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1 Inleiding 
 
“Het onderzoek naar digiborden is nog volop in beweging” schreef Alfons ten Brummelhuis in het 
voorwoord van het boekje Meerwaarde van het digitale schoolbord (april 2010). Dat blijkt: er 
verschijnen de laatste tijd regelmatig publicaties waarin resultaten van onderzoeken naar digitale 
schoolborden, kortweg digiborden, worden beschreven1. Tot nu toe waren deze onderzoeken vaak 
gericht op het niveau van existentie of perceptie. In deze rapportage doen wij verslag van een 
onderzoek naar digiborden op het niveau van evidentie. Dit onderzoek is door Kennisnet gefinancierd 
binnen het onderzoeksprogramma Kennis van Waarde Maken, waarmee Kennisnet de 
kennisontwikkeling over de opbrengsten van ict in het onderwijs stimuleert.  In figuur 1.1 geven we het 
analysekader weer. De onderdelen die expliciet aan bod komen, zijn gearceerd. 
 
Figuur 1.1 Analysekader rendement van ict-gebruik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
  

                                                      
1  Zoals bijvoorbeeld enkele recente publicaties in de Kennisnet onderzoeksreeks naar ict in het onderwijs: Leren met 

meer effect (maart 2009), Zelfstandig leren rekenen met het digibord (januari 2010) en Meerwaarde van het digitale 
schoolbord (april 2010). 
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In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: 
1. Heeft het digibordgebruik effect op de motivatie van leerlingen? Zo ja: welk effect? (gemeten 

opbrengsten). 
2. Heeft het digibordgebruik effect op de kennis en vaardigheden van de leerlingen? Zo ja: welk 

effect? (gemeten opbrengsten) 
3. Wat beschouwen leerlingen en docenten als meerwaarde van het digibord voor 

onderwijsdoeleinden? (gepercipieerde opbrengsten) 
 
We hebben een quasi-experimenteel onderzoek opgezet om de bovenstaande onderzoeksvragen te 
kunnen beantwoorden: we vergelijken geschiedenisonderwijs in klassen met digibord (de 
experimentele groep) met onderwijs aan parallelklassen met krijtborden (controlegroep). Voordat we 
ingaan op opzet en resultaten van het onderzoek, schetsen we eerst in het kort de contouren van het 
digibordgebruik in het basisonderwijs en het onderzoek daarnaar.  
 
Dit onderzoek en deze rapportage waren niet mogelijk geweest zonder de medewerking van de 
leerkrachten en leerlingen van:  
• PCBS  Waalse school (Rotterdam) 
• KBS De Oase (Den Haag) 
• CBS Groen van Prinsterer (Barendrecht)2. 
 
Wij danken hen heel hartelijk voor de samenwerking en gastvrijheid. In deze rapportage zullen de 
scholen verder niet bij naam genoemd worden. 
 
 

  

                                                      
2  In de rest van het rapport worden de scholen anoniem en in willekeurige volgorde aangeduid als School A, School B 

en School C.  
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2 Achtergrond 
 
Het digitale schoolbord wordt massaal omarmd in het basisonderwijs, zoals onder andere blijkt uit 
krantenkoppen zoals: “Zonder digibord ben je ouderwets”3. De cijfers onderstrepen dit beeld: een jaar 
of vijf geleden was een digibord nog een uitzondering, terwijl in 2009 al op 67%4 en in 20105 zelfs op 
90% van de basisscholen in een of meerdere klaslokalen een digibord hing. Gemiddeld hebben 
basisscholen één digibord beschikbaar per 3 à 4 onderwijsruimten6.  
 
In dit onderzoek draait het om digibord gebruik bij geschiedenis. Geschiedenisonderwijs met het 
digitale schoolbord kan een bijdrage leveren aan het “interactief en constructief bezig zijn met zowel 
concrete representaties van het verleden (door middel van videofragmenten en afbeeldingen) als 
meer schematische representaties van verschijnselen uit het verleden (door middel van tijdlijnen en 
schema’s)”7. Eenduidige conclusies over de effectiviteit van digitale schoolborden zijn nog moeilijk te 
trekken, maar we zullen een kort overzicht geven van interessante bevindingen op dit gebied ten 
aanzien van motivatie en cognitieve aspecten.  
 
Effect op motivatie 
Hoewel het enthousiasme in de onderwijspraktijk groot is, zijn de effecten van digiborden op motivatie 
van leerlingen nog niet op grote schaal aangetoond. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat 
leerlingen meer gemotiveerd raken voor geschiedenis bij het optimaal gebruik van het digibord. 
Immers, het digibord kan zorgen voor: 
• meer interactiviteit (zowel de technische interactiviteit die ict met zich meebrengt als de 

didactische interactiviteit tussen leraar en leerlingen)8; 
• levendiger en gevarieerdere presentaties waarbij informatie wordt overgedragen via beeld en 

geluid; 
• meer samenwerkend leren9.  
Toch is grotere motivatie van leerlingen tot nu toe vooral gebaseerd op de mening van leerkrachten en 
leerlingen en nog niet experimenteel vastgesteld10.  
 
Effect op leerprestaties 
Het gebruik van het digibord kan positieve gevolgen hebben voor leerprestaties van leerlingen. We 
formuleren deze uitspraak bewust nogal voorzichtig, omdat wetenschappelijk onderzoek tot nu toe 
wisselende bevindingen laat zien. Onderzoek naar leereffecten van digitale schoolborden in Groot-
Brittannië laat bijvoorbeeld verschillen tussen leerlingen, tussen schoolvakken en op korte en lange 
termijn zien. Het optreden van leereffecten van digitale schoolborden is dus van meer afhankelijk dan 
uitsluitend van het gebruik van het digibord alleen. De vraag is dus eigenlijk: welke leerling  profiteert 
onder welke omstandigheden van het digibord?   
 
Theoretisch gezien zal het gebruik van het digibord, waarbij auditieve en visuele informatie elkaar 
aanvullen, leiden tot verbeterde leerprestaties en hogere leerresultaten. Immers, er is in de hersenen 
minder snel sprake van cognitieve overload wanneer bepaalde informatie deels auditief en deels 
visueel wordt aangeboden 11. Op basis van casestudies, praktijkonderzoeken en onderzoeken naar de 

                                                      
3  Aldus de kop van een artikel in NRC Next op dinsdag 24 november 2009.  
4  Kennisnet (2009). 
5  Kennisnet (2010). 
6  Kennisnet (2010). 
7  Batenburg, T. van (2009).  
8  Casestudy door Kennewell, S. et al (2008). 
9  Indeling van Van Ast et al. (2010). 
10  Idem. 
11  Mayer & Moreno (2003).  
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gepercipieerde effecten van digiborden12, wordt algemeen verondersteld dat het digibord  positieve 
effecten  heeft op leerprestaties. De effecten die in onderzoek gevonden zijn, hangen voor een groot 
deel ook af van de docent die voor de klas staat13.  
 

  

                                                      
12  Zoals Coetsier et al (2010) en Kennewell (2008). 
13  Kennisnet (2010). 
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3 Werkwijze 
 
Belangrijk uitgangspunt van het programma Kennis van Waarde Maken is dat onderzoek wordt 
uitgevoerd dat van waarde is voor de onderwijspraktijk14. In dit onderzoek hebben we daarom zo goed 
mogelijk aangesloten bij de dagelijkse onderwijspraktijk en hebben we niet gekozen voor onderzoek in 
onderzoekssituaties. Hoe dat in zijn werk is gegaan, beschrijven we in dit hoofdstuk.  

3.1 De selectieprocedure 
 
Om de effecten van digibordgebruik op de motivatie en de kennis van leerlingen te kunnen meten, 
hebben we gebruik gemaakt van quasi-experimenteel onderzoek. We hebben bestaande 
experimentele groepen vergeleken met controlegroepen. De selectie van de experimentele groepen 
vond plaats aan de hand van een aantal criteria: 
• Het gaat om bovenbouwgroepen van de basisschool (groep 6, 7 of 8). De leerkracht in een van de 

groepen gebruikt een digibord, de leerkracht in een parallelgroep niet. 
• Het digibord wordt gebruikt bij de zaakvakken. We streefden ernaar drie scholen te vinden die 

dezelfde methode gebruiken voor hetzelfde zaakvak. In de voorbereidingsfase van het onderzoek 
bleek dat het moeilijk was drie van deze scholen te vinden. We hebben uiteindelijk wel drie 
scholen gevonden die het digibord gebruikten bij hetzelfde vak (geschiedenis), maar de drie 
scholen gebruiken niet allemaal dezelfde methode. Een van de scholen gebruikt Brandaan, de 
andere twee Bij de tijd. Een van de scholen die Bij de tijd gebruikt, vind de methode meer 
tekstgericht dan Brandaan. Vooral voor leerlingen die taalzwak zijn, is dit een probleem.  

• De leerkracht of een leerling gebruikt het digibord in interactie met de klas en/of de leerlingen 
gebruiken het digibord voor samenwerkend leren (in tegenstelling tot gebruik als presentatie- en 
demonstratiemiddel alleen)15.  

 
De deelnemende scholen zijn geworven via het netwerk van leden van de klankbordgroep, via het 
netwerk van Oberon en ook via een van de geworven scholen. Als bleek dat een school niet geschikt 
was voor deelname aan het onderzoek werd direct gevraagd of de school zelf misschien een andere 
school wist die wel geschikt zou kunnen zijn. Het bleek al snel dat niet veel scholen ervoor kiezen om 
in de ene parallelgroep wel en in de andere geen digitaal schoolbord te plaatsen. Op de meeste 
scholen wordt gekozen voor invoering op de gehele school tegelijkertijd of per jaargroep. Van de 
deelnemende scholen heeft één bewust gekozen voor een niet-jaargroepgebonden invoering van 
digitale schoolborden. Op een andere school was een van de digitale schoolborden defect en de 
derde school gaat volgend jaar over tot bredere aanschaf van digitale schoolborden. Op die school is 
de klas met het digitale schoolbord de enige groep die het bord op school heeft mogen uitproberen.  
 
De scholen werden in eerste instantie via email en telefonisch benaderd voor het onderzoek. Als de 
scholen positief reageerden op het verzoek voor deelname en parallelgroepen hadden met en zonder 
digitaal schoolbord, werd een afspraak gemaakt voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met de 
beide leerkrachten (van zowel experimentele als controlegroep). Een onderzoeker ging naar de school 
toe en observeerde een les met het digitale schoolbord. Zo kon worden vastgesteld of de school 
voldeed aan de bovenstaande criteria. Vervolgens overlegde de onderzoeker met de betreffende 
leerkrachten over de onderzoeksactiviteiten en de planning van het onderzoek. Geen van de scholen 
is afgevallen op basis van dit kennismakingsbezoek. In het volgende hoofdstuk geven we een korte 
beschrijving van de deelnemende scholen.  
 

                                                      
14  Kennis van Waarde maken (2008).  
15  In het onderzoeksplan noemden we dit de vier niveaus in het gebruik van het digibord. Deze niveaus kunnen echter 

naast elkaar bestaan in een les en daarom gebruiken we die term op advies van de klankbordgroep  niet meer.  
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3.2 De scholen, de klassen en de leerkrachten 
 

3.2.1 De scholen 
We introduceren in het kort de drie scholen die geselecteerd zijn om deel te nemen aan het onderzoek 
naar digitale schoolbroden.  
 
School A 
School A is een basisschool met ongeveer 380 leerlingen en zo’n 30 leerkrachten. De schoolgids 
meldt over ict-computergebruik:  

In de acht jaar dat de kinderen op school zitten, leren ze de computer steeds beter te gebruiken: 
kennis van het toetsenbord, werken met een tekstverwerker (Word), gebruik van educatieve 
software, zoeken en verwerken van informatie zoals deze op internet te vinden is, communiceren 
met behulp van e-mail. Verder heeft onze school een abonnement op ‘Klasse-TV’: 
http://www.klassetv.nl. Hier is mooi en verantwoord digitaal lesmateriaal beschikbaar voor alle 
leerlingen. Per ± 7 leerlingen is een computer beschikbaar. De computers zijn aangesloten op het 
schoolnetwerk. Ieder jaar krijgt de school twee smartboards van ons bestuur. In zes groepen 
wordt nu gebruik gemaakt van een digitaal schoolbord: de groepen 3, 6b, 7b en 8a. We besteden 
aandacht aan de gevaren van het internet. Wij leren kinderen een kritische houding in te nemen. 
Zo voorkomen wij dat zij met ongewenst materiaal in aanraking komen. De ICT-coördinator 
beheert de informatie- en communicatietechnologie, door o.a.:  
• de invoering van de computer in de lesomgeving te bevorderen;  
• als aanspreekpunt te fungeren tussen school en externe contacten;  
• in voorkomende gevallen eenvoudige problemen op te lossen;  
• planmatig beleid te ontwikkelen.  

 
Groep 6b heeft een digitaal schoolbord. De leerkracht was vorig jaar ict-coördinator op school en heeft 
affiniteit met ict. Ze ontwerpt zelf lesmateriaal voor het digitale schoolbord. De school heeft geen 
methodegebonden software aangeschaft omdat de kosten daarvan vrij hoog liggen, niet alle groepen 
er gebruik van kunnen maken en omdat de leerkracht er weinig meerwaarde in ziet. De parallelgroep 
6a gebruikt een regulier krijtbord. Deze leerkracht heeft minder ervaring met ict, maar is wel 
nieuwsgierig naar de voordelen van een digitaal schoolbord. Ze ziet zelf ook duidelijk toepassingen 
waar ze graag gebruik van zou willen maken. Binnen het bestuur is besloten dat iedere school per jaar 
twee borden aanschaft. De leerkrachten hebben soms het ene jaar wel en het andere jaar geen bord. 
Ze vinden het jammer als ze het bord kwijtraken. Inmiddels is besloten dat de school komend jaar 
meer dan twee borden zal aanschaffen. 
 
School B 
School B telt ongeveer 450 leerlingen en het team bestaat uit ruim dertig leerkrachten. De ict-visie van 
de school (zoals vermeld in de schoolgids) luidt als volgt:   

Binnen onze school willen wij ICT integreren in ons onderwijs voor alle leerlingen. Wij zien ICT als 
hulp bij onze bestaande methoden en onderkennen dat de huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen onze manier van leren en onderwijs geven zal veranderen, waarbij ICT een grote 
rol gaat spelen. Leerlingen en leerkrachten zullen ICT steeds meer gaan benutten voor 
informatieverwerving en -verwerking. Onze school moet hiertoe de mogelijkheid geven, om 
achterstanden te voorkomen en alle leerlingen een goede voorbereiding te geven op het 
vervolgonderwijs. 

 
Op School B heeft groep 8a een digitaal schoolbord. De software op het digitale schoolbord in groep 
8b functioneert niet goed, waardoor dit bord slechts als projectiescherm gebruikt wordt. In groep 8a 
gebruikt de leerkracht het bord om plaatjes en filmpjes op te laten zien. Ook maakt ze zelf opdrachten 
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die door leerlingen aan het bord of op afstand (met de leerkracht aan het bord) kunnen worden 
opgelost. Als de computer het niet doet, kan de leerkracht uitwijken naar het krijtbord of whiteboard in 
haar klas. Ook deze school maakt geen gebruik van methodegebonden software. 
 
School C  
School C heeft ruim 400 leerlingen en ruim 45 leerkrachten. In de schoolgids staat over ict vermeld:  

Op onze school is de computer al lang een onmisbaar onderdeel van het onderwijs en de 
schoolorganisatie. De school beschikt sinds een aantal jaren over een netwerk, aangesloten op 
een server, waarbij het geheel wordt beheerd door een extern bureau. Iedere klas beschikt over 
tenminste twee systemen die permanent in te zetten zijn. De bovenbouw beschikt over een lokaal 
met een smartboard. Voor de klassikale computerlessen zijn laptops aanwezig voor de leerlingen 
en docenten. Doel is de kinderen te leren hoe deze apparaten, de software en het internet te 
gebruiken. Uiteraard op niveau van het kind. Op onze school hebben we een internetprotocol. 
Leerlingen mogen hierbij bepaalde websites niet bezoeken (bijvoorbeeld hyves) en ook het 
gebruik van msn wordt niet toegestaan. Het protocol is als bijlage aan de schoolgids toegevoegd.  

 
Groep 8b is de enige klas in de school met een digitaal schoolbord. Het bord was eerder verrijdbaar, 
maar werd toen weinig gebruikt omdat het veel werk was om het te installeren (snoeren in de klas, 
beamer op een tafel). Omdat de school maar één bord in bezit heeft, is er geen (kostbare) software 
aangeschaft. De leerkracht ontwerpt zijn lessen zelf, mede doordat ict-ondersteuning op school (nog) 
niet heel structureel georganiseerd is. Het krijtbord hangt ook nog in het lokaal, dat bord heeft een 
back-up functie gekregen. 
 

3.2.2 De klassen 
Om een beeld te krijgen van de samenstelling van de groepen die bij het onderzoek zijn betrokken en 
om te controleren of er verschillen bestaan tussen de digibord- en controlegroepen, presenteren we in 
tabel 3.1 een aantal gegevens van de betreffende groepen. Uit deze tabellen blijkt dat de klassen 
allemaal ongeveer even groot zijn: tussen de 25 en 28 leerlingen. Het aantal gewichtenleerlingen loopt 
sterk uiteen per school. In de groepen van School C heeft meer dan de helft van de leerlingen een 
gewicht, in de groepen van School A zijn geen gewichtenleerlingen. Ook de verdeling tussen jongens 
en meisjes verschilt tussen de scholen, maar vooral ook tussen de groepen. In de digibordgroep op 
School A zitten aanzienlijk meer jongens dan in de controlegroep op dezelfde school (zie tabel 3.1). 
Voor alle klassen geldt bovendien dat er weinig tot geen leerlingen gebruik maken van 
leerlinggebonden financiering, het zogenaamde rugzakje. Op School C zijn er geen leerlingen met 
leerlinggebonden financiering, op School B twee leerlingen in zowel de digibord- als de controlegroep, 
en op School A één leerling in de digibordgroep.  
 
Tabel 3.1 Overzicht klassen  
School  Aantal

leerlingen 
Percentage 

gewichtenleerlingen 
Percentage 

jongens/ 
meisjes 

School A Digibordgroep 25 0% 60% / 40% 
 Controlegroep 27 0% 38% / 62% 
School B Digibordgroep 25 8% 61% / 39% 
 Controlegroep 28 7% 67% / 33% 
School C 
 

Digibordgroep 26 55% 36% / 64% 
Controlegroep 27 57% 54% / 46% 

 
We hebben ook gekeken naar de prestaties van de leerlingen op het gebied van begrijpend lezen en 
woordenschat, en naar hun laatst behaalde rapportcijfer voor geschiedenis. We kijken naar deze 
gegevens om eventuele gevonden verschillen in dit onderzoek (mede) mee te kunnen verklaren. Voor 
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woordenschat en begrijpend lezen hebben we de gegevens van het Cito-leerlingvolgsysteem 
opgevraagd. De resultaten hiervan lopen van A (de beste leerlingen) naar E (de slechtste leerlingen). 
We presenteren hier de verdeling naar die A tot en met E scores in plaats van gemiddelden, omdat 
hiermee een beeld van de spreiding wordt verkregen. De verschillen tussen de digibordgroepen en de 
controlegroepen hebben we getoetst met een Chi-kwadraattoets. Alleen voor School B geldt dat de 
controlegroep significant beter presteert op het gebied van woordenschat dan de digibordgroep. Alle 
andere verschillen tussen digibord- en controlegroepen zijn niet significant. 
 
Tabel 3.2 Overzicht prestaties begrijpend lezen en woordenschat (in percentages) 
Cito-score School A School B School C** 
 
Woordenschat 

Digibord Controle Digibord Controle Digibord Controle 

A 48% 56% 16%* 46%* - - 
B 20% 15% 24% 14% - - 
C 24% 22% 28% 36% - - 
D 8% 7% 32% 4% - - 
E*** 0% 0% 0% 0% - - 

     Begrijpend 
lezen 

A 12% 26% 12% 39% 19% 4% 
B 32% 41% 24% 32% 37% 27% 
C 44% 22% 28% 14% 19% 23% 
D 4% 11% 24% 14% 7% 35% 
E 8% 0% 12% 0% 11% 12% 
* De verschillen tussen de digibordgroep en de controlegroep van School B zijn significant als het gaat om 

woordenschat (Chi-kwadraat toets) 
** Op School C wordt de toets woordenschat niet afgenomen.  
***  Voor School B en School A geldt dat er geen leerlingen zijn met een E-score op woordenschat. Dat maakt dat deze 

groepen afwijken van het landelijke beeld (landelijk gezien heeft  ongeveer 10% van de leerlingen  een E-score) 
 
De gemiddelde rapportcijfers voor geschiedenis staan in onderstaande tabel. Met een t-toets hebben 
we getoetst of er significante verschillen zijn tussen de digibordgroep en de controlegroep van elk van 
de scholen. Dat is niet het geval. 
 
Tabel 3.3 Gemiddeld rapportcijfer laatste rapport 
 School A School B* School C 
 Digibord Controle Digibord Controle Digibord Controle 
Gemiddeld 
rapportcijfer laatste 
rapport 

7,6 7,8 6,9 6,6 7,8 7,0 

* Op School B worden rapportcijfers gegeven met de letters t, v, rv, g, zg. Voor de vergelijkbaarheid met de andere 
scholen hebben we deze letters omgezet in respectievelijk de volgende cijfers: 5, 6, 7, 8, 9. 

 

3.2.3 De leerkrachten 
Naast de leerlingen keken we ook naar een aantal kenmerken van leerkrachten. Hierbij valt op dat de 
leerkrachten in de digibordgroepen allemaal relatief weinig werkervaring hebben (0-5 jaar) terwijl de 
leerkrachten in de controlegroepen allemaal al meer dan 20 jaar voor de klas staan. Volgens de 
leerkrachten zelf komt dit omdat de jongere collegae meer affiniteit hebben met computers en digitale 
schoolborden dan de meer ervaren leerkrachten. Het verschil in werkervaring tussen de leerkrachten 
met en zonder digibord kan van invloed zijn op de uitkomsten van het onderzoek. Een eventueel 
voordeel van het digibord kan compenseren voor een eventueel nadeel van minder werkervaring. 
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3.3 De vakinhoud 
 
Het digibord kan bij alle schoolvakken worden gebruikt, maar in dit onderzoek is gekozen voor het vak 
geschiedenis. Deze keuze is deels bewust en deels om praktische redenen gemaakt. We hebben 
gekozen voor de zaakvakken, omdat een korte zoekactie liet zien dat (internationaal) onderzoek dat al 
is uitgevoerd zich vaak op de effecten van digiborden in taal- en rekenonderwijs richt en (nog) niet op 
de zaakvakken. De keuze voor het vak geschiedenis was min of meer pragmatisch: het was het enige 
schoolvak waarbij alle drie de scholen aan de selectievoorwaarden voldeden.  
 
Op elk van de drie scholen is in het voorjaar van 2010 in overleg met de leerkrachten een 
geschiedenisblok uitgekozen dat we in dit onderzoek konden volgen. Gemiddeld duurden alle blokken 
vier weken, waarbij één les geschiedenis per week werd gegeven. Verschillen tussen de scholen in dit 
opzicht zullen de resultaten niet verstoren, omdat op elke school zowel een experimentele als een 
controlegroep aanwezig is.  
 
Onderwerpen  
1. Welvaart in Nederland 

In groep zes van School A wordt de methode Brandaan voor het vak geschiedenis gebruikt. Het 
hoofdstuk dat aan de orde was in dit onderzoek was getiteld Welvaart in Nederland (hoofdstuk 5). 
Het hoofdstuk is opgebouwd uit vier lessen, met afwisselend tekst en opdrachten. Aan de orde 
komen onderwerpen zoals soberheid, vadertje Drees, nozems, provo’s en hippies.  

2. Samenwerking in de wereld 
School B gebruikt de methode Bij de tijd  voor geschiedenis en het onderwerp dat in de groepen 
aan de orde was in dit onderzoek was Samenwerking in de wereld (hoofdstuk 6). In dit hoofdstuk 
werden onder andere de periode direct na de tweede wereldoorlog, de koude oorlog, 
verzelfstandiging van de koloniën in Azië en Afrika, Europa en het Europees Parlement 
behandeld.  

3. Europa’s macht in de wereld 
School C in Rotterdam gebruikt (net als School B) de methode Bij de tijd. Het hoofdstuk waar de 
achtstegroepers aan werkten, was Europa’s macht in de wereld (hoofdstuk 5). De leerlingen 
leerden onder andere over Nederlands Indië, kolonialisatie van Afrika, emigratie uit en immigratie 
naar Nederland na 1945. 

 
Een observatie in groep 6 (controlegroep) 
Om half 11 begint de leerkracht de les: ze vraagt de leerlingen hun geschiedenisboek te openen op 
p.96 en te kijken naar de grote foto. Er staat boven: welvaart in Nederland. “Wat is welvaart?” vraagt 
ze. Door middel van vragen en antwoorden sluit ze aan bij de voorkennis van de leerlingen en bij de 
kennis die de leerlingen hebben opgedaan in het vorige hoofdstuk. Ze verwijst steeds naar de foto’s in 
het boek (bv. een foto van gebombardeerd Rotterdam). Door op deze manier de foto’s te gebruiken en 
vragen te stellen bereidt ze het leeswerk en de opdrachten voor die de leerlingen daarna zelfstandig 
moeten gaan doen. De leerlingen zijn betrokken en doen actief mee. Een paar voorbeelden van de 
vragen die de leerkracht stelt: 
- “Zuinig leven, wat is dat eigenlijk?” 
- “Jullie opa en oma hebben misschien de oorlog nog wel meegemaakt. Hoe merk je aan opa en 

oma dat ze zuinig zijn?” 
- “Stel je voor, wij gaan sober leven, wat kan er dan niet meer? Wat moet je dan missen?” 

(Leerlingen noemen dingen als: chips eten, vioolles, tv & computer, drie sporten doen, benzine om 
overal heen te gaan) 

- Bij een foto van meehelpende meisjes in het huishouden: “Wat moeten jullie doen om thuis mee te 
helpen?” 

- Bij een foto van Drees: “Wie is onze minister-president op dit moment?” 
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3.4 Instrumenten 
 

3.4.1 Intrinsieke Motivatie Inventarisatie (IMI) 
Voor het vaststellen van verschillen in motivatie voor het schoolvak geschiedenis (zie 
onderzoeksvraag 1), hebben we de Intrinsieke Motivatie Inventarisatie-vragenlijst gebruikt (IMI, in 
navolging van Meijer en Van Eck, 2008). Deze vragenlijst is oorspronkelijk bedoeld voor vo-leerlingen 
en daarom hebben we de vragenlijst op verschillende punten aangepast: 
• Qua taalgebruik aangepast aan kinderen in de basisschoolleeftijd; 
• de schaal aangepast van zevenpuntsschaal naar vijfpuntsschaal (omdat dat voor jongere kinderen 

beter hanteerbaar is). 
• Enkele clusters en items verwijderd die voor het primair onderwijs niet van toepassing zijn (bv. het 

cluster ‘waargenomen keuze’ dat voor de basisschool niet van toepassing is). 
• Twee open vragen toegevoegd: ‘Waarom is geschiedenis volgens jou nuttig?’ en ‘Waarom is 

geschiedenis volgens jou belangrijk om te doen?’ Een aantal van de antwoorden op deze vragen 
hebben we ter illustratie opgenomen in paragraaf 4.3.1. 

 
De conceptversie van de IMI-PO is ten slotte ook voorgelegd aan Max (11 jaar). Zijn suggesties om 
het taalgebruik in de vragenlijst aan te passen hebben we opgevolgd. De aangepaste IMI-vragenlijst 
kunt u vinden in bijlage A1.  
 
De IMI die wij hebben gebruikt bestaat uit 19 stellingen die zijn onder te verdelen in vier schalen: 
• de interesse voor het vak;  
• hoe goed de leerling vindt dat hij/zij in het vak is; 
• de inzet van de leerling voor het vak; 
• de waarde die de leerling aan het vak toekent. 
Omdat het hier om een bewerking van een bestaand instrument gaat, hebben we de betrouwbaarheid 
van deze schalen berekend. Deze betrouwbaarheden staan in tabel 2.5. Het betreft hier betrouwbare 
schalen (alle schalen hebben een alpha van .80 of hoger). Op basis van de gegeven antwoorden zijn 
voor alle leerlingen schaalscores voor deze vier schalen berekend (zie paragraaf 4.3.1).  
 
Tabel 3.4 Betrouwbaarheid van de IMI-po schalen 
Schaal Cronbach’s alpha 
Interesse voor het vak 0,84 
Hoe goed de leerling in het vak is 0,80 
Inzet van de leerling 0,82 
Waarde die de leerling aan het vak toekent 0,88 
 
De IMI is één keer afgenomen: tegelijk met de natoets. Hiertoe hebben we besloten omdat de 
leerlingen uit de digibordgroepen al het gehele schooljaar geschiedenisles krijgen met behulp van het 
digibord; hun motivatie voor het vak zal niet in dit ene blok zijn veranderd ten opzichte van de 
controlegroepleerlingen. De vragenlijst twee keer afnemen was daarom niet zinvol.  
 

3.4.2 Kennis en vaardigheden 
De inhoudelijke kennis van de leerlingen voor en na afloop van het blok werd gemeten met behulp van 
een methodegebonden toets. Op deze manier sloten we zo dicht mogelijk aan bij de dagelijkse 
lespraktijk en hoefden er geen extra toetsen te worden gemaakt. Voor de leerlingen was het natuurlijk 
wel afwijkend dat ze voor aanvang van het blok ook al de toets uit de methode moesten maken, die 
normaliter alleen na afloop van een blok wordt afgenomen. We hebben alle gemaakte toetsen 
opgevraagd en hebben de toetsen gescoord met behulp van het scoremodel behorend bij de 
methode.  
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Twee onderzoekers hebben (onafhankelijk van elkaar) alle vragen van de toets ingedeeld in twee 
categorieën: feit en begrip. Op deze manier kunnen we in de analyses niet alleen beoordelen of de 
leerlingen de goede antwoorden gaven, maar ook enigszins een onderscheid maken naar 
verschillende typen leeropbrengsten (hoewel het aantal begripsvragen maar zeer beperkt is, 
voornamelijk binnen de methode Brandaan16).  
 
Tabel 3.5. Overzicht voor- en natoets 

 Totaal  
aantal vragen 

Aantal vragen naar 
feitelijke kennis 

Aantal vragen  
naar  begrip 

Overige 
vragen 

School A 30 27 3 0 
School B 18 10 7 1 
School C 19 10 6 3 
 
Ter controle hebben we nog enkele achtergrondgegevens van de leerlingen bij de scholen 
opgevraagd. Het gaat om de volgende  gegevens:  
• rapportcijfers van de leerlingen voor geschiedenis; 
• het aantal leerlingen met een gewicht en het aantal leerlingen dat vanuit een rugzakje extra 

ondersteuning krijgt;  
• scores op woordenschat en begrijpend lezen (Cito-LOVS) (indien aanwezig). 
 
De achtergrondgegevens en de voor- en natoetsen zijn vanwege het privacybeleid van enkele scholen 
anoniem aangeleverd en kunnen dus alleen worden gebruikt om verschillen tussen controle- en 
experimentele groepen vast te stellen.  
  

3.4.3 Gespreksleidraden 
In het kader van de beantwoording van de derde onderzoeksvraag naar gepercipieerde effecten 
hebben we leerkrachten en leerlingen gevraagd naar wat zij ervaren als opbrengst van het werken 
met het digibord. We hebben daarvoor gespreksleidraden opgesteld voor gestructureerde interviews. 
In de gesprekken kwamen gepercipieerde opbrengsten van digiborden ter sprake, maar we gebruikten 
het interview ook om de geobserveerde lessen na te bespreken en er achter te komen of deze 
representatief was voor het blok geschiedenis.  
 

3.4.4 Kijkwijzers 
Naast interviews, vragenlijsten en toetsen hebben we ook geobserveerd in de geschiedenislessen. 
We hebben op elke school een les geschiedenis bijgewoond zowel in de experimentele groep als in 
de  controlegroep. In de lessen met digibord gebruikten we hierbij de Kijkwijzer Digitale 
Schoolborden17, voor de observaties in de controlegroep hebben we de Kijkwijzer Digitale 
Schoolborden in versimpelde versie gebruikt (zonder de items over het digibord). Het doel van de 
observaties was om een goed beeld te krijgen van de fase waarin het gebruik van het digitale 
schoolbord zich bevond. We hebben daarom steeds gevraagd of de geobserveerde les representatief 
was voor het bordgebruik, zowel aan de leerkrachten als aan de leerlingen.  
 
Bij elke observatie werd de Kijkwijzer door twee observatoren ingevuld, die elk in een hoek van het 
lokaal hadden plaatsgenomen. De Kijkwijzers zijn door de beide observatoren eerst een keer 
uitgeprobeerd. Vervolgens hebben we op de drie scholen twee lessen geobserveerd: een in de 
experimentele groep en een in de controlegroep. Het bleek niet nodig om een extra observatie uit te 

                                                      
16  Brandaan stelt significant minder begripsvragen dan Bij de Tijd: Chi-kwadraat (1) = 7,1 
17  Fisser & Gervedink Nijhuis (2008). 
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voeren; iets wat we wel hadden ingecalculeerd voor het geval dat de geobserveerde lessen niet 
representatief zouden zijn voor een doorsnee les.  
 
Het doel van de observaties en het gebruik van de Kijkwijzer was:  
• een goed beeld krijgen van de  dagelijkse digibordpraktijk en concrete voorbeelden te zien; 
• vaststellen in welke fase van vaardigheden en didactiek het digibordgebruik in de drie 

experimentele klassen zich bevindt; 
• constateren of er feitelijke verschillen tussen controle en digibordgroepen bestaan, bv. in 

leerkrachtgedrag. 
 
Een observatie in groep 6 (digibordgroep) 
De leerkracht kondigt aan: “Ik zeg: het is tijd voor geschiedenis!”. Ze begint de les met een paar 
vragen: “In welke tijd zitten we nu?”, “Waar hebben we het nog meer over gehad in dit thema?” 
Daarna laat ze op het digibord een rijtje kernbegrippen zien uit het hoofdstuk (bv luxe, vrije tijd, sober, 
Drees) en daarbij een drietal stripplaatjes die ook in het boek staan afgebeeld. Leerlingen worden 
uitgenodigd de kernwoorden met de vinger te slepen naar de bijbehorende plaatjes in de strips. Als 
leerlingen een woord naar een plaatje slepen, laat ze steeds ook uitleggen waarom ze dat doen. 
“Waarom zet je bij hen het woord hippies neer?” Soms stelt ze ook een verdiepende vraag zoals “Wat 
is het verschil tussen nozems en provo’s?”   
 
 
 

3.5 Statistische analyses 
 
Voordat we in de volgende paragrafen de uitkomsten van dit onderzoek bespreken, gaan we hier 
eerst in op de analyses die we hebben uitgevoerd. 
 
IMI 
Voor de IMI hebben we eerst per school voor de digibordgroep en de controlegroep de gemiddelden 
en de standaarddeviaties van de vier schalen berekend. We hebben vervolgens met t-toetsen 
gekeken of de verschillen tussen de digibordgroep en de controlegroep van een school significant zijn 
(significantieniveau 0,05). Het is goed hierbij op te merken dat het om relatief kleine aantallen 
leerlingen gaat, waardoor een verschil niet snel significant is.  Een verschil tussen digibordgroep en 
controlegroep dat op het oog groot is, hoeft dus niet significant te zijn. Vervolgens hebben we ook de 
gemiddelde score per stelling uitgerekend. De verschillen hierop zijn niet getoetst omdat uit de 
schaalscores al bleek dat er niet veel significante verschillen zijn. De gemiddelden per stelling vindt u 
in bijlage A2. 
 
Voor- en natoets 
De geschiedenistoetsen die we gebruikt hebben als voortoets en natoets hebben we verdeeld in feit-,  
begrip-, en overige vragen. Voor zowel de digibordgroepen als de controlegroepen hebben we de 
gemiddelden en standaarddeviaties berekend over de feitvragen, de begripvragen en het totaal aantal 
vragen. We hebben met t-toetsen getoetst of de scores op de voor- en de natoetsen per klas 
significant van elkaar verschillen. Vervolgens hebben we, eveneens met t-toetsen, per school getoetst 
of de voortoets van de digibordgroep significant verschilt van de voortoets van de controlegroep, en of 
de natoets van de digibordgroep significant verschilt van de natoets van de controlegroep. Ook hier 
geldt dat het om kleine groepen gaat, waardoor verschillen relatief groot moeten zijn om significant te 
zijn. 
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4 Observaties, ervaringen en effecten 
 
In dit onderzoek draait het om meetbare opbrengsten en niet zozeer om de observaties en 
gepercipieerde opbrengsten (daarover is al veel bekend, zie hoofdstuk 2). We houden de bespreking 
van de observaties (4.1) en ervaringen (4.2) daarom kort en richten ons vooral op de effecten in 
paragraaf 4.3.  
 

4.1 Observaties  
 
Met behulp van de Kijkwijzer digitale schoolborden hebben we drie lessen in de experimentele 
groepen met digibord geobserveerd. Met behulp van de ingevulde kijkwijzers hebben de twee 
beoordelaars per klas het digitale schoolbordgebruik ingedeeld aan de hand van het model van Fisser 
& Gervedink Nijhuis18. Het model bestaat uit vijf fases:  
1. substitutiefase; 
2. lerende gebruiker; 
3. beginnende gebruiker; 
4. gevorderde gebruiker; 
5. samenwerkende gebruiker. 
 
Bij deze indeling geldt dat een volgende fase voortbouwt op de vorige fase, waarbij de diversiteit aan 
bordgebruik toeneemt, maar ook dat de leerlingen steeds meer invloed krijgen op het verloop van de 
les19.  
 
Tabel 4.1  Fasering van het digitale schoolbordgebruik  
ICT- vaardigheden Bedieningsvaardigheden 

digibord 
Presentatievaardigheden 
met behulp van digibord 

Klassenmanagement en 
pedagogiek bij gebruik 
digibord 

1 Gebruikt alleen 
standaardsoftware (bv 
Word) en whiteboard 

1 Gebruikt digipen bij 
software en schrijft en 
tekent op whiteboard 

1 Gebruikt digibord als 
computerscherm, vergroot 
tv-beeld, schoolbord 

1 Klassikaal, leerkracht 
gebruikt digibord 

2 Gebruikt ook bordmenu, 
bordeigen software 

2 Gebruikt bordmenu en 
bordeigen software 

2 Geeft lineaire presentatie 
met vooral tekst/plaatjes 
(bv Powerpoint) 

2 Leerkracht betrekt 
leerlingen erbij 

3 Switcht tussen diverse 
toepassingen/ 
internet 

3 Slaat bordgebruik op en 
hergebruikt het (van 
leerkracht en/of leerling) 

3 Gebruikt diverse media bij 
presentatie (audio/video) 

3 Leerlingen gebruiken 
digibord vaak en spontaan

4 Gebruikt interactie met 
externe bronnen (bv 
conferencing) 

4 Gebruikt bordaccessoires 
(bv stemkastjes) 

4 Construeert een niet-
lineaire, interactieve les 
(bv mbv Mindmap) 

4 Beperkte open onderwijs 
leersituatie (externe 
invloed/samenwerking) 

5 Is volledig ict-vaardig  
(alle vorige fasen op een 
geïntegreerde manier) 

5 Is volledig digibord-
vaardig (alle vorige fasen 
op een geïntegreerde 
manier) 

5 Is volledig 
presentatievaardig  
(alle vorige fasen op een 
geïntegreerde manier) 

5 Heel open 
onderwijsleersituatie 
(externe 
invloed/samenwerking) 

 
  

                                                      
18  Zoals beschreven in Fisser & Gervedink Nijhuis (2007) en Van Ast et al. (2010).  
19  Fisser & Gervedink Nijhuis (2007:12). 
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In tabel 4.2 hebben we aangegeven in welke fase de leerkrachten zich bevinden op basis van de 
observaties. 
 
Tabel 4.2 Overzicht leerkrachten 
School Fase  

ict-
vaardigheden 

Fase 
bedieningsvaardigheden

Fase 
presentatievaardigheden

Fase  
klassenmanagement & 

pedagogiek 
School A 3 3 3 2 
School B 3 3 3 2 
School C 3 3 3 2 
 
Op basis van de lessen die wij hebben gezien komen we tot de conclusie dat alle leerkrachten van de 
digibordklassen in dezelfde fases ingedeeld kunnen worden, zoals zichtbaar in tabel 4.2. Ze kunnen 
dus getypeerd worden als ‘beginnende gebruikers’ en op het gebied van klassenmanagement en 
pedagogiek als ‘lerende gebruikers’ (want het digibord werd nog weinig door leerlingen gebruikt).  
Deze bevinding past bij het beeld dat wordt geschetst in de Vier in Balans-monitor20 dat in het primair 
onderwijs met name op het gebied van het actief betrekken van de leerlingen bij de les nog niet alle 
mogelijkheden van het digibord optimaal benut worden.  
 
De kritische lezer zou kunnen opmerken dat het nogal gewaagd is om op basis van één 
geobserveerde les een uitspraak te doen over de fase waarin de leerkrachten zich bevinden. We zijn 
ons daar van bewust. Toch denken we dat dit in dit geval wel geoorloofd is, omdat we van zowel 
leerkrachten als leerlingen na afloop van iedere les bevestigd hebben gekregen dat de geobserveerde 
les representatief was voor de digibordlessen van de betreffende leerkracht.  
 
Overigens hebben we in de interviews met de leerlingen uit de digibordklassen ook gevraagd: “Hoe 
goed vinden jullie dat jullie juf/meester met het digibord kan omgaan?” Ze mochten de 
digibordvaardigheid van hun juf/meester beoordelen met een cijfer tussen 1 en 10. Deze scores 
hebben we gemiddeld. De leerlingen vonden allemaal dat hun leerkracht heel goed kan omgaan met 
het digibord: ze gaven rapportcijfers tussen de 8.4 en de 10 (zie tabel 4.3). Ook uit de observaties 
bleek dat de leerkrachten goed uit de voeten konden met het digitale schoolbord.  
 
Tabel 4.3 Gemiddelde rapportcijfers digibordvaardigheid van leerkrachten volgens de leerlingen 
School Gemiddeld ‘rapportcijfer’ digibordvaardigheid  

volgens de leerlingen 
School A 9,3 
School B 8,4 
School C 10 
 
Het doel van de observaties was ook om feitelijke verschillen vast te stellen tussen digibord- en 
controlegroepen. Op twee van de drie scholen waren er geen noemenswaardige verschillen tussen de 
manier waarop de lessen verliepen. Op School A echter, was er wel een verschil in 
klassenmanagement zichtbaar. De les in de digibordgroep verliep rommeliger dan de les in de 
controlegroep.  
  

                                                      
20  Kennisnet (2009).  
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Een observatie in groep 8 (digibordgroep) 
De leerkracht heeft een opdracht op het digibord gemaakt met behulp van Wikipedia. De leerlingen 
zien een wereldkaart die met vier verschillende kleuren is ingekleurd. De legenda is leeg. De 
leerkracht vraagt de leerlingen aan te geven welke kleuren staan voor laag inkomen, beneden 
gemiddeld inkomen, boven gemiddeld inkomen en hoog inkomen. Ze stelt veel vragen en laat 
leerlingen zelf problemen oplossen: “Is iedereen het daarmee eens?”, “Waarom niet?”. De leerkracht 
laat leerlingen even zelf nadenken voor ze iemand vraagt het antwoord te geven. Hiermee geeft ze 
ook de leerlingen die meer tijd nodig hebben de ruimte om mee te doen aan de les. Ze vult vervolgens  
zelf de antwoorden in op het digibord, de leerlingen schrijven niet zelf op het digibord, maar ze denken 
en doen goed mee. Aan het eind van de opdracht laat de leerkracht met behulp van Wikipedia het 
goede antwoord zien.  
 
Een observatie (digibordgroep) 
De leerlingen openen het geschiedenisboek en de leerkracht leest zelf de introductie voor en stelt een 
verduidelijkende vraag (“Wat zijn koloniën ook al weer?”). Hierna laat ze op het digibord twee foto’s 
zien die over  arme landen gaan. De details op de foto’s zijn in de klas niet zo goed te zien, dus mag 
een leerling naar voren komen om de foto’s te beschrijven. Een van de foto’s is van een klaslokaal. 
Hiermee legt ze verband met de leefwereld van de leerlingen: “Als wij hier de stoelen zo zouden 
opstapelen…”.  
 

4.2 Ervaringen 
 
We hebben in tabel 4.4 de gepercipieerde effecten van digiborden genoteerd die de leerkrachten en 
leerlingen in de interviews noemden; ze staan geordend naar onderwerp21.  
 
Tabel 4.4 Gepercipieerde effecten digibord   
 Volgens leerkrachten Volgens leerlingen 

Visualisatie 

• Foto’s en tekeningen groot laten zien 
• Filmpjes 
• Leerstof visueel maken en meteen aan 

iedereen laten zien.  

• Je snapt beter wat de meester bedoelt, 
omdat je het ziet.  

• Duidelijker want dan zie je echt hoe het 
gebeurd is.  

 

Enthousiasme 

• Het gebruik van het digibord is modern, dat 
maakt het interessant voor leerlingen. 

• Actiever en minder saai voor leerlingen. 
• Aandacht van leerlingen is groter . 
• Leerlingen vinden vooral de filmpjes leuk.  
• Voor leerlingen wordt een digibord ook 

‘gewoon’ dus dan zijn er geen verschillen 
meer in motivatie. 

• Echt leuk. 
• Heel erg ideaal. 
• Leuker dan les zonder digibord.  
• Gemakkelijker 
• Meer zin in de lessen.  
• Meer kleur 

Praktisch 

• Minder tijd kwijt met schoonvegen en 
inrichten van het bord. 

• Gezondheidseffecten want geen krijtstof 
meer.  

• De methodegebonden software is te duur.  
• Hoge kosten. Jammer dat daardoor niet alle 

klassen een digibord kunnen krijgen.  
 

• Je kunt gemakkelijk het bord 
leegmaken zonder te vegen. 

• Je schrijft er minder mooi op: 
bibberiger. 

• De piep van het krijtbord is vervelend! 

                                                      
21  Naar het voorbeeld van Fisser & Gervedink Nijhuis (2007). 
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Tabel 4.4 Gepercipieerde effecten digibord  (vervolg) 

Onderwijs 

• Aansluiten bij doeners 
• Interactief 
• Visuele info blijft beter hangen 
• Het kost wel tijd om de mogelijkheden van 

het bord te ontdekken.  
• Beeld draagt bij aan het tijdsbeeld van 

leerlingen en betrekt leerlingen emotioneel 
bij de stof. 

• Over de lessen met digibord heb ik zelf ook 
meer nagedacht. 

• Interactie  

• Handig, even iets opzoeken op 
wikipedia bv, hoe oud iemand is 
geworden. 

• Je kunt gemakkelijk terug naar iets dat 
je eerder (of bij ander vak) geschreven 
hebt.  

• Ik leer meer want ik onthoud plaatjes en 
filmpjes beter dan tekst. 

• Het digibord is vooral fijn als de les 
goed is voorbereid door de meester. 
 

 
We kunnen vaststellen dat ook de leerkrachten en leerlingen uit dit onderzoek positief zijn over de 
digitale schoolborden en dat de gepercipieerde opbrengsten zoals al eerder door onder andere 
Kennisnet gerapporteerd, bevestigd worden in dit onderzoek. Wat opvalt in de gegeven antwoorden is 
dat de leerkrachten slechts één opmerking en de leerlingen twee opmerkingen maken die direct te 
maken hebben met het verbeteren van de leerprestaties van leerlingen. Alle andere gepercipieerde 
effecten hebben te maken met motivatie, aantrekkelijkheid en praktische voordelen. Of deze op den 
duur tot betere leerprestaties zullen leiden weten we echter (nog) niet. Ook kan het zijn dat digiborden 
pas tot betere leerprestaties in de handen van gevorderde en samenwerkende gebruikers.  
 

4.3 Effecten  
 

4.3.1 Motivatie van leerlingen 
 
Voor het vaststellen van de motivatie van de leerlingen hebben we zoals eerder genoemd gebruik 
gemaakt van een bewerking van de IMI (zie bijlage). Deze vragenlijst bestaat uit 19 stellingen, die 
weer zijn onderverdeeld in 4 schalen. Bij een vragenlijst zoals de IMI kan het zo zijn dat leerlingen 
sociaal wenselijke antwoorden geven. Hoewel we dit niet kunnen uitsluiten, zal dit toch de effecten 
niet beïnvloeden, omdat deze mogelijke sociale wenselijkheid een rol speelt in zowel de digibordgroep 
als in de controlegroep.  
 
In tabel 4.5 laten we per school de gemiddelde scores op de schalen van de IMI zien. Tussen haakjes 
staan de standaarddeviaties22. De schaalscores van de IMI lopen van één tot vijf. De gemiddelden per 
stelling vindt u in bijlage A2. 
 
Tabel 4.5 Gemiddelde schaalscores IMI op een schaal van 1-5  naar digibord- en controlegroep (gemiddelden 

per school en tussen haakjes de standaarddeviatie) (N=153) 
Schalen School A School B School C Totaal 

 D C D C D C D C 

Interesse 3,4 (1,1) 3,8 (1,0) 3,4 (0,9) 3,4 (0,9) 3,3 (0,6) 3,6 (0,8) 3,4 (0,8) 3,6 (0,9) 

Goed 3,7 (0,7) 3,7 (0,7) 3,0 (0,7) 3,2 (0,8) 3,2 (0,7) 3,4 (0,8) 3,3 (0,7) 3,4 (0,8) 

Inzet 4,4 (0,6) 4,5 (0,8) 3,8 (0,9) 3,9 (0,7) 3,7 (0,6)* 4,1 (0,7)* 3,9 (0,8) 4,2 (0,8) 

Waarde 3,6 (1,0) 3,9 (1,3) 3,2 (1,1) 3,4 (1,0) 3,4 (0,8) 3,5 (1,1) 3,4 (1,0) 3,6 (1,2) 
*Verschil is significant op 0,05 niveau. 

                                                      
22  De standaarddeviatie is een maat voor de spreiding van de gegeven antwoorden. Hoe de leerlingen verschillen in 

hun antwoorden, hoe groter de standaarddeviatie. .  
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Uit de gemiddelde schaalscores blijkt dat leerlingen redelijk geïnteresseerd zijn in geschiedenis. 
Kijken we naar de afzonderlijke stellingen dan blijkt bovendien dat leerlingen het niet bijzonder leuk 
vinden om geschiedenis te hebben, maar ze vinden het ook niet al te saai of vervelend. De leerlingen 
vinden de lessen over het algemeen niet snel voorbij gaan. Aan leerlingen is gevraagd of ze zichzelf 
goed vinden in geschiedenis. Voor een deel van de leerlingen is dat het geval, maar uit de 
afzonderlijke stellingen blijkt dat het beeld daarover enigszins wisselt. Verschillende leerlingen vinden 
zichzelf redelijk goed in geschiedenis, maar er zijn ook leerlingen die neutraal oordelen, en leerlingen 
die niet vinden dat ze goed zijn in geschiedenis. Ook het beeld over de prestaties bij geschiedenis 
verschilt. Er zijn leerlingen die gemiddeld heel tevreden zijn, er zijn ook leerlingen bij wie dat wat 
minder is. De leerlingen denken over het algemeen niet dat ze beter zijn dan andere leerlingen. 
Opdrachten worden gemiddeld genomen niet zo moeilijk gevonden. Over het algemeen is de inzet 
van de leerlingen bij geschiedenis goed. In de afzonderlijke stellingen geven leerlingen aan hun best 
te doen, zich in te zetten en het belangrijk te vinden goede cijfers te krijgen. Leerlingen vinden 
doorgaans dat geschiedenis redelijk belangrijk en nuttig is. Ook vinden de leerlingen geschiedenis 
redelijk belangrijk om te doen. 
 
Voor de gemiddelde schaalscores hebben we gekeken of de verschillen tussen de controlegroepen en 
de digibordgroepen significant zijn. Dat blijkt maar voor één verschil het geval te zijn: de leerlingen van 
de controlegroep van School C zetten zich, volgens hun eigen oordeel, beter in dan de leerlingen van 
de digibordgroep. Voor alle overige IMI-schalen en scholen betekent dit dat de verschillen tussen de 
digibordgroepen en de controlegroepen in feite geen verschil zijn. Het maakt dus voor interesse, 
prestaties, inzet en waarde die gehecht wordt aan geschiedenis voor deze groepen leerlingen niet uit 
of ze wel of niet met een digibord les krijgen. 
 
Ter illustratie laten we een aantal antwoorden zien op de vragen waarom geschiedenis volgens de 
leerlingen nuttig en belangrijk is. Veel van de gegeven antwoorden hebben betrekking op dat je dan 
weet wat er vroeger gebeurd is en dat het handig is voor later. We geven hier een aantal opvallende 
voorbeelden (niet perse de meest genoemde). 
 

Waarom is geschiedenis volgens jou nuttig? 
 

Digibordgroepen Controlegroepen 
Dan weet je wat er vroeger gebeurde en je kan er dan 
achterkomen wat je wel of niet moet doen 

Als je weet wat er vroeger gebeurd is, kan je 
bijvoorbeeld niet dezelfde fouten maken als toen 

Geschiedenis houdt nooit op, dus je kunt altijd verder 
gaan 

Je weet wat er is veranderd in de tijd van vroeger naar 
nu 

Je leert veel over vroeger Dan kan je over vroeger leren 
Voor later is het eigenlijk wel nuttig Omdat je het dan later ook aan je kinderen kunt 

vertellen als ze iets niet meer leren 
Als je het echt leuk vind dan zou je geschiedenis 
kunnen studeren 

Je kan dan geschiedenisleraar worden 

Dan leer je wat van vroeger hoe het was en wat voor 
erge dingen bijvoorbeeld zijn gebeurd in de Tweede 
Wereldoorlog en dat we daar ook aan moeten denken 

Dan weet je bijvoorbeeld hoe arm of hoe erg het was 

Omdat het ook handig is voor later en dat we nog 
steeds moeten stilstaan voor die soldaten 

Om mensen die vroeger iets vreselijks hebben 
meegemaakt te herdenken 

 Ik vind het niet heel nuttig 
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Waarom is geschiedenis volgens jou belangrijk om te doen? 
 

Digibordgroepen Controlegroepen 
Dan weet je een beetje wat er voor je is gebeurd in de tijd Dan weet je dat het niet altijd was zoals nu 
Voor de middelbare school Omdat je op de middelbare school ook geschiedenis 

krijgt, dus dan moet je wel al iets weten 
 Het is belangrijk  om te weten hoe het vroeger ging, 

zodat je het beter doet dan dat het vroeger ging 
Volgens mij vind ik het niet nuttig Het is niet belangrijk 
Omdat de geschiedenis de toekomst bepaalt Omdat je veel ervan nu nog terugvindt 
 Je leert er veel van en weet dat je in een luxe tijd leeft 

en niet bijvoorbeeld in de vijfde eeuw 
  

4.3.2 Kennis & vaardigheden van leerlingen 
Om in beeld te brengen wat de leerlingen hebben geleerd van de lessen geschiedenis, hebben de 
leerkrachten voorafgaand aan de lessen een (methodegebonden) geschiedenistoets afgenomen, en 
na afloop van de lessen dezelfde toets nogmaals. Omdat de scholen andere methodes of leergangen, 
en dus andere toetsen gebruiken, lopen de scores per school nogal uiteen en kunnen ze niet 
onderling met elkaar vergeleken worden. Natuurlijk is het mogelijk dat er sprake is van een test-
hertesteffect; de leerlingen maken immers dezelfde toets binnen een niet al te lange periode. Echter, 
ook hier geldt weer dat als dat effect er zou zijn, dat voor zowel digibord als controlegroep zou gelden 
en dus de resultaten niet beïnvloedt.  
 
In tabel 4.6 laten we voor de drie scholen de gemiddelde scores op de voor- en natoetsen zien, voor 
de controlegroepen en de digibordgroepen. Op School A heeft men van de natoetsen alleen de (door 
henzelf berekende) totaalscores bewaard, waardoor deze afwijken van de scores op de voortoetsen. 
Het grote verschil in het voordeel van de voortoets, wil in dit geval niet zeggen dat er sprake is van 
een achteruitgang. Voor deze school hebben we de verschillen tussen voortoets en natoets niet 
getoetst. Wel hebben we gekeken of de voortoets van de digibordgroep verschilt van de voortoets van 
de controlegroep. 
 
NB: Voor School C en School B geldt dat de natoetsen significant beter werd gemaakt dan de 
voortoetsen (Op School A kon dit niet vergeleken worden vanwege andere scoringsmodellen). 
Om de tabellen overzichtelijk te houden, geven we dit niet in de tabellen aan.  
 
Tabel 4.6 Gemiddelde scores met tussen haakjes de standaarddeviatie op voor- en nameting geschiedenis, 

School A (N=54) 

 Voortoets Natoets 

 digibordgroep controlegroep digibordgroep controlegroep 
School A 17,0* (5,0) 19,6* (3,6) 9,7 (1,3) 10,3 (0,7) 
School B 34,8 (4,6) 35,5 (5,9) 41,8 (5,0) 43,5 (5,0) 
School C 25,1 (6,6) 24,2 (7,1) 33,6 (7,5) 30,1 (7,9) 
*Verschil tussen de voormeting van de digibordgroep en de controlegroep van School A is significant op 0,05 niveau. 
 
Uit tabel 4.6 wordt duidelijk dat er op School B en School C geen verschillen zijn tussen de 
digibordgroep en de controlegroep. Op School A presteerde de controlegroep significant beter op de 
voortoets dan de digibordgroep. Op de natoets was er geen verschil meer tussen beide groepen. In de 
controlegroep zaten op deze school meer meisjes, in de digibordgroep meer jongens. Omdat de 
toetsgegevens niet op leerlingniveau beschikbaar zijn, kunnen we niet controleren of meisjes 
gemiddeld hoger scoren op de voortoets dan jongens. 
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Voor alle scholen geldt dat we de vragen (op advies van de klankbordgroep) uit de toets hebben 
verdeeld in feitvragen, begripvragen en overige vragen. Deze laatste categorie bevat vragen die niet 
specifiek feitenkennis of begrip toetsen. We presenteren de gemiddelden over feitvragen, 
begripvragen, overige vragen en het totaal in tabel 4.7 a tot en met c per school. 
 
Tabel 4.7a Gemiddelde scores met tussen haakjes de standaarddeviatie op voor- en nameting geschiedenis, 

School A (N=54) 

 Voortoets Natoets 

 digibordgroep controlegroep digibordgroep controlegroep 
Feitvragen 14,8* (4,3) 17,1* (3,1)   
Begripvragen 2,2 (1,5) 2,4 (1,5)   
Overige vragen - -   
Totaal 17,0* (5,0) 19,6* (3,6) 9,7 (1,3) 10,3 (0,7) 
*Verschil tussen de voormeting van de digibordgroep en de controlegroep is significant op 0,05 niveau. 
 
Omdat we van School A alleen de totaalscore (gescoord door de leerkrachten) van de natoetsen 
hebben, konden we voor deze school geen scores naar feit- en begripvragen uitrekenen voor de 
nameting. De feitvragen zijn in de voormeting significant beter gemaakt door de controlegroep dan 
door de digibordgroep. 
 
Tabel 4.7b Gemiddelde scores met tussen haakjes de standaarddeviatie op voor- en nameting geschiedenis, 

School B (N=56) 

 Voortoets Natoets 

 digibordgroep controlegroep digibordgroep controlegroep 
Feitvragen 17,0 (3,6) 17,9 (3,9) 20,2 (3,6) 21,6 (2,7) 
Begripvragen 14,4 (2,8) 14,0 (2,7) 17,2 (2,0) 17,4 (3,3) 
Overige vragen 3,3 (1,9) 3,6 (1,5) 4,4 (1,1) 4,5 (1,0) 
Totaal 34,8 (4,6) 35,5 (5,9) 41,8 (5,0) 43,5 (5,0) 
NB: de verschillen tussen de voortoets en de natoets van zowel de digibordgroep als de controlegroep zijn significant op 

0,05-niveau 
 
Op School B zijn er geen significante verschillen op de voortoets van de digibordgroep en de 
voortoets van de controlegroep, en ook niet op de natoetsen van beide groepen.  Zowel de feitvragen 
als de begripvragen worden dus door beide groepen, zowel in de voortoets als in de natoets, even 
goed gemaakt. 
 
Tabel 4.7c Gemiddelde scores met tussen haakjes de standaarddeviatie op voor- en nameting geschiedenis, 

School C (N=51) 

 Voortoets Natoets 

 digibordgroep controlegroep digibordgroep controlegroep 
Feitvragen 13,8 (4,6) 12,8 (4,4) 19,6 (5,6) 16,9 (5,2) 
Begripvragen 7,2 (2,0) 7,1 (2,5) 9,2 (1,7) 8,6 (1,8) 
Overige vragen 4,1 (2,0)! 4,3 (1,7)! 4,8 (1,2)! 4,6 (1,8)! 
Totaal 25,1 (6,6) 24,2 (7,1) 33,6 (7,5) 30,1 (7,9) 
NB: de verschillen tussen de voortoets en de natoets van zowel de digibordgroep als de controlegroep zijn significant op 

0,05-niveau 
!  Voor de “overige vragen” zijn de verschillen op de voortoets en de natoets zowel in de digibordgroep als in de 

controlegroep niet significant. 
 
Ook voor School C geldt dat er tussen de voortoetsen van de digibordgroep en die van de 
controlegroep en ook tussen de natoetsen van beide groepen geen significante verschillen zijn. De 
feitvragen en begripvragen werden op de natoets beter beantwoord dan tijdens de voortoets. Wel valt 
op dat de scores op de voor- en de natoetsen van de overige vragen niet significant verschillen. Dat 
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betekent dat deze vragen tijdens de voortoets net zo goed beantwoord werden als tijdens de natoets. 
Het gaat echter maar om een klein aantal vragen.  
 
Samenvattend kunnen we vaststellen dat, op de overige vragen op School C na, zowel de 
digibordgroepen als de controlegroepen de natoetsen beter hebben gemaakt dan de voortoetsen. Het 
is echter op geen enkele school zo dat de digibordgroep de natoets significant beter heeft gemaakt 
dan de controlegroep. Op School C en School B was er ook geen verschil tussen de voortoetsen van 
de digibordgroep en de controlegroep. Op deze scholen hebben beide groepen leerlingen dus 
evenveel geleerd. Op School A werd de  voortoets beter gemaakt door de controlegroep dan door de 
digibordgroep. Bij de natoets is dit verschil er niet meer. Dat zou er op kunnen duiden dat de 
digibordgroep haar achterstand heeft ingelopen. Omdat op deze school bij de natoets echter een 
ander scoringsmodel is gebruikt dan bij de voortoets houden we bij deze interpretatie een slag om de 
arm. 
 
Een observatie in groep 8 (controlegroep) 
Om 13:30 uur vraagt de leerkracht de leerlingen hun schrift open te doen, waarin hij bij iedereen een 
praatpapier heeft gedaan: een a4-tje met foto’s, het logo van de VOC, een kaartje van Nederlands-
Indië vergeleken met Europa. Hij introduceert het onderwerp en tekent een overzichtskaart van 
Nederlands-Indië op het bord, met dorpjes en landerijen. Hij verwijst naar het verbouwen van rijst en 
hoe dat gaat (en herinnert de leerlingen eraan dat ze dat eerder al hebben gehad). Hij tekent de 
plantages op het bord en legt uit dat er hongersnoden ontstonden door de manier waarop de 
Nederlanders heersten: ze eisten een deel van de rijst. Vervolgens richt hij de aandacht op de foto’s 
op het praatpapier; hij vertelt over de foto’s en stelt vragen, maar ook de leerlingen stellen vragen.  
 
 
Een observatie in groep 8 (digibordgroep) 
Na de algemene uitleg laat de leerkracht leerlingen hardop de tekst uit het boek lezen. Tussen de 
leesbeurten vat hij samen wat er gelezen is en introduceert hij de volgende tekst. Hierbij gebruikt hij 
soms het digibord. Hij legt verband met het heden en de leefwereld van de leerlingen, maar hij brengt 
ook verdieping aan. Enkele voorbeelden: 
• De leerkracht tekent een akker waarvan de boer 20% aan het Nederlandse bestuur moest 

afstaan.  
• Hij legt verband met de wereldgeschiedenis door een filmpje te laten zien over Koninginnedag in 

Nederlands Indië in 1941.  
• De oorlogsbewegingen van Japan zijn te zien op een kaart met “aanvalspijlen”. 
• Een filmpje over bombardementen op Nederlands-Indië. Hij stopt het filmpje tussendoor om uit te 

leggen dat je brandhaarden ziet.  
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5 Conclusies en discussie 
 
In dit rapport hebben we ons onderzoek naar het gebruik van digitale schoolborden op drie 
basisscholen bij het schoolvak geschiedenis beschreven. Nu we aan het eind van het rapport zijn 
gekomen, kijken we nog even terug naar de onderzoeksvragen: 
1. Heeft het digibordgebruik effect op de motivatie van leerlingen? Zo ja: welk effect?  

Nee, we hebben geen verschillen kunnen vaststellen in hun motivatie voor het schoolvak 
geschiedenis tussen leerlingen die les krijgen met het digibord en leerlingen die les krijgen zonder 
digibord. 

2. Heeft het digibordgebruik effect op de kennis en vaardigheden van de leerlingen?  
Nee, we hebben geen verschillen kunnen vaststellen tussen kennis en vaardigheden van 
leerlingen die les krijgen met het digibord en leerlingen die les krijgen zonder digibord. 

3. Wat beschouwen leerlingen en docenten als meerwaarde van het digibord bij geschiedenis?  
Leerlingen en leerkrachten laten zich met name positief uit over aantrekkelijkheid en praktische 
voordelen van het digibord en niet zozeer over beter of meer leren.   

 
Beperkingen van het onderzoek 
In dit onderzoek hebben we geen effecten van het digibord op motivatie en leerresultaten kunnen 
vaststellen. Dat hoeft, gezien de korte looptijd van het onderzoek, op zich niet te verbazen: de 
leerlingen hebben tussen de twee metingen gemiddeld vier à vijf lessen van een uur geschiedenis 
gehad. Lesgeven met behulp van het digibord moet wel heel veel beter zijn om in zo korte tijd al 
betere leerresultaten op te leveren dan in vergelijkbare lessen zonder digibord23. Ook het onderzoek 
zelf brengt met zich mee dat het moeilijk is om effecten vast te stellen: bij dit onderzoek waren slechts 
drie scholen met elk twee groepen betrokken en de gegevens konden we niet op leerlingniveau aan 
elkaar koppelen. Hoe minder groepen, hoe kleiner de kans dat de omstandigheden voor 
controlegroepen en digibordgroepen gemiddeld hetzelfde zijn. Wellicht dat in een grootschaliger 
onderzoek wel aantoonbare effecten gevonden worden. Nog sterker wordt het onderzoek als er 
gegevens op leerlingniveau beschikbaar zijn. De verschillende achtergrondgegevens kunnen dan 
worden gekoppeld aan de motivatie en prestaties van de leerlingen, en er kunnen individuele 
verschillen worden berekend tussen de voortoetsen en de natoetsen. Praktisch gezien zal het echter 
lastig zijn om een groot aantal scholen te vinden waarbij een deel van de groepen wel en een deel van 
de groepen geen gebruik maakt van een digibord.  
Het is mogelijk om voor vervolgonderzoek scholen te vragen tijdelijk een digibordgroep en een 
controlegroep in te richten. Dan zouden de onderzoekers kunnen bepalen hoe het digibord ingezet 
wordt. In het meest extreme geval zouden de onderzoekers de lesplannen voor de leerkrachten 
kunnen opstellen. In een dergelijke opzet is gemakkelijker te bepalen welke factoren verantwoordelijk 
zijn voor een gevonden verschil in resultaten. Echter, de ecologische validiteit van het onderzoek zou 
dan afnemen. De resultaten zijn dan minder direct te vertalen naar de dagelijkse lespraktijk.  
 
De rol van de leerkracht 
Naast leerlingresultaten hebben we gekeken naar de manier waarop de leerkrachten het digibord 
gebruiken. We hebben vastgesteld dat dit vooral klassikaal gebeurt. De mogelijkheden die het 
digibord biedt voor differentiatie of interactie zijn niet of nauwelijks benut. In die zin is het gebruik van 
het digibord in de groepen in dit onderzoek niet heel veel anders dan de middelen die andere 
leerkrachten tot hun beschikking hebben, zoals krijtbord, televisie met video/dvd en kopieën met 
foto’s. Wel is het voor een leerkracht met een digibord makkelijker werken dan voor een leerkracht die 
verschillende bronnen moet gebruiken om hetzelfde materiaal aan de leerlingen aan te bieden. 
Wellicht worden er wel effecten op motivatie of leerresultaten zichtbaar als het digibord meer 
interactief en als middel voor differentiatie wordt ingezet. Nader onderzoek zal dit uit moeten wijzen.  
                                                      
23  Zie ook: Hovius, van Kessel & van der Linden (2010).  
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We hebben niet aan de leerkrachten gevraagd hoe goed zij zijn in het geven van geschiedenis of in 
lesgeven in het algemeen. Ook hebben we dat niet op een meer objectieve manier vastgesteld. Wel 
wijzen de observaties erop dat er soms grote verschillen zijn in de manier waarop de leerkrachten 
lesgeven en in het klassenmanagement, ook los van het al dan niet gebruiken van het digibord. 
Bovendien hadden de leerkrachten in de controlgegroepen meer werkervaring dan de leerkrachten in 
de groepen met digibord. Dat zou er op kunnen wijzen dat het digibord de minder ervaren 
leerkrachten ondersteunt bij hun taken en dat ook hier, net als in veel ander onderwijskundig 
onderzoek24, de rol van de leerkracht een grotere rol speelt dan welke hulpmaterialen dan ook. Het 
zou interessant zijn om te zien welke effecten digiborden sorteren in de handen van meer ervaren 
leerkrachten.   
 
Ten slotte 
Concluderend kunnen we stellen dat dit onderzoek nauwelijks meetbare effecten van het gebruik van 
digiborden heeft opgeleverd. In dit onderzoek hebben we wel een beeld kunnen schetsen van hoe 
digiborden in de praktijk worden gebruikt. De functies worden nog niet optimaal ingezet, maar de 
digiborden worden wel degelijk gebruikt in de dagelijkse lespraktijk. Leerlingen zijn enthousiast over 
de manier waarop leerkrachten dat doen, en leerkrachten van de controlegroepen zouden ook graag 
met een digibord willen werken. We denken dat we hiermee een realistisch beeld geven van het 
gemiddelde gebruik van het digibord op de Nederlandse scholen. De uitkomsten van dit onderzoek 
passen in wat er al bekend is over het digibord; het bevestigt eerder onderzoek waaruit ook 
wisselende effecten blijken (zie hoofdstuk 2). Een andere opbrengst van dit onderzoek is dat het een 
betrouwbare versie van de IMI voor het basisonderwijs heeft opgeleverd. Deze was tot nu toe nog niet 
beschikbaar. 
 
Voor vervolgonderzoek is een onderzoek nodig dat groter is van opzet, en waarin meer gegevens op 
leerlingniveau aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Bovendien moet dan worden gezocht naar 
leerkrachten die op een onderscheidende manier gebruik maken van het digibord en de 
mogelijkheden voor interactie en differentiatie optimaal gebruiken. 
 
 
 

  

                                                      
24  Zie de oratie van W. van de Grift Ontwikkeling in de beroepsvaardigheden van leraren (maart 2010).   
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Bijlage A1: Vragenlijst Motivatie Geschiedenis (IMI)  
 
Geef bij elke uitspraak aan in hoeverre het bij jou past.  
Gebruik daarvoor de volgende cijfers: 
 
1 2 3 4 5 
Past  Past een  Past 
helemaal  beetje bij  helemaal 
niet bij mij  mij  bij mij 
 
Een voorbeeld: 
Ik vind voetbal leuk.   1 2 3 4 5 
 
Als dit helemaal bij je past, kruis je de 5 aan. Past het een beetje bij je, kruis dan de 3 aan. 
Past het helemaal niet bij je, kruis je de 1 aan. De andere getallen kun je gebruiken als het ergens 
tussen in zit.  
 
Nog een voorbeeld: 
Ik vind lezen moeilijk.   1 2 3 4 5 
 
Als je het helemaal met deze uitspraak eens bent (je vindt lezen moeilijk), kruis je de 5 aan.  
Past deze uitspraak niet bij je (je vindt lezen makkelijk), kruis je de 1 aan.  
 
Je mag geen uitspraken overslaan. 
 
 
 
Interesse/plezier Past helemaal

niet bij mij 
 Past een 

beetje bij mij 
 Past helemaal

bij mij 
1. Ik vind het leuk om geschiedenisles 

te hebben.  
1 2 3 4 5 

2. Ik vind geschiedenis saai om te 
doen.  

1 2 3 4 5 

3. Geschiedenis boeit mij totaal niet.  1 2 3 4 5 
4. Ik vind geschiedenis interessant.  1 2 3 4 5 
5. Ik vind geschiedenis vervelend.  1 2 3 4 5 
6. Voor mijn gevoel gaan 

geschiedenislessen altijd heel snel 
voorbij. 

1 2 3 4 5 
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Waar ben je goed in? Past helemaal

niet bij mij 
 Past een 

beetje bij mij 
 Past helemaal

bij mij 
7. Ik denk dat ik goed ben in 

geschiedenis 
1 2 3 4 5 

8. Ik denk dat ik beter ben in 
geschiedenis dan andere leerlingen 
in de klas. 

1 2 3 4 5 

9. Ik ben over het algemeen tevreden 
over mijn prestaties bij 
geschiedenis. 

1 2 3 4 5 

10. Ik vind de opdrachten bij 
geschiedenis moeilijk om te doen.  

1 2 3 4 5 

11. Ik ben niet zo goed in geschiedenis. 1 2 3 4 5 
12. Ik vind dat ik het goed doe tijdens 

geschiedenis. 
1 2 3 4 5 

 
 
 
Inzet/belangrijkheid Past helemaal

niet bij mij 
 Past een 

beetje bij mij 
 Past helemaal

bij mij 
13. Ik doe erg mijn best bij 

geschiedenis.  
1 2 3 4 5 

14. Ik doe meestal niet zo mijn best bij 
geschiedenis.  

1 2 3 4 5 

15. Mijn inzet bij geschiedenis is goed. 1 2 3 4 5 
16. Ik vind het belangrijk om goede 

cijfers te krijgen bij geschiedenis. 
1 2 3 4 5 

 
 
 
Waarde / nut Past helemaal

niet bij mij 
 Past een 

beetje bij mij 
 Past helemaal

bij mij 
17. Ik vind geschiedenis belangrijk.  1 2 3 4 5 
18. Ik denk dat geschiedenis nuttig is. 1 2 3 4 5 
19. Ik denk dat geschiedenis belangrijk 

is om te doen. 
1 2 3 4 5 

 
 
Waarom is geschiedenis volgens jou nuttig? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
Waarom is geschiedenis volgens jou belangrijk om te doen? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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Bijlage A2: gemiddelde scores per stelling van de IMI 
 
Tabel A 2.1 Gemiddelden op de IMI-schaal interesse naar digibordgroep en controlegroep (gemiddelden per 

school) (N=153) 
Interesse/plezier School A School B School C Totaal 

 D C D C D C D C 

1. Ik vind het leuk om 
geschiedenisles te hebben.  

2,9 3,7 3,0 3,0 3,0 3,3 3,0 3,4 

2. Ik vind geschiedenis saai om te 
doen.  

2,5 2,2 2,6 2,6 2,5 2,3 2,5 2,4 

3. Geschiedenis boeit mij totaal 
niet.  

2,1 1,8 1,8 2,1 2,2 1,6 2,0 1,9 

4. Ik vind geschiedenis 
interessant.  

3,1 3,9 3,5 3,7 3,5 3,8 3,4 3,8 

5. Ik vind geschiedenis vervelend. 2,1 2,0 2,0 2,4 2,5 1,9 2,2 2,1 
6. Voor mijn gevoel gaan 

geschiedenislessen altijd heel 
snel voorbij. 

2,6 3,1 2,5 2,7 2,5 2,4 2,5 2,7 

 
Tabel  A 2.2  Gemiddelden op de IMI-schaal “waar ben je goed in” naar digibordgroep en controlegroep 

(gemiddelden per school) (N=153) 
Waar ben je goed in? School A School B School C Totaal 

 D C D C D C D C 

7. Ik denk dat ik goed ben in 
geschiedenis 

3,6 3,6 2,7 3,0 3,3 3.5 3,2 3,3 

8. Ik denk dat ik beter ben in 
geschiedenis dan andere 
leerlingen in de klas. 

2,4 2,3 1,3 2,0 2,2 2,3 2,0 2,2 

9. Ik ben over het algemeen 
tevreden over mijn prestaties 
bij geschiedenis. 

4,1 4,4 3,8 3,4 3,2 3,8 3,7 3,8 

10. Ik vind de opdrachten bij 
geschiedenis moeilijk om te 
doen.  

2,1 2,4 2,3 2,3 2,2 2,5 2,2 2,4 

11. Ik ben niet zo goed in 
geschiedenis.  

2,0 1,9 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 

12. Ik vind dat ik het goed doe 
tijdens geschiedenis. 

3,6 3,7 3,2 3,4 3,1 3,7 3,3 3,6 
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Tabel A 2.3 Gemiddelden op de IMI-schaal inzet naar digibordgroep en controlegroep (gemiddelden per school) 
(N=153) 

Inzet School A School B School C Totaal 

 D C D C D C D C 

13. Ik doe erg mijn best bij 
geschiedenis.  

4,4 4,5 3,8 3,8 3,3 3,9 3,8 4,1 

14. Ik doe meestal niet zo mijn 
best bij geschiedenis.  

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

15. Mijn inzet bij geschiedenis is 
goed. 

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

16. Ik vind het belangrijk om goede 
cijfers te krijgen bij 
geschiedenis. 

4,4 4,4 4,0 4,0 4,1 4,4 4,2 4,3 

 
Tabel  A 2.4 Gemiddelden op de IMI-schaal waarde/nut naar digibordgroep en controlegroep (gemiddelden per 

school) (N=153) 
Waarde/nut School A School B School C Totaal 

 D C D C D C D C 

17. Ik vind geschiedenis belangrijk. 3,5 4,0 3,2 3,3 3,3 3,5 3,3 3,6 
18. Ik denk dat geschiedenis nuttig 

is. 
3,4 3,8 3,4 3,4 3,5 3,6 3,4 3,6 

19. Ik denk dat geschiedenis 
belangrijk is om te doen. 

3,8 3,9 3,2 3,6 3,4 3,4 3,4 3,6 

 

 




