen ze maken 
(zie ook tabel 3). Bijna de helft van deze leerlingen noemt dat ze graag het niveau van de 
sommen zouden willen verhogen of zouden willen werken aan hiaten in hun kennis, om zo 
beter te worden in rekenen: 

“Dan kan ik de sommen doen die ik moeilijk vind” (jongen, PP, groep 7) 
“De computer weet niet welke sommen ik nog moeilijk vind en ik wil juist die sommen 
oefenen” (meisje, RR, groep 8) 

 “Als ik zelf kies kan ik de makkelijke sommen overslaan” (jongen, RR, groep7) 
Leerlingen geven daarbij ook aan dat ze op hun eigen niveau zouden willen werken en dat ze 
graag een eigen strategie zouden willen kunnen volgen. In de woorden van één van de 
leerlingen: 

“Dan kan je eerst makkelijke doen en dan steeds moeilijkere en zo leer je sneller” 
(meisje, PP, groep 7)  

Het is goed om te bedenken dat dit spontane antwoorden zijn in anonieme learner reports – er 
was geen druk om sociaal wenselijke antwoorden te geven!  
Slechts 22.5% van deze groep leerlingen geeft aan dat ze graag het niveau van de sommen 
zouden willen verlagen, zij het soms om begrijpelijke redenen: 

“Sommige sommen, daar snap ik helemaal niks van” (jongen, RR, groep 8) 
Andere argumenten zijn dat het simpelweg leuker is als je zelf sommen kunt kiezen, dat er op 
die manier meer variatie is en dat je dan ook overzicht hebt zoals in het rekenschrift. 
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Ruim 40% van de leerlingen vind het beter als de computer bepaalt welke sommen ze maken 
(zie tabel 3). Zelfkennis speelt hierbij een grote rol, want wordt genoemd door 42.7% van 
deze groep leerlingen: ze vertrouwen zichzelf niet helemaal en denken dat ze anders de 
moeilijke sommen zouden overslaan en het zichzelf te makkelijk zouden maken: 

“Anders doe ik makkelijke sommen en dan leer ik niks” (jongen, PP, groep 8) 
Daarnaast denkt 19.1% dat ze beter zullen presteren als de computer de sommen kiest omdat 
ze ervan uitgaan dat ze dan de sommen krijgen die ze ook op de toets krijgen. Ten slotte is 
13.0% van de leerlingen simpelweg tevreden met de sommen die ze krijgen; ze vinden het 
afwisselend genoeg, en eenzelfde percentage denkt dat de software beter kan inschatten welke 
sommen een leerling het beste kan doen. 
 
6.4 Overige aspecten van de mening van leerlingen: directe feedback en 

inzet 
 
In de leerlinginterviews zijn enkele aspecten systematisch aan de orde gekomen die niet altijd 
in de learner reports aan de orde kwamen: de mening van leerlingen over de directe feedback 
die ze krijgen van de software en over waar ze meer hun best doen: als ze rekenen in het 
schrift of op de computer? We behandelen beide aspecten kort. 
 

• Directe feedback 
In de interviews is leerlingen gevraagd wat ze vinden van de directe feedback die ze krijgen 
van de software. Veel leerlingen zeggen die erg prettig te vinden: bijvoorbeeld omdat je het 
dan bij een volgende som direct beter kunt doen en meteen je fouten kunt verbeteren in plaats 
van een paar dagen later.  
Ongeveer een vijfde van de leerlingen vindt de directe feedback niet prettig: ze hebben niet 
altijd zin om gelijk hun fouten te verbeteren of vinden het niet leuk om te horen dat je 
antwoord fout is als je wel je best hebt gedaan. Ook raken ze soms in de war als ze het idee 
hebben dat ze het wel snappen en goed hebben gedaan maar het antwoord fout blijkt te zijn. 
Ook wordt genoemd dat je door de feedback nog niet weet wát je fout hebt gedaan waardoor 
het moeilijk is om het bij een volgende som beter te doen.  
Enkele leerlingen vinden het wel goed om feedback te krijgen, maar niet na elke som. Dan 
kunnen ze ook alle fouten in één keer verbeteren, in plaats van bij losse sommen. Dit scheelt 
tijd en omdat ze het dan beter snappen kunnen ze hun fouten makkelijker verbeteren. 
  

• Inzet 
In de interviews hebben we de leerlingen ook gevraagd wanneer ze meer hun best doen: op de 
computer of in het schrift? Ongeveer 60% van de leerlingen zegt bij rekenen in het schrift 
meer zijn best te doen. Argumenten daarvoor hebben allereerst te maken met de controlerende 
rol van de leerkracht: die ziet leerlingen meer werken als ze in het rekenschrift werken dan 
aan de computer en de leerkracht kijkt hun werk na. Ook hebben leerlingen het idee dat het 
rekenschrift belangrijker is voor de toets en meetelt voor het rapport.  
Een ander argument heeft te maken met concentratie: leerlingen geven aan zich beter te 
concentreren als ze in hun schrift rekenen en aan de computer makkelijk worden afgeleid. Ze 
praten zelf veel of worden gestoord door het praten van anderen. 
De moeilijkheid van de opgaven speelt een rol, maar op twee manieren: leerlingen geven aan 
beter hun best te doen omdat de opgaven in het boek moeilijker zijn en ze zich daardoor meer 
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inzetten. Een ander deel van de leerlingen zegt dat ze juist meer hun best doen in het schrift 
omdat ze de opgaven daarin mákkelijker vinden.  
Een argument van heel andere aard is: 

“Op de computer hoef je minder je best te doen want het antwoord komt toch wel na 
drie keer” (jongen, PP, groep 7) 
“In je schrift weet je niet zeker of het antwoord goed is dus denk je beter na” (jongen, 
RR, groep 7) 

 
Een klein deel van de leerlingen (ongeveer 11%) geeft aan op de computer juist beter zijn best 
te doen. Concentratie speelt ook hierbij een rol, waarschijnlijk omdat in sommige klassen 
leerlingen met een koptelefoon op werken waardoor ze minder last hebben van afleiding om 
hen heen. Ook mogen de leerlingen in sommige klassen niet praten als ze aan de computer 
werken, wat de concentratie ten goede komt. Een heel ander argument heeft te maken met de 
feedback: 

“Ik doe op de computer meer mijn best want als je een fout maakt ziet het er niet leuk 
uit. Dan wordt het rood en zeggen ze ook dat het niet goed is. In het schrift is dat wel 
anders”(meisje, RR, groep 7) 

Ongeveer 30% van de leerlingen zegt in het schrift en op de computer evenveel hun best te 
doen. 
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7.  Conclusies en discussie 
 
 
Dit onderzoek betrof een eerste verkenning van de opvattingen van leerlingen in het 
basisonderwijs over het gebruik van methodegebonden rekensoftware. Leerlingen van de 
groepen 7 en 8 van tien verschillende scholen hebben ten behoeve van het onderzoek hun 
mening verwoord in learner reports en interviews. Ook de context van het gebruik van de 
software is in kaart gebracht. We trekken op deze plaats een aantal conclusies uit het 
onderzoek, aan de hand van de onderzoeksvragen. Vervolgens bespreken we een aantal 
discussiepunten met betrekking tot de opzet en het verloop van dit onderzoek, alsmede enkele 
aanbevelingen voor zowel wetenschap als praktijk. 
 

• Conclusies 
Het onderzoek had betrekking op de software horend bij de rekenmethoden Rekenrijk en 
Pluspunt. We hebben eerst het gebruik van de software in kaart gebracht: hoe zetten 
leerkrachten de software in en wat is hun mening over de software en de manier waarop 
leerlingen ermee werken?  
Een minderheid van de leerkrachten blijkt de software in te zetten op de manier die in de 
handleiding wordt aanbevolen. Het grootste deel van de leerkrachten gebruikt de software 
(veel) minder en/of incidenteel. Bovendien werken maar in vier van de veertien deelnemende 
klassen alle leerlingen even vaak met de software. In de andere tien klassen is het werken met 
de software een (facultatief) extraatje voor leerlingen die hun schriftelijk werk af hebben. In 
de meeste klassen bepaalt de leerkracht welke inhoud en opgaven de leerlingen oefenen of 
laat de leerkracht het programma in de standaardinstelling staan. De meeste leerkrachten 
maken weinig of geen gebruik van de extra mogelijkheden die de software biedt om te 
differentiëren tussen leerlingen en om de vorderingen van leerlingen te volgen. Tijdgebrek en 
kennis van de mogelijkheden zijn de belangrijkste redenen. 
De meeste leerkrachten zijn van mening dat de software iets toevoegt aan de papieren 
methode, zij het alleen voor de leerlingen. De leerkrachten hebben niet de indruk dat de 
leerlingen met meer plezier op de computer rekenen dan in het rekenschrift; de rekeninhoud 
geeft de doorslag. Ook zien zij geen verschillen tussen leerlingen op dit punt. 
 
Alle leerlingen hebben een learner report ingevuld met daarin een aantal vragen over de 
vergelijking van het werken met de software en met de papieren methode, in de vorm van 
zinnen die de leerlingen moesten aanvullen. Daarnaast zijn 145 leerlingen kort geïnterviewd. 
Bij alle resultaten moet worden aangetekend dat er sprake is van een duidelijk effect van de 
klas waarin de leerlingen zitten; de klassen waren immers niet random geselecteerd. Binnen 
dit onderzoek konden systematische verschillen tussen de klassen met betrekking tot de wijze 
waarop met de software werd gewerkt, maar zeer ten dele worden nagegaan. 
De resultaten voor de totale groep leerlingen laten zien dat de meerderheid van de leerlingen 
een voorkeur heeft voor werken in het rekenschrift. Dat percentage schommelt rond de 60%; 
een dergelijk aantal geeft aan liever in het schrift te werken dan met de software, het leuker te 
vinden om in het schrift te werken en minder zin in rekenen te hebben als ze het op de 
computer doen. Eenzelfde percentage vindt het rekenen met de software moeilijker dan in het 
schrift. Een meerderheid zou graag meer zeggenschap hebben over wát ze op de computer 
doen; ongeveer 40% vindt het echter juist goed dat de computer bepaalt wat ze doen. 
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De software van de twee rekenmethoden heeft een aantal verschillen, met bij Rekenrijk de 
nadruk op kale sommen, en bij Pluspunt wat meer ‘aankleding’ van de onderwerpen van de 
rekenstof. Ook hebben de leerlingen bij Pluspunt de keuze in welke volgorde ze de 
opdrachten in het hoofdmenu doen, en is één van de opdrachten in spelvorm. De leerlingen 
die Pluspunt gebruiken, zijn wat positiever over de software dan de leerlingen die Rekenrijk 
gebruiken. Zo geven ze vaker aan de software leuker te vinden dan het boek en liever met de 
software te werken. Toch geven beide groepen aan meer zin in rekenen te hebben als ze in het 
schrift rekenen dan op de computer. Hoewel positiever, zijn ook de leerlingen van Pluspunt 
kritisch over de software; rond de 50% vindt rekenen met de software minder leuk dan 
rekenen in het schrift. 
Op enkele punten zijn sekseverschillen te constateren: meisjes ervaren vaker de software als 
moeilijker dan het boek, geven vaker aan meer hulp nodig te hebben bij de software en geven 
minder aan liever zelf te willen bepalen welke sommen ze op de computer maken. Een groot 
verschil is er tussen de leerlingen van groep 7 en groep 8: de leerlingen van groep 7 zijn in het 
algemeen positiever over de software, zij het vooral bij Rekenrijk. Het rekenniveau van de 
leerlingen ten slotte heeft geen duidelijke invloed op hun mening over de software.  
Bij de argumenten die leerlingen geven, vallen een aantal zaken op. Zo blijkt het ‘dwingende 
karakter’ van de software voor veel leerlingen de reden zijn om liever in het rekenschrift te 
werken. Daaronder vallen bv. het gebrek aan keuzevrijheid (de volgorde ligt vast, leerlingen 
kunnen ook niet terug naar een eerder gemaakte som) en aan overzicht (de sommen komen 
een voor een, waardoor leerlingen niet weten wat er van hen wordt verwacht). Leerlingen 
ervaren ook de hulp die ze krijgen van de software als slecht of te weinig, waardoor ze de 
voorkeur geven aan het schrift. De leerlingen die de voorkeur geven aan de software, noemen 
vaak dat ze daar niet hoeven te schrijven. Daarnaast is de computer in het algemeen ‘leuk’.  
De leerlingen die de software als moeilijker ervaren dan het boek, wijten dit aan de slechtere 
uitleg en hulp door de computer en aan het gemis van de ondersteuning van een kladblaadje. 
Bij Pluspunt speelt ook tijdsdruk bij de automatiseringssommen een rol. Leerlingen die de 
software makkelijker vinden dan het boek, geven aan dat dit komt doordat ze de sommen 
makkelijker vinden.  
Een meerderheid van de leerlingen zou zelf willen bepalen welke sommen ze maken op de 
computer. Ze denken zo meer te leren, bijvoorbeeld omdat ze de stof die ze moeilijk vinden, 
extra kunnen oefenen. De leerlingen die liever willen dat de software de sommen bepaalt, 
noemen onder meer dat ze verwachten anders alleen de makkelijke sommen te gaan maken.  
 

• Discussie 
Dit onderzoek had een verkennend karakter, aangezien er nog weinig bekend is over 
percepties van leerlingen ten aanzien van ict-toepassingen in het basisonderwijs. Die 
percepties zijn om twee redenen relevant: ten eerste omdat leerlingen de eerst 
belanghebbenden zijn bij hun eigen onderwijs, en recht hebben op het horen van hun mening. 
Dat geldt des te meer in geval van het gebruik van ict. Ten tweede kunnen leerling-percepties 
van belang zijn in onderzoek naar de implementatie en effectiviteit van ict-gebruik, 
vergelijkbaar met de percepties van leerkrachten.  
De resultaten overziend, kunnen we concluderen dat het zeker aanbeveling verdient om 
leerlingpercepties in het vervolg structureel aandacht te geven. Leerlingen van 10 en 11 jaar 
blijken prima in staat te zijn om hun mening te verwoorden, genuanceerd en met soms veel 
zelfinzicht. Ze blijken ook anders tegen het gebruik van rekensoftware aan te kijken dan vaak 
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wordt aangenomen: het is bepaald niet zo dat leerlingen de computer zonder meer leuk vinden 
en werken met ict lijkt dan ook niet zonder meer motivatieverhogend te zijn. Het idee dat de 
computer leren leuker maakt, gaat voor het grootste deel van de leerlingen niet op als het gaat 
om het inzetten van methodegebonden software. Leerlingen oordelen bovendien niet alleen in 
termen van wat ze leuk of prettig vinden in de software, maar nemen ook het aspect ‘wat leer 
ik ervan’ mee.  
Hun mening is tevens van belang voor de ontwikkelaars en voor de uitgevers, die in hun 
promotie graag ervan uitgaan dat de software zonder meer aantrekkelijk is voor leerlingen. 
Duidelijk is dat bijvoorbeeld de strikte structuur van de software geen rekening houdt met de 
behoefte van veel leerlingen aan overzicht, aan het zelf bepalen van de volgorde van de 
sommen en aan zelf ‘heen en weer’ kunnen gaan. Zolang de software alleen aanvullend of 
ondersteunend bij het rekenschrift wordt gebruikt, is dit wellicht niet zo’n bezwaar. Het wordt 
anders als dergelijke software een grotere plaats gaat innemen in het rekenonderwijs: 
leerlingen zouden in dat geval de kenmerken van het rekenschrift die zij zo belangrijk vinden, 
moeten kunnen terugzien in de software.  
Ook voor scholen en leerkrachten is het van belang meer te weten over de percepties van de 
leerlingen. Allereerst ter relativering van het idee dat werken met ict zonder meer leuk is voor 
leerlingen. Daarnaast is het de moeite waard als leerkrachten zelf kort de mening van 
leerlingen in de eigen klas peilen, om daarmee rekening te kunnen houden bij het inzetten van 
de software. Met name argumenten van leerlingen die iets zeggen over hoe zij het beste leren, 
zijn daarbij van belang. 
 
Het onderzoek kent enkele beperkingen. Ten eerste heeft het betrekking op slechts twee 
rekenmethoden, waarbij de onderzoeksgroep voor Pluspunt relatief klein was. Hoewel de 
vergelijking van Rekenrijk en Pluspunt op enkele punten verschillen laat zien in de mening 
van de leerlingen, kunnen hier daarom moeilijk harde conclusies uit worden getrokken. 
Uitbreiding is dan ook wenselijk, met name waar het gaat om methoden die wezenlijk 
verschillende ontwerpprincipes hanteren bij de software.  
Het onderzoek is uitgevoerd binnen de onderwijssituatie; binnen het exploratieve design is 
bovendien niet gestreefd naar een random selectie van scholen en klassen. Te verwachten was 
dat de meningen van de leerlingen in ieder geval deels bepaald zouden worden door de 
klascontext, bijvoorbeeld de manier waarop de software in de klas wordt gebruikt. Dat blijkt 
ook zo te zijn. Generaliseren op basis van de resultaten is daardoor niet mogelijk.  
De gebondenheid aan de directe onderwijscontext heeft echter een voordeel ten opzichte van 
een situatie waarin leerlingen los van de directe onderwijscontext worden bevraagd (zoals wel 
gebeurt in gebruikersonderzoek tijdens het ontwerpproces). Leerlingen is in dit onderzoek 
gevraagd naar hun mening over de software als onderwijsmiddel, en niet primair over de 
software als computerprogramma. Dat is ook benadrukt door voortdurend te vragen naar de 
vergelijking tussen software en papieren rekenmethode.  
Een laatste beperking van het onderzoek is gelegen in het feit dat de scholen in de praktijk 
heel verschillend met de software bleken te werken – ondanks duidelijke richtlijnen in de 
methode. We hebben ervoor gekozen om verschillen tussen scholen wel te noemen maar niet 
diepgaand in het onderzoek te betrekken, omdat de leerlingaantallen sterk verschilden en 
soms erg klein waren. Ook was het niet goed mogelijk om op basis van de gegevens over de 
schoolcontext de verschillen te interpreteren. Het is echter te verwachten dat bijvoorbeeld de 
manier van werken met de software invloed kan hebben op de percepties van de leerlingen; 
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leerlingen die niet vaak met de software werken, zouden er bijvoorbeeld positiever over 
kunnen oordelen omdat de nadelen dan simpelweg niet zo belangrijk zijn en een aspect als 
‘het is weer eens wat anders’ meespeelt. In vervolgonderzoek is het dan ook van belang de 
context van het gebruik nog uitgebreider mee te nemen. Ook kan door een grotere N en een 
random selectie van scholen de generaliseerbaarheid van de resultaten worden vergroot.  
 
De werving van scholen voor ons onderzoek was onverwacht lastig. Hoewel de software door 
veel scholen is aangeschaft, wordt er lang niet altijd mee gewerkt; ook komt de indruk van de 
schoolleiding over het gebruik van de software niet altijd overeen met de situatie in de 
praktijk. Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat de software zelden structureel en zoals 
bedoeld wordt ingezet; vaak is het een extraatje voor leerlingen die daarvoor kiezen en hun 
werk af hebben. Dit nuanceert de hoge cijfers wat betreft het gebruik van (methodegebonden) 
software in het onderwijs die in bijvoorbeeld de onderzoeken van Kennisnet naar voren 
komen. Ons onderzoek laat daarnaast zien dat de leerkrachten die we hebben gesproken veel 
van de geboden mogelijkheden van de software niet gebruiken. Dat is opvallend, omdat juist 
die extra mogelijkheden bij de promotie van de software door de uitgevers worden benadrukt. 
Voor leerkrachten lijkt het snel teveel moeite om veel tijd te investeren in bijvoorbeeld het 
extra volgen van specifieke leerlingen of in het analyseren van de resultaten van de leerlingen 
bij het werken met de software – met name als niet duidelijk is wat dat oplevert in termen van 
leerlingprestaties. Veelzeggend is ook dat de leerkrachten maar beperkte meerwaarde zien van 
het inzetten van de software, en die ook alleen zien voor leerlingen.  
Door zowel educatieve uitgeverijen als scholen is de laatste jaren veel geïnvesteerd in het 
ontwerpen dan wel aanschaffen van methodegebonden software; uitgevers prijzen de software 
ook aan als een verrijking van de methode. Als die software echter niet structureel en als 
onderdeel van de methode wordt ingezet, vervaagt het onderscheid met losse 
oefenprogramma’s zoals Ambrasoft. En als een meerderheid van de leerlingen dan bovendien 
de voorkeur geeft aan werken in het rekenschrift, is het de vraag of de genoemde investering 
in ontwikkeling/aanschaf wel de moeite waard is. In de eerste plaats geeft ons onderzoek dan 
ook aanleiding om de mening van leerlingen structureel mee te nemen in het ontwerpproces. 
In de tweede plaats loont het waarschijnlijk de moeite om te investeren in een goede 
voorlichting aan en begeleiding van scholen die de software aanschaffen. 
 
Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op de zelf verwoorde meningen van leerlingen. Op 
die manier hebben we in kaart kunnen brengen welke argumenten ‘ertoe doen’ voor 
leerlingen. In vervolgonderzoek op grotere schaal kan leerlingen bijvoorbeeld gevraagd 
worden op een Likert-schaal aan te geven hoe zwaar zij bepaalde argumenten vinden wegen. 
Replicatie van dit onderzoek voor andere vakgebieden (met name taal) kan daar nog gegevens 
aan toevoegen. Het resultaat kan een gestandaardiseerde vragenlijst zijn waarmee in het 
vervolg op relatief simpele wijze de mening van de leerlingen kan worden meegenomen in 
onderzoek naar effectiviteit en implementatie van educatieve software. Het is van belang om 
daarbij ook jongere leerlingen te betrekken, zeker gezien de toename van ict-gebruik in de 
onder- en middenbouw van het basisonderwijs.  
Dergelijk meer grootschalig onderzoek kan ook in kaart brengen of de percepties van 
leerlingen gerelateerd zijn aan leerlingkenmerken die niet in ons onderzoek zijn meegenomen. 
Bijvoorbeeld de leerstijl of leerconceptie van leerlingen zou verband kunnen houden met het 
oordeel van leerlingen over een aspect als de strikte structuur van de software. Er waren 
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immers ook leerlingen die het juist prettig vonden dat ze niet alles tegelijk voor zich zagen en 
niet zelf hoefden te kiezen waar te beginnen. Meer kennis op dit gebied kan op termijn leiden 
tot een meer gedifferentieerd inzetten van oefensoftware, op een manier die het beste bij 
individuele leerlingen past en waar zij het meest profijt van hebben in termen van leerwinst. 
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Bijlage 1 Kenmerken deelnemende scholen 
 
 
 
 Korte karakteristiek Methode Deelnemende 

groepen 
Aantal 

leerlingen
School A Montessorischool, grote 

stad, etnisch zeer diverse 
leerlingpopulatie 

Rekenrijk  groep 7/8 19 

School B RK-school, dorp, 
overwegend witte school 

Rekenrijk groepen 7 en 8 50 

School C Openbare school, grote stad, 
etnisch gemengde 
leerlingpopulatie 

Rekenrijk  twee groepen 7 43 

School D Openbare school, 
middelgrote stad, etnisch 
gemengde leerlingpopulatie 

Rekenrijk groep 7 27 

School E RK-school, middelgrote stad, 
overwegend witte school 

Rekenrijk groepen 7 en 8 51 

School F PC-school, middelgrote 
provinciestad, overwegend 
witte school 

Rekenrijk groep 8 34 

School G PC-school, dorp, 
overwegend witte school 

Rekenrijk groep 8 23 

School H Openbare school, grote stad, 
etnisch gemengde 
leerlingpopulatie 

Pluspunt groep 7/8 19 

School I Geref. school, dorp, etnisch 
homogene (witte) school 

Pluspunt groep 7 18 

School J PC-school, dorp, etnisch 
homogene (witte) school 

Pluspunt groepen 7 en 8 45 
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Bijlage 2 Learner report 2 
 
 
Je rekent op school niet alleen in je schrift maar ook wel eens op de computer. 
We willen graag van je weten wat jij daarvan vindt.  
 
Wat moet je doen? 

• Bij elke vraag staan twee zinnen. Lees de zinnen eerst goed door. 
• Met welke zin ben jij het eens? Vul die zin aan. 
• Ben je het met allebei de zinnen eens? Vul dan beide zinnen aan. 

 
Let op! 

• Soms lijken de vragen op elkaar, maar wordt er toch wat anders mee bedoelt. 
Probeer dus bij alle vragen goed op te schrijven wat je bedoelt!  

• Als je te weinig ruimte hebt mag je op de achterkant ook gebruiken. Schrijf dan wel 
het nummer van de vraag erbij. 

 
 
Vraag 1 
a. Rekenen met Rekenrijk op de computer vind ik leuker dan rekenen in het schrift, omdat 
 
b. Rekenen met Rekenrijk op de computer vind ik minder leuk dan rekenen in het schrift, 
omdat 
 
 
Vraag 2 
a. Ik werk liever met Rekenrijk op de computer, omdat 
 
b. Ik werk liever met Rekenrijk in het schrift, omdat 
 
 
Vraag 3 
a. Ik heb meer zin in rekenen als ik het op de computer mag doen, omdat 
 
b. Ik heb minder zin in rekenen als ik het op de computer mag doen, omdat 
 
 
Vraag 4 
a. Rekenen met Rekenrijk op de computer vind ik moeilijker dan rekenen in het schrift, omdat 
 
b. Rekenen met Rekenrijk op de computer vind ik minder moeilijk dan rekenen in het schrift, 
omdat 
 
 
Vraag 5 
a. Ik heb meer hulp nodig als ik rekenen op de computer doe, omdat 
 
b. Ik heb minder hulp nodig als ik rekenen op de computer doe, omdat 
 
 
Vraag 6 
a. Ik zou op de computer zelf willen bepalen welke sommen ik maak, omdat 
 
b. Ik vind het goed dat de computer bepaalt welke sommen ik maak, omdat 
 
 
 
                                                 
2 Versie Rekenrijk 
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Vraag 7 
a. Ik vind rekenen op de computer anders dan rekenen in het schrift, omdat 
 
b. Ik vind dat er geen verschil is tussen rekenen in het schrift en rekenen op de computer, 
omdat 
 
 
Vraag 8 
Als je een rekensom moet maken en je mag kiezen of je deze op de computer of in je schrift 
maakt, wat kies je dan?  
o op de computer 
o in mijn schrift  
 
 
Bedankt voor je hulp! 
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Bijlage 3 Interview leerkrachten 
 
Hoe wordt de software in de klas gebruikt?  

1. Hoe vaak werkt u met de software (op dit moment en de afgelopen periode)? 
2. Wat is de verhouding tussen oefenen met de software en oefenen op papier?  
3. Werkt een jaargroep/klas tegelijkertijd met de software?  
4. Als leerlingen niet tegelijkertijd met de software werken: wat doen de andere 

leerlingen die niet aan de computer werken?  
5. Mogen de leerlingen zelf weten wanneer ze met de software werken?  
6. Werken alle leerlingen ongeveer evenveel/even vaak met de software? 
7. Gebruiken alle leerlingen de software op een vergelijkbare manier, of zijn er duidelijke 

verschillen?  
8. Bepaalt u wat een leerling doet met de software? Zo ja, waarom; zo nee, waarom 

niet?  
9. Welke mogelijkheden gebruikt u die de software biedt om prestaties en vorderingen 

van individuele leerlingen te volgen?  
10. Wat doet u zelf al om te differentiëren met de software? 
11. Maakt u gebruik van de digitale toetsen?  

 
Mening over de software?  

12. Sluit de software goed aan bij de rekenmethode?  
13. Wat voegt de software toe aan oefenen op papier? 
14. Met welk doel gebruikt u de software? (bv remediëring, inoefenen, toetsen, 

differentiatie)?  
15. Kost het werken met de software u extra tijd? 

 
Hoe werken de leerlingen met de software? 

16. Hoe werken de leerlingen met de software (zijn ze gemotiveerd, geconcentreerd, 
werken ze met plezier)? 

17. Ziet u verschillen tussen leerlingen? Waar hangen die mee samen? (niveau, 
jongen/meisje, etc)? 

18. Hoeveel hulp hebben leerlingen nodig bij gebruik van de software? 
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Bijlage 4 Interview leerlingen3 
 

1. Vind jij jezelf goed in rekenen? 
2. Wat vind je ervan dat je op de computer meteen ziet of je antwoord goed of fout is? 
3. Vind je het vervelend als je een verkeerd antwoord hebt ingevuld? Vind je dit ook 

wanneer je in je schrift rekent?  
4. Heb je wel eens hulp nodig als je op de computer rekent? Waarvoor? 
5. Gebruik je wel eens de help-knop bij het maken van een som? Waarom/waarom niet? 
6. Helpt dat je dan bij het maken van een som? Is het ander soort hulp dan je van de 

juf/meester krijgt als je iets niet snapt?  
7. Vraag je het liever aan de juf/meester of aan de computer als je een som niet weet?  
8. Vind je rekenen met Rekenrijk op de computer leuker of minder leuk dan rekenen in 

het boek? Waarom wel/niet? 
9. Vind je rekenen met Rekenrijk op de computer moeilijker of makkelijker dan rekenen 

met het boek? Waarom wel/niet? 
10. Wanneer doe je beter je best - bij rekenen in het boek of rekenen op de computer? 
11. Denk je dat je beter leert rekenen door de computer te gebruiken? Waarom? 
12. Mag je zelf op de computer kiezen welke oefeningen je doet of bepaalt het 

programma dat? 
13. Zou je zelf willen bepalen welke oefeningen je doet? Waarom wel/niet? 
14. Maakt de meester/juf ook wel eens aparte oefeningen voor je op de computer? 

                                                 
3 Versie Rekenrijk 
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