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Managementsamenvatting 

 

De regeling „Leren met meer effect‟ (LMME) is door Kennisnet opgezet om vo-scholen te 

stimuleren ict op een effectieve en efficiënte wijze in te zetten in het onderwijs. Onderzoek 

naar de effectiviteit van de vernieuwing maakt deel uit van de regeling; onderzocht is welke 

bijdrage ict levert aan de verbetering van de efficiency en kwaliteit in het onderwijs en/of het 

bevorderen van het werkplezier van de docenten. De doelstelling van de regeling „Leren met 

meer effect‟ was dus tweeledig, vernieuwen én evidence verzamelen over de effecten van die 

vernieuwing. 

 

In het eerste jaar van LMME hebben tien scholen vernieuwingen ingevoerd. Het onderzoek 

dat is uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut, laat zien dat een deel van de beoogde 

effecten zich daadwerkelijk heeft voorgedaan, maar dat niet alle verwachtingen zijn 

uitgekomen. Aan de andere kant zagen we allerlei onverwachte (neven)effecten op de 

scholen. In 2009 is op basis van deze bevindingen een vervolgtraject, LMME 2,  ingezet. 

Daarin zijn drie trajecten te onderscheiden: retentiemetingen, herhaling van het 

vernieuwingsproject al dan niet in verbeterde vorm en schoolontwikkeling.  

Deze deelrapportage betreft het herhalingsonderzoek en de retentiemetingen. De resultaten 

van deze onderzoeken lopen nogal uiteen en zijn niet altijd in overeenstemming met de 

resultaten van LMME 1. 

Twee uitkomsten uit LMME werden gerepliceerd. In het project Digitale Schoolborden bleek 

opnieuw dat het gebruik van digitale schoolborden bij het vak wiskunde samenhangt met een 

positievere attitude van leerlingen tegenover dit vak dan wiskundeonderwijs met traditionele 

media. In het project Taaltuin bleek opnieuw dat het computergestuurd oefenen van spelling 

en begrijpend lezen onder leiding van onderwijsassistenten geen slechtere resultaten oplevert 

dan traditioneel spel- en leesonderwijs door professionele leerkrachten. In strijd met de 

verwachting speelden leerstijlen geen rol bij het al dan niet profiteren van het 

computergestuurd oefenen, ofschoon er ook getwijfeld kan worden aan de operationalisering 

van de leerstijlen. 

De positieve samenhang tussen afwisselend gebruik van een papieren en een digitaal portfolio 

en motivatie in het project Effectief Picasso werd niet gerepliceerd. De waardering van 

docenten voor de elektronische leeromgeving (ELO) van de school bleek wel constant in de 

zin dat men tevreden was over dezelfde aspecten ervan als in LMME 1. In het project 

Internationalisering, waar vorig jaar nog negatieve effecten van het werken met ict in 

internationale contexten op algemene- en vakspecifieke motivatie werden gevonden, konden 

nu geen effecten worden aangetoond. 

De observaties binnen de overige projecten waren vaak veel minder omvangrijk dan in 

LMME 1 en werden daarom kwalitatief geanalyseerd, met uitzondering van het project 

ouderaccount, waar echter maar één meting onder leerlingen en enkele docenten werd 

gerealiseerd. Het bleek dat de meeste leerlingen en docenten min of meer neutraal tegenover 

de invoering van het ouderaccount stonden. 

In het project Transformatie van het Primaire Proces is nog eens nagegaan wat leerlingen nu 

precies vinden van het werken met de ELO Moodle. Leerlingen blijken niet te vinden dat ze 

meer leren van het werken met een ELO, maar vinden wel dat ze andere dingen leren dan in 

een traditionele leeromgeving. Opvallend is dat vmbo leerlingen vaker met de computer 

willen werken dan havo leerlingen. Bij het project De ELO als Planningstool is een aantal 

leerlingen geïnterviewd over het werken met de ELO Studieweb. Leerlingen lijken het werken 

met Studieweb redelijk positief te waarderen, maar relateren verbetering van hun 

studieprestaties niet aan het werken met de ELO. 
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Er kan worden gesteld dat er weliswaar veel lering getrokken kan worden uit LMME 1 en 

LMME 2, maar dat er ook een aantal problemen aan het licht zijn gekomen. De interventies 

werden verondersteld stabiel te zijn, maar in werkelijkheid werden zij niet altijd zoals bedoeld 

geïmplementeerd. Effecten zijn mogelijk daardoor uitgebleven. Soms waren de groepen die 

bij een onderzoek betrokken waren te klein om met een zekere waarschijnlijkheid een effect 

aan te kunnen tonen. Het is de vraag in hoeverre het dan zinvol is om kwantitatieve analyses 

uit te voeren. Een ander probleem betreft de soms geringe theoretische onderbouwing van de 

interventies. Het is beter om inzicht te verkrijgen in de redenen waarom een interventie iets 

oplevert in plaats van slechts te constateren dat de interventie effect heeft. 

Verder is in enkele gevallen gevonden dat er in de controleconditie in een quasi-experiment 

ontevredenheid onder docenten voorkwam. Dat kan de uitkomsten hebben beïnvloed. Het 

gebruik van standaardinstrumenten biedt voordelen in de zin dat ze in het algemeen van 

betere kwaliteit zijn dan nog niet uitgeteste instrumenten, maar ook nadelen in de zin dat ze 

specifieke effecten moeilijk kunnen detecteren. Het feit dat bepaalde effecten die in LMME 1 

zijn vastgesteld, in LMME 2 niet werden teruggevonden, wijst op het grote belang van 

replicatieonderzoek. Het generaliseren van een eenmalig gevonden effect in een quasi-

experiment blijkt nogal risicovol te zijn. Ook zijn de effecten van complexe interventies 

moeilijk te duiden. Vaak spelen zich op scholen meerdere interventies tegelijkertijd af, al dan 

niet gecontroleerd. Het is dan lastig om een eventueel gevonden effect eenduidig aan een 

bepaalde oorzaak toe te schrijven. Het tijdstip waarop voormeting en nameting worden 

afgenomen, is van het grootste belang. Als de voormeting niet vlak voor de interventie wordt 

verricht en de nameting niet vlak na de interventie, kunnen tussenliggende gebeurtenissen de 

metingen beïnvloeden. Ook dienen de metingen in de experimentele groep en de 

controlegroep gesynchroniseerd te worden. Tenslotte bestaat er een methodologisch probleem 

omtrent de keuze van de analysetechniek. Voormetingen kunnen als covariaat worden 

gebruikt, waardoor er enige controle is op mogelijke a priori verschillen tussen de 

experimentele groep en de controlegroep. Een alternatief is analyse van herhaalde metingen, 

waardoor veranderingen in beide groepen aan het licht kunnen worden gebracht. 
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1 Inleiding  

 

Evidence-based innoveren 

In het kader van evidence-based innoveren stimuleert de overheid dat scholen zich richten op 

onderwijsvernieuwing met bewezen effect. Daarvoor wordt onderzoek gedaan naar de 

effectiviteit van innovaties die scholen in eerste instantie op kleine schaal uitvoeren.  

„Leren met meer effect‟ is zo‟n programma waarin scholen experimenteren met nieuwe 

vormen van de inzet van ict. Deze onderwijsvernieuwingen zijn door de scholen zelf 

ingebracht en sluiten aan bij hun eigen ambities voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

Onderdeel van dat programma vormde ook dat elk van deze experimenten is onderzocht om 

na te gaan of de vernieuwingen effectief zijn, d.i. of de beoogde opbrengsten worden 

gerealiseerd. Achterliggende gedachte daarbij is dat het onderzoek niet alleen tot doel heeft 

scholen zelf te ondersteunen bij het realiseren en verder verbeteren van onderwijsvernieuwing 

op basis van degelijke onderzoeksgegevens, maar ook dat deze werkwijze aanwijzingen biedt 

voor andere scholen om elementen van onderwijsvernieuwing die effectief zijn gebleken, zelf 

te gaan invoeren, al dan niet in aangepaste vorm. 

 

Leren met meer effect 

De doelstelling van de regeling „Leren met meer effect‟ (LMME) is te stimuleren dat ict op 

een effectieve en efficiënte wijze wordt ingezet in het VO en tegelijkertijd onderzocht kan 

worden welke bijdrage ict levert aan de verbetering van de efficiency en kwaliteit in het 

onderwijs en/of het werkplezier van de docent bevordert. 

In de eerste ronde van de regeling “Leren met meer effect” (LMME 1) heeft Kennisnet voor 

twee invalshoeken gekozen. Enerzijds zijn er vernieuwingsprojecten geselecteerd waarin de 

inzet van ict tot doel heeft een efficiënte (en toch effectieve) inzet van docenten te realiseren. 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om werkwijzen waarbij een deel van de instructietaken van 

docenten worden ondergebrachte in elektronische leeromgevingen, digitale hulp door 

leerkrachten wordt ingezet, e.d.. Daarnaast zijn projecten gesubsidieerd waarin het vooral gaat 

om het effectiever maken van het gehele onderwijsproces (primair en secundair) met behulp 

van ict. Daarbij worden communicatie, organisatie van het leren, aanbod en organisatie van 

leerstof, monitoring, sociaal-pedagogische begeleiding en het optimaliseren van het werken in 

teams als voorbeelden gegeven. In beide gevallen richt de evaluatie van de effecten van de 

projecten zich zowel op effecten op leerlingen als op leraren. In dit rapport maken we dan ook 

geen onderscheid meer tussen de oorspronkelijke twee invalshoeken  

 

De doelstelling van de regeling „Leren met meer effect‟ was tweeledig, vernieuwen én 

evidence verzamelen over de effecten van die vernieuwing. Enerzijds ging het erom scholen 

te stimuleren om ict op een effectieve en efficiënte wijze in hun onderwijs in te zetten en 

anderzijds dat onderzocht kon worden welke bijdrage ict daaraan daadwerkelijk levert. 

Duidelijk moest worden wat wel en niet werkt zodat de scholen zelf, maar ook andere scholen 

op basis van „evidence‟ beslissingen kunnen nemen over de inzet van ict bij de verdere 

ontwikkeling van hun onderwijs. Een eis voor deelname aan de regeling was dan ook dat de 

vernieuwing op een zodanige wijze werd vorm gegeven dat het mogelijk was op een 

verantwoorde wijze onderzoek te doen naar de effecten van de vernieuwing. 

 

In het eerste projectjaar is in een proces van vraagverheldering toegewerkt naar een 

uitwerking van de onderzoeksvragen die aansloot bij theorievorming ten aanzien van leren en 

motivatie; dit maakte het mogelijk gebruik te maken van bestaande, door anderen ontwikkelde 
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en uitgeteste instrumenten. Verder hebben we gezocht naar grootste gemene delers, en hebben 

steeds de projectdoelen zo uitgewerkt dat ze voor een aantal van de deelnemende scholen 

golden. Dit had als voordeel dat we met generieke instrumenten de effecten van de 

interventies in kaart konden brengen. We hebben dit generieke instrumentarium bij 

verschillende interventies en op verschillende scholen ingezet en konden dus ook analyses 

uitvoeren over de projecten heen. Waar nodig zijn uiteraard ook specifieke instrumenten 

ingezet; de projecten kenden ook specifieke doelstellingen.  

De beoogde effecten bij leerlingen betroffen: 

 Motivatie, competentie en autonomie 

 Opvattingen ten aanzien van leren 

 De houding ten opzicht van wiskunde of Engels 

 Prestaties 

Op docentniveau hebben we twee soorten doelen onderscheiden: effecten op aard en omvang 

van de tijd die docenten aan hun onderwijs besteden en effecten op hun gevoel van 

competentie, motivatie, plezier in het werk, en ict-competenties. We vatten hieronder kort de 

gevonden effecten van de projecten uit LMME 1 op leerlingen en docenten samen.  

 

Niet alle beoogde effecten bij de leerlingen konden worden aangetoond. Dit is ook niet 

onverwacht, de looptijd van het project was vrij kort. Dat heeft tot gevolg gehad dat niet alle 

projecten er in zijn geslaagd de vernieuwingen volledig te implementeren. Ook kun je je 

afvragen of het reëel is van vrij kortlopende interventies al effecten te verwachten op de 

leerlingen.  

Het meest overtuigend zijn de effecten op prestaties, op de meeste scholen scoorden 

leerlingen die participeerden aan de onderwijsvernieuwing beter dan de leerlingen die 

traditioneel les kregen. Eenduidige effecten op opvattingen over leren en leerbaarheid bleken 

echter niet aan te tonen. Bij sommige projecten hebben we effecten gevonden op intrinsieke 

motivatie, bij andere konden die niet of nog niet worden aangetoond. De beide 

wiskundeprojecten zijn wel effectief gebleken in die zin dat leerlingen die met ict aan 

wiskunde hebben gewerkt, dat vak positiever zijn gaan beleven. 

 

De effecten van de inzet van ict in LMME op de aard en omvang van de tijdsbesteding van de 

docenten blijken nogal triviaal. Er zijn geen uitgesproken verschillen te constateren tussen 

docenten uit de experimentele respectievelijk de controleconditie. Wel is het opvallend dat er 

aan het einde van het schooljaar relatief meer tijd gaat zitten in het begeleiden van leerlingen 

dan in het begin van het kalenderjaar, zowel in de experimentele groep als in de 

controlegroep. Dat de inzet van ict binnen de looptijd van LMME geen tijdsbesparing 

oplevert, is eigenlijk niet onverwacht. Zelfs al zou de inzet van ict op termijn tijdsbesparing 

opleveren, eerst moet tijd geïnvesteerd worden in het ontwikkelen van het nieuwe 

onderwijsmateriaal en de nieuwe werkwijzen en moeten de betrokkenen verder worden 

geprofessionaliseerd om goed met de onderwijsvernieuwing uit de voeten te kunnen.  

 

Bij docenten die in experimentele condities hebben gewerkt, hebben de motivatie en de 

gevoelens van autonomie zich gedurende het project positief ontwikkeld. Bij de controlegroep 

wordt hier een daling geconstateerd. Dat wijst erop dat het meedoen aan de controleconditie 

in het algemeen als demotiverend is ervaren, terwijl deelname aan de experimentele groep 

motiverend lijkt te werken.  

 

Hoewel docenten uit de controleconditie hun deelname aan het experiment in het algemeen 

als demotiverend hebben ervaren, zien we wel dat op de deelnemende scholen zowel bij de 

docenten in de experimentele en controlecondities als voor de andere betrokkenen sprake is 
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van een positiever houding tegenover ict in het onderwijs. En het betreft dan niet alleen de 

waardering voor de inzet van ict in het onderwijs, ook voelen de betrokkenen zich 

competenter bij het werken met ict in het onderwijs. Men geeft aan verder te willen met de 

inzet van ict. Dit kan worden beschouwd als een belangrijke nevenopbrengst van LMME. 

 

LMME 2 

Terugkijkend op de opbrengsten van het project LMME kunnen we vaststellen dat een deel 

van de beoogde effecten zich daadwerkelijk hebben voorgedaan, maar dat niet alle 

verwachtingen zijn uitgekomen. Aan de andere kant zien we allerlei onverwachte 

(neven)effecten op de scholen. Beide constateringen bieden aanknopingspunten voor het 

vervolgtraject LMME 2 dat in 2009 is ingezet. Daarin zijn drie trajecten te onderscheiden: 

retentiemetingen, herhaling van het vernieuwingsproject al dan niet in verbeterde vorm en 

schoolontwikkeling. We werken ze hieronder wat verder uit.  

 

Retentiemetingen 

Een kritische beschouwing van het LMME-project leidt onvermijdelijk tot de vraag of het 

realistisch is resultaten te willen meten van een zo kort lopende vernieuwing. Enerzijds is het 

de vraag of leerlingen niet langer moeten werken met een nieuwe ict-toepassing om daarvan 

optimaal te profiteren, anderzijds kan het ook zo zijn dat leerlingen juist beter werken, 

vanwege het nieuwe en de extra aandacht, maar dat die effecten na verloop van tijd weg-

ebben. In beide gevallen verdient het aanbeveling om op een later tijdstip nogmaals een 

effectmeting uit te voeren. Dit laatste is ook relevant voor die scholen, die met hun 

vernieuwing eigenlijk effecten beoogden op langere termijn, bijvoorbeeld op leerlingen bij de 

doorstroom naar de bovenbouw, effecten die in dit onderzoek niet konden worden 

meegenomen. In het kader van LMME 2 zijn bij een aantal scholen retentiemetingen 

uitgevoerd bij de leerlingen die aan LMME 1 hebben deelgenomen om zulke 

langetermijneffecten in kaart te brengen. Voorwaarde voor deelname aan dat 

onderzoekstraject is uiteraard dat de interventie in LMME 1 voldoende was geïmplementeerd.  

Net als in LMME 1 is het onderzoek afgestemd op de specifieke onderzoeksvragen die door 

de scholen zelf zijn geformuleerd, in overleg met Kennisnet en de onderzoekers.  

Retentie-onderzoek is uitgevoerd op een drietal scholen. In tabel 1.1 wordt weergegeven om 

welke scholen het gaat.  

 

Herhaling al dan niet in verbeterde vorm 

Niet alle scholen zijn er binnen de looptijd van LMME 1 in geslaagd de geplande vernieuwing 

goed te implementeren. Ook is het niet altijd gelukt om te werken conform de (hoge) eisen 

van het (quasi-)experimentele onderzoeksdesign. Een voormeting bleek niet altijd een echte 

voormeting te zijn, experimentele en controlegroepen bleken niet altijd vergelijkbaar en 

docenten die in de controleconditie moesten werken, waren niet altijd gemotiveerd om dat te 

doen en namen toch inspirerende werkwijzen uit de experimentele condities over.  

Uit de afnemende motivatie van docenten in de controlecondities blijkt de noodzaak om alle 

bij de projecten betrokkenen ruim van te voren uitvoerig in te lichten over de bedoeling van 

het onderzoek. Daarbij kan gewezen worden op de noodzaak van de onderzoeksopzet ten 

aanzien van het verkrijgen van evidentie omtrent het effect van een interventie en op het risico 

van investeringen in zaken die uiteindelijk toch geen meeropbrengst zullen blijken op te 

leveren. Bij het opzetten van projecten in het geplande vervolgtraject LMME 2 vormen deze 

innovatiestrategische en onderzoeksmatige lessons learned een uitgangspunt.  

Ook zijn er scholen die voor zo‟n tweede ronde het project op basis van de opbrengsten uit de 

eerste ronde hebben bijgesteld of nieuwe onderzoeksvragen hebben geformuleerd. In dit geval 

maken het LMME-project en het daaraan gekoppelde onderzoek deel uit van de 
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kwaliteitszorgcyclus op de school. Ook hier geldt dat het onderzoek maatwerk is en is 

afgestemd op schoolspecifieke onderzoeksvragen. Herhalingsonderzoek is uitgevoerd op vijf 

scholen. Tabel 1.1 laat zien welke scholen dat zijn. 

 

Schoolontwikkeling 

De projecten hebben meer opbrengsten gehad dan vastgesteld in de kwantitatieve analyses. 

Dit is duidelijk naar voren gekomen in de studiemiddag met de deelnemende scholen die ter 

afsluiting van LMME is georganiseerd. De betrokkenen signaleren dat deelname aan LMME 

heeft geleid tot meer affiniteit met het doen van onderzoek en een toename van ambities op 

het gebied van ict in het onderwijs en meer algemeen, onderwijsvernieuwing. De projecten 

hebben zo in bredere zin bijgedragen aan schoolontwikkeling. In LMME 2 is op een deel van 

de scholen nagegaan welke condities bijdragen tot schoolontwikkeling en hoe het draagvlak 

voor onderwijsvernieuwing binnen de school versterkt en verbreed kan worden. 

Schoolontwikkelingsonderzoek is uitgevoerd op een achttal scholen (zie tabel 1.1). 

Van het schoolontwikkelingsonderzoek wordt afzonderlijk verslag gedaan
1
. 

 

Tabel 1.1 Overzicht van de deelname van scholen aan de drie deelonderzoeken van LMME 2 

 

 retentie herhaling schoolontwikkeling 

Bogerman ● ● ● 
Parkhurst  ● ● 
Carmel ●  ● 
Zuyderzee  ● ● 
Picasso  ● ● 
Penta   ● 
Da Vinci ●  ● 
Stedelijk  ● ● 
 
 

Organizer 

In hoofdstuk 2 verantwoorden we de aanpak van het onderzoek, het gehanteerde design, de 

gebruikte instrumenten en de verrichte analyses.  

De hoofdstukken 3 t/m 10 zijn gewijd aan de onderzoeken per school. In deze hoofdstukken 

blikken we steeds kort terug naar het project zoals uitgevoerd in LMME 1 en de bevindingen 

uit het onderzoek. Vervolgens reflecteren we op de uitkomsten en gaan in op de wensen voor 

vervolgonderzoek die door de betreffende school naar voren zijn gebracht. Vervolgens gaan 

we in op aanpak en opbrengsten van het verrichte onderzoek en formuleren we conclusies.  

Het rapport wordt afgesloten met een nabeschouwing waarin we reflecteren op de vraag wat 

er geleerd kan worden van het LMME-project.  

                                            
1
 Eck, E. van, Heemskerk, I., & Meijer, J. (2009). Rapportage Schoolontwikkelingsonderzoek. Amsterdam: 

Kohnstamm Instituut. 
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2 Onderzoeksaanpak, instrumenten en analyses 

 

 

2.1 LMME 1 als uitgangspunt 

 

In LMME 2 is voorzien in twee typen effectonderzoek, retentie-onderzoek en 

herhalingsonderzoek. Daarbij wordt voortgebouwd op de aanpak die in LMME 1 is 

gehanteerd. We vatten deze hier kort samen.  

 

In het kader van LMME 1 is op alle deelnemende scholen een onderzoeksplan ontwikkeld. De 

te hanteren onderzoeksopzet is steeds aangepast aan de werkhypothesen, die aan de hand van 

de vraagverheldering voor elk van de scholen is gegenereerd. Afhankelijk van de 

aanvankelijke vraag van de school en de uitwerking tot een onderzoekbare werkhypothese is 

een onderzoeksontwerp gekozen. In alle gevallen was sprake van een quasi-experimenteel 

design waarbij klassen aan een experimentele conditie werden toegewezen en andere als 

controlegroep fungeerden. In het LMME-project zijn dus in elke school of 

scholengemeenschap sommige klassen gaan werken met de inzet van een specifieke ict-

toepassing, andere klassen niet. De effecten van beide condities zijn vergeleken.  

 

De effecten van de experimenten zijn bij leerlingen en docenten vastgesteld langs twee lijnen: 

1. gepercipieerde opbrengsten; 

2. gemeten, i.e., feitelijke opbrengsten. 

Voor het meten van effecten is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande instrumenten. 

Binnen de beschikbare tijd en middelen was het slechts deels mogelijk zelf instrumenten te 

ontwikkelen en uit te testen. Voordeel van het gebruik van bestaande instrumenten is dat 

meestal al psychometrische kenmerken bekend zijn. Bovendien vergroot het gebruik van 

bestaande instrumenten de vergelijkbaarheid met eerder uitgevoerd onderzoek. Er is gezocht 

naar generieke instrumenten om effecten van de interventies in kaart te brengen. Dit maakte 

het mogelijk instrumentarium bij verschillende interventies en op verschillende scholen in te 

zetten en overall analyses uit te voeren. Omdat de projecten ook specifieke doelstellingen 

kenden, zijn naast generieke instrumenten waar nodig ook specifieke instrumenten ingezet. 

 

Bij de leerlingen is –afhankelijk van de specifieke onderzoeksvragen van elk van de scholen- 

onderzoek gedaan naar effecten van de experimentele aanpak op autonomie, competentie en 

intrinsieke motivatie, prestaties, epistomological beliefs, en vakspecifieke motivatie. Verder is 

gebruik gemaakt van projectspecifieke vragenlijstjes gericht op het in kaart brengen van 

bijvoorbeeld leerervaringen (zogenoemde learner reports), waardering, feitelijk gebruik van 

de vernieuwing, e.d. 

  

Autonomie, competentie en intrinsieke motivatie 

In het algemeen werd verwacht dat leerlingen door invoering van de vernieuwing met ict 

betere, i.e., positievere percepties van hun eigen competenties zullen ontwikkelen. Dat zou 

moeten worden weerspiegeld in hun houding ten aanzien van autonomie en competentie en 

hun intrinsieke motivatie (Ryan & Deci, 2000). In de zogenoemde zelfdeterminatietheorie van 

deze auteurs vormt intrinsieke motivatie een centraal begrip. Intrinsieke motivatie is indicatief 

voor een positieve attitude tegenover leren, waarbij externe beloningen minder belangrijk 

worden gevonden dan de opbrengsten van het leerproces voor de eigen 
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competentieontwikkeling. Intrinsieke motivatie zou leiden tot meer inzet en vooral ook tot 

strategisch leren, waardoor inzicht wordt verdiept (deep level learning). Voor de meting van 

intrinsieke motivatie en verwante motivationele disposities is een uitgebreid 

standaardinstrumentarium voorhanden (zie website Ryan & Deci: 

http://www.psych.rochester.edu/SDT/measures/index.html). Ook in het Nederlands vertaalde 

versies blijken goed bruikbaar.  

 

Prestaties  

Voor het in kaart brengen van prestaties zijn rapportcijfers gebruikt, maar ook prestaties op 

standaardtoetsen. Het gaat hier steeds om toetsen die in verschillende klassen in verschillende 

condities door de school worden afgenomen. 

 

Epistemological beliefs 

Er werd verwacht dat de experimentele leerlingen nieuwe ideeën ontwikkelen omtrent leren 

en studeerbaarheid. Doordat zij beschikken over eigen instrumenten om hun leren te plannen 

en te reguleren zouden hun epistemological beliefs moeten gaan verschillen ten opzichte van 

die van de controlegroepen. Deze epistemological beliefs hebben onder andere betrekking op 

opvattingen over de wendbaarheid en veranderbaarheid van capaciteiten die benodigd zijn 

voor het kunnen leren op school of in andere contexten. Voor het meten van dergelijke 

opvattingen hebben we gebruik gemaakt van het instrumentarium, dat is ontwikkeld door 

Molenaar (2003, zie ook Sins, 2006; De Brabander & Roozendaal, 2007). 

 

Vakspecifieke motivatie 

Er worden ook effecten verwacht op de motivatie van leerlingen ten aanzien van specifieke 

vakken. Voor wiskunde is gebruik gemaakt van de Wiskundebelevingsschaal, die aan het Cito 

is ontwikkeld (Martinot et al, 1988). Dit is een goed onderzocht instrument dat zowel 

betrouwbaar als valide is. Voor het vak Engels is een identiek instrument gebruikt 

(Kuhlemeier, Bergh, & Teunisse, 1990). 

 

 

2.2 LMME 2 

 

In de herhalingsonderzoeken in LMME 2 is in principe dezelfde aanpak en hetzelfde 

instrumentarium gehanteerd. Uitgangspunt vormde de onderzoeksvragen van de scholen.  
Een verschil met LMME 1 is dat niet al het vragenlijstonderzoek met elektronische enquêtes 

verricht, maar dat op verzoek van twee scholen papieren vragenlijsten zijn afgenomen. De 

redenen hiervoor waren meestal van logistieke aard: het bleek toch niet zo eenvoudig te zijn 

om leerlingen op een bepaalde tijd in een computerlokaal gezamenlijk de vragenlijsten in te 

laten vullen.  

Op het Carmel en het Bogerman is met papieren vragenlijsten gewerkt. De vragenlijsten van 

het Bogerman zijn naar Kennisnet gestuurd en na controle vervolgens naar het 

onderzoeksinstituut. Voor het Carmel is een vragenlijst voor het meten van leerstijlen 

geconstrueerd (zie hoofdstuk 5). Deze vragenlijst is tevens op papier afgenomen. De 

ingevulde vragenlijsten zijn direct aangetekend naar het onderzoeksinstituut gezonden. 

Op het Picasso College en op het Helen Parkhurst zijn elektronische vragenlijsten afgenomen. 

Hiervoor zijn zoals in LMME 1 responsoverzichten gemaakt die via Kennisnet naar de 

scholen zijn gestuurd.  

http://www.psych.rochester.edu/SDT/measures/index.html
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Daarnaast zijn op verschillende scholen specifieke vragenlijsten afgenomen. Op het Carmel is 

een leerstijlvragenlijst afgenomen en op het Picasso vragenlijsten met betrekking tot de 

waardering van twee projecten (Respect en Animaties), waaraan de leerlingen hadden 

deelgenomen. Ten slotte is op het Stedelijk Lyceum Enschede aan leerlingen zowel als aan 

hun ouders een vragenlijst met betrekking tot het ouderaccount afgenomen. Figuur 2.1 geeft 

aan welke vragenlijsten binnen welke projecten zijn afgenomen. 

 
 

Project Taaltuin 

(Carmel) 

Digitale 

schoolborden 

(Bogerman) 

Internationalisering 

(Parkhurst) 

Het 

digitale 

portfolio 

(Picasso) 

Het 

ouderaccount 

(Stedelijk 

Lyceum) 

Belevingsschaal 

Engels (BSE) 

  ●   

Belevingsschaal 

wiskunde (BSW) 

 ●    

Inventaris 

intrinsieke 

motivatie (IMI) 

  ● ●  

Epistemologische 

opvattingen 

(EPIST) 

   ●  

Vragenlijst 

leerstijlen 

●     

Vragenlijst 

waardering 

projecten 

   ●  

Vragenlijst 

ouderaccount 

    ● 

 

Figuur 2.1 Overzicht van afgenomen vragenlijsten per school 

 

De kwaliteit van het generieke onderzoeksinstrumentarium 

De vragenlijst BSE bestaat uit de volgende itemsets: 

1. vragen betreffende de werkwijze van de docent Engels en het door hem of haar 

gebruikte lesmateriaal; 

2. vragen over het plezier dat de leerling ondervindt bij het vak Engels; 

3. vragen over de opvatting van de leerling ten aanzien van het nut en de relevantie van 

het vak Engels voor vervolgopleiding en beroepsperspectief; 

4. vragen betreffende de zogenaamde “integratieve” component van het onderwijs in het 

vak Engels. Het betreft hier bijvoorbeeld vragen over de aangenaamheid van de 

Engelse taal en waardering voor de Angelsaksische cultuur (Kuhlemeier, Van den 

Bergh, & Teunisse, 1990). 

De vragenlijst BSW is onderverdeeld in de volgende categorieën: 

1. inzet voor het vak wiskunde; 

2. angst voor wiskundeoverhoringen, toetsen, proefwerken en dergelijke; 

3. plezier in het vak wiskunde; 
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4. waargenomen relevantie van het vak wiskunde voor vervolgopleiding en later beroep, 

vergelijkbaar met de schaal betreffende nut van de BSE (Martinot, Kuhlemeier, & 

Feenstra, 1988). 

De vragenlijst IMI is ingedeeld naar drie aspecten, te weten: 

1. waargenomen competentie; 

2. waargenomen intrinsieke motivatie; 

3. waargenomen autonomie (Ryan & Deci, 2000). 

De vragenlijst EPIST, ten slotte, is onderverdeeld in itemsets die respectievelijk betrekking 

hebben op: 

1. oppervlakkige opvattingen over kennisverwerving; 

2. complexe opvattingen over kennisverwerving; 

3. opvattingen over de diepte van kennisverwerking; 

4. negatieve opvattingen over leren, gerelateerd aan faalangsttendentie; 

5. opvattingen betreffende de voorkeur voor samenwerking met andere leerlingen 

(Molenaar, 2003). 

 

Op de vragenlijsten is een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. Bij de BSE, die alleen op 

Helen Parkhurst is afgenomen, bleken er in twee schalen enkele items slechte 

psychometrische karakteristieken te vertonen. Wegens item-rest correlaties onder de .20 zijn 

deze items verwijderd ten einde een redelijke betrouwbaarheid van alle schalen te verkrijgen. 

Bij de schaal werkwijze ging het om item nummers 1, 9 en 17; bij de schaal nut ging het om 

items 3, 18 en 31. In Tabel 2.1 zijn de uiteindelijke betrouwbaarheden na deze correcties 

vermeld.  

 

De betrouwbaarheden zijn in het algemeen iets lager dan in LMME 1, maar zij zijn dan ook 

gebaseerd op minder respondenten en vaak ook op leerlingen van één school. Alleen de IMI is 

zowel op Helen Parkhurst als op het Picasso Lyceum afgenomen. 

 

Analyses 

Gezien de variatie in de onderzoeksvragen en in het verlengde daarvan, van de gehanteerde 

analysetechnieken, bespreken we de analyses voor elk van de scholen afzonderlijk.  
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Tabel 2.1 Betrouwbaarheden van de generieke instrumenten 

 

 α voor α tus α na ρ ρt1 ρt2 N voor N tus N na N items 

IMI           

competentie .90 .92 .91 .59 .74 .71 181 143 159 10 

intrinsieke 

motivatie 

.82 .84 .76 .60 .69 .66 181 143 159 7 

autonomie .75 .74 .70 .38 .44 .65 181 143 159 7 

EPIST           

complex .74  .78 .88 .55 .51 .58 131 142 115 14 

oppervlakkig .84 .84 .90 .47 .69 .52 131 142 115 17 

negatief .70 .68 .78 .50 .63 .52 131 142 115 7 

diep .69 .67 .74 .56 .54 .45 131 142 115 6 

samenwerken .90 .83 .78 .55 .82 .66 131 142 115 5 

BSE           

werkwijze .78  .72 .68   45  44 10 

plezier .85  .84 .71   45  44 14 

nut .61  .64 .40   45  44 9 

integratief .63  .67 .58   45  44 10 

BSW           

inzet .66  .68 .63   722  689 8 

angst .80  .83 .70   722  689 8 

plezier .85  .86 .67   722  689 8 

relevantie .82  .86 .64   722  689 8 

Noot. α voor: α bij voormeting; α tus: α bij tussenmeting (alleen Picasso); α na: α bij nameting; ρ: test – hertest 

betrouwbaarheid; ρt1: test – hertest betrouwbaarheid voor- en tussenmeting (alleen Picasso); ρt2: test – hertest 

betrouwbaarheid tussen- en nameting (alleen Picasso); N voor: aantal leerlingen bij voormeting; Ntus: aantal 

leerlingen bij tussenmeting (alleen Picasso); N na: aantal leerlingen bij nameting; N items: aantal items behorend bij 

de schaal 
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3 Bogerman; digitale schoolborden  

 

 

3.1 Een terugblik op LMME 1 

 

De vernieuwing  

Op deze school worden in het kader van LMME wiskundelessen gegeven met gebruik van 

digitale schoolborden; deze borden bieden een groot aantal mogelijkheden. Er kan gewoon op 

worden geschreven, er kunnen PowerPoint presentaties op worden vertoond, er kan gebruik 

worden gemaakt van animatie en simulatie en wat op het bord getoond is, kan ook 

gemakkelijk worden opgeslagen. 

In het project staat de mogelijkheid tot opslag van op het bord getoonde informatie op de ELO 

centraal. Leerlingen kunnen deze informatie later raadplegen, ook vanuit huis. Deze 

naslagfunctie bevordert het beklijven van de behandelde leerstof. Met name visueel 

gepresenteerd materiaal zou beter worden onthouden dan louter schriftelijk gepresenteerd 

materiaal. 

 

Onderzoeksvraag en beoogde effecten 

De school wilde onderzocht hebben of het gebruik van een digitaal bord de effectiviteit van 

het onderwijs vergroot.  

Men veronderstelde dat de invoering en het gebruik van de digitale schoolborden zullen 

leiden tot verbetering van motivatie en leerprestaties van leerlingen. Het werken met digitale 

borden maakt koppeling aan de ELO en het raadplegen van de inhouden binnen en buiten de 

lessen mogelijk; er kan gevarieerd worden in gebruiksmodus (visueel, simulatie et cetera). 

Verwacht wordt verder dat leerlingen op deze wijze meer maatwerk kan worden geboden in 

het onderwijs.  

Voor de docenten betekent de inzet van digitale borden dat zij op een andere manier met 

onderwijs bezig zijn, ervaren ze dat als efficiënter, effectiever, leuker? 

 

Effecten 

Het op de ELO zetten van behandelde stof wordt door leerlingen gewaardeerd (leerlingen 

spreken leraren erop aan als ze dat niet doen).  

De leerlingen in de klassen die altijd les krijgen met het digitale schoolbord, scoren het hoogst 

op plezier in wiskunde en hebben de minste wiskundeangst. Het is echter mogelijk dat dit 

positieve effect op plezier in wiskunde niet een effect is van het digitale bord maar een 

docenteffect. Voor angst ten opzichte van wiskunde is dit niet het geval. Het werken met 

digitale borden lijkt minder angst voor het vak wiskunde op te leveren dan het werken op de 

conventionele manier. 

 

Effecten van het lesgeven met een digitaal schoolbord op wiskundeprestaties konden niet 

worden aangetoond. Er is ook geen verband gevonden tussen toetsprestaties en de frequentie 

van raadplegen van het opgeslagen materiaal via de ELO.  

 

Het project heeft veel spin-off in de school; de werkgroep digiborden is actief, men is bezig 

meer gebruiksmogelijkheden te verkennen, bijvoorbeeld voor onderwijs op afstand en 

videoconferencing. Het aantal digiborden wordt uitgebreid. 
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3.2 Invulling LMME 2 

 

Reflectie op de opbrengsten van LMME 1 

Het gebruik van digitale schoolborden lijkt tot positieve effecten op het plezier in het vak 

wiskunde en angst voor het vak te leiden. Uit de resultaten van het onderzoek in LMME 1 is 

het effect van de interventie op de motivatie van leerlingen echter niet eenduidig te herleiden 

op de invloed van de digitale schoolborden, aangezien er mogelijkerwijs sprake is van een 

docenteffect.  

Wensen ten aanzien van vervolgonderzoek 

De school acht het daarom wenselijk om nogmaals metingen uit te voeren van de beleving 

van wiskunde (BSW), niet alleen bij de leerlingen die vorig schooljaar betrokken waren bij 

LMME 1, maar bij bijna alle bovenbouwklassen en ook nog enkele derde klassen. Een 

voordeel van het uitvoeren van nieuwe metingen is dat lange termijneffecten en 

ontwikkelingstrends mogelijk zichtbaar worden. Verder wil men bij een nieuwe groep 

leerlingen die les hebben van verschillende wiskundedocenten, nagaan wat de effecten van het 

werken met digiborden zijn. Daarnaast zou men de docenten sterker bij het onderzoek willen 

betrekken en dieper willen ingaan op de motivatie van leerlingen. 

De situatie ten opzichte van LMME 1 is wel veranderd. Er zijn nu meer docenten die de 

digitale schoolborden gebruiken. Overigens is de frequentie van gebruik voornamelijk 

afhankelijk van gelegenheid, namelijk lesgeven in een lokaal waar een digitaal bord hangt. 

 

Op deze school zijn in het kader van LMME 2 drie deelonderzoeken uitgevoerd, een 

herhalingsonderzoek van LMME 1, retentiemetingen en schoolontwikkelingsonderzoek. 

Vraagstellingen herhalingsonderzoek en retentiemeting 

 In hoeverre beklijven de effecten van het lesgeven met digitale schoolborden op de 

vakspecifieke motivatie van leerlingen? 

 Is er een verband tussen het raadplegen van de inhoud van de aantekeningen op de 

digiborden via de ELO en vakspecifieke motivatie? 

 Welke longitudinale ontwikkelingen in vakspecifieke motivatie zijn waarneembaar? 

 Hoeveel tijd besteden leerlingen aan hun huiswerk voor wiskunde en in het algemeen en 

houdt dit verband met andere variabelen? 

 

3.3 Dataverzameling 

 
Aan praktisch alle leerlingen in de bovenbouw en bovendien aan enkele derde klassen is de 

BSW bij wijze van voormeting en nameting voorgelegd. In totaal is aldus een databestand met 

849 respondenten opgebouwd. Niet al deze leerlingen hebben ook werkelijk beide 

vragenlijsten ingevuld. Zie Tabel 3.1 voor een overzicht. 

Afhankelijk van hetgeen als non-respons wordt beschouwd, ligt het responspercentage op de 

school op ongeveer 85% of meer. Sommige leerlingen zullen immers vertrokken zijn, zoals de 

meeste eindexamenkandidaten van vorig jaar. 

In verhouding tot LMME 1 is het gebruik van digitale schoolborden vrij sterk toegenomen op 

het Bogerman. Vorig jaar was nog slechts één lokaal uitgerust met een digitaal bord. In 

oktober 2008 zijn in twee andere lokalen ook digitale schoolborden geïnstalleerd. 
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Tabel 3.1 Respons op het Bogerman 

 Aantal Percentage 

Vorig jaar niet in eindexamenklas, vertrokken? 21 2.5 

Vorig jaar in eindexamenklas 42 4.9 

Niet in leerling-lijsten, wel vragenlijst 13 1.5 

Wel in leerling-lijsten, geen BSW, non-respons 64 7.5 

Vragenlijsten ingevuld, respons 709 83.5 

Totaal 849 100 

 

Aangezien het lesgeven met een digitaal bord voornamelijk afhankelijk is van de 

aanwezigheid daarvan in een lokaal, is dit geoperationaliseerd aan de hand van het lokaal 

waar bepaalde klassen les kregen van hun betreffende wiskundedocent. In de analyses is 

zoveel mogelijk getracht om het docenteffect en het effect van het digitale bord te 

onderscheiden. Er is vanuit gegaan dat docenten die les gaven in een lokaal waar een digitaal 

bord aanwezig is, daar ook daadwerkelijk gebruik van hebben gemaakt. Dit is overigens ook 

door één van de docenten bevestigd. Het schooljaar is ingedeeld in drie perioden met elk een 

apart rooster. Eindexamenkandidaten worden niet ingedeeld in de derde periode. Binnen een 

periode doen zich drie mogelijkheden voor: 

1. De klas heeft nooit les gekregen in een lokaal met een digitaal bord; 

2. De klas heeft per week één les wiskunde gekregen in een lokaal met een digitaal bord; 

3. De klas zat bij alle lessen wiskunde in een lokaal met een digitaal bord. 

Aangezien deze omstandigheden per periode konden variëren in verband met de wijzigingen 

in lesroosters, zijn er nogal wat mogelijkheden. Door het toepassen van de volgende criteria 

zijn vier groepen leerlingen onderscheiden, die verschillen wat betreft hun blootstelling aan 

het digitale bord. 

1. Leerlingen in klassen, die gedurende het vorige schooljaar nooit in een lokaal met een 

digitaal schoolbord hebben gezeten (“Nooit”, N=29); 

2. Leerlingen in klassen, die hoogstens één periode steeds in een lokaal met digitaal bord 

de wiskundelessen hebben gevolgd (“Soms”, N=421); 

3. Leerlingen in klassen, die gedurende twee perioden steeds in een lokaal met een 

digitaal schoolbord hebben gezeten (“Vaak”, N=197); 

4. Leerlingen in klassen, die het gehele schooljaar in een lokaal met een digitaal 

schoolbord wiskundelessen volgden (“Altijd”, N=124). 

Een probleem bij deze indeling betreft de eindexamenklassen 5 havo en 6 vwo. Zij zijn niet 

ingedeeld in de derde periode, waarschijnlijk omdat ze de lessen in die periode niet behoefden 

bij te wonen of omdat er geen klassikale lessen aan deze groepen werden gegeven gedurende 

die periode. Desalniettemin zijn zij ook in de categorie “Altijd” ingedeeld, als zij gedurende 

de eerste twee perioden van vorig schooljaar altijd wiskundeles hebben gekregen in een 

lokaal, waar een digitaal bord hing. 

Op de vier schalen van de BSW zijn analyses van herhaalde metingen uitgevoerd. Herhaalde 

metingen zijn de voor- en nameting van de betreffende schaal, factoren zijn de genoemde 

indeling in categorieën gebruik digitaal bord en docent. De volgende mogelijke effecten 

kunnen worden onderscheiden: 
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1. Het effect van het tijdstip van de metingen, dat wil zeggen een duidelijk verschil 

tussen het gemiddelde op de voormeting en het gemiddelde op de nameting; 

2. Een interactie tussen het effect van tijdstip en het effect van het digitale bord; 

3. Een interactie tussen het effect van tijdstip en het docenteffect; 

4. Een (driewegs)interactie tussen het effect van tijdstip, het effect van het digitale 

schoolbord en het docenteffect; 

5. Het hoofdeffect van het digitale bord; 

6. Het hoofdeffect van de docenten; 

7. Het interactie–effect van het digitale bord en docent. 

De eerste vier effecten zijn zogenaamde “within subjects” effecten omdat ze betrekking 

hebben op herhaalde metingen van dezelfde personen, de laatste drie effecten zijn 

zogenaamde “between subjects” effecten omdat ze betrekking hebben op metingen van 

verschillende personen. Daar waar er over docenteffecten wordt gerapporteerd, worden 

docenten aangegeven als A, B, C, D, E en F. 

 

 

3.4 Analyses en resultaten 

 

Inzet 

Op de schaal “inzet” van de BSW wordt een hoofdeffect van meetmoment gevonden 

(Wilks‟λ=.98, F(1, 623)=11.58, p=.001). De gemiddelde geschatte score op de voormeting is 

2.77 en daalt naar 2.66 op de nameting. Er is dus weer, zoals al eerder voor andere herhaalde 

metingen is vastgesteld, sprake van een daling. De daling is echter niet erg substantieel. Zij 

bedraagt ongeveer een vijfde á een zesde standaardafwijking. De interactie-effecten tussen 

meetmoment en de “between-subject” factoren zijn niet significant. 

Van de “between subjects” effecten zijn het docenteffect (F(5, 623)=11.12, p<.001) en de 

interactie tussen docenten en het digitale bord statistisch significant (F(5, 623)=2.62, p=.024). 

Paarsgewijze vergelijken onthullen een onderscheid tussen twee groepen van drie docenten, 

waarbij de leerlingen van docenten B, D en F hoger scoren op inzet dan de leerlingen van 

docenten A, C en E. Deze verschillen zijn aanzienlijk groter dan het verschil tussen 

voormeting en nameting. Zij liggen ongeveer tussen een halve standaarddeviatie en driekwart 

standaarddeviatie. 

 

De interactie tussen de docentfactor en de factor digibord houdt in dat binnen de diverse 

gebruikscategorieën sommige docenten hoger scoren dan andere. Niet alle interactie-effecten 

kunnen geschat worden, omdat elke docent niet in elke conditie van gebruiksfrequentie van 

het digitale bord voorkomt. Wel kan worden gesteld dat de interactie-effecten het patroon van 

de docenteffecten volgen. 

 

Angst 

Wellicht ten overvloede herinneren wij de lezer eraan, dat hoge scores op de angstschaal 

positief geïnterpreteerd dienen te worden in de zin dat een hoge score minder angst impliceert. 

Dit is gedaan zodat de scores op alle schalen in eenzelfde richting geduid kunnen worden. 

Op de angstschaal bestaat geen effect van tijd op zichzelf; op de voormeting en de nameting 

wordt gemiddeld dus ongeveer even hoog gescoord. Alle interacties met meetmoment zijn 

echter wel statistisch significant. Dat geldt dus voor de interactie tussen meetmoment en 

digibord-conditie (Wilks‟λ=.98, F(3, 623)=4.88, p=.002), de interactie tussen meetmoment en 

docenten (Wilks‟λ=.97, F(5, 623)=4.36, p=.001), en tenslotte de interactie tussen meetmoment, 
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digibord-conditie en docenten (Wilks‟λ=.95, F(5, 623)=6.02, p<.001). De eerste twee interacties 

zijn in Figuur 3.1 weergegeven. 
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Figuur 3.1 Gemiddelde scores op wiskundeangst bij verschillende docenten en 

gebruiksfrequenties van het digitale bord 

 

Links in de figuur is te zien dat de gemiddelde scores in de digibord-condities “Altijd” en 

“Nooit” toenemen, terwijl ze in de andere twee condities afnemen. Dat ze toenemen in de 

conditie “Altijd” wijst op een positief effect van het geven van wiskundeonderwijs met een 

digitaal bord, maar het is onduidelijk waarom dit ook gebeurt in de groep die nooit 

wiskundeles kreeg met een digitaal bord. Rechts in de figuur is te zien dat er bij de docenten 

in verschillende mate sprake is van een toename dan wel afname van gemiddelde angstscores. 

Een redelijke toename is bijvoorbeeld te zien bij docent F, terwijl er bij docent A sprake is 

van een vrij substantiële daling. De driewegsinteractie tussen meetmoment, conditie digitaal 

bord en docent wijst op het volgende. De leerlingen van enkele docenten laten in de ene 

conditie een daling van angstscores zien, terwijl leerlingen van dezelfde docenten in een 

andere conditie juist hoger scoren op de nameting dan op de voormeting. De gerapporteerde 

interactie-effecten zijn zeer moeilijk te duiden en er dient derhalve weinig betekenis aan te 

worden toegekend. 

Van de “between subject” effecten is alleen het docenteffect significant (F(5, 623)=3.79, 

p=.002). Paarsgewijze vergelijkingen laten zien dat leerlingen van docent D hoger scoren dan 

de leerlingen van docenten A, B, E en F. Ook scoren leerlingen van docent C hoger dan de 

leerlingen van docent E. 

 

Plezier 

Voor de schaal plezier is van de “within subject” factoren alleen het effect van meetmoment 

significant (Wilks‟λ=.98, F(1, 623)=12.30, p<.001). De interactie-effecten met de “between 

subject” factoren zijn niet significant. Opnieuw is er sprake van een daling tussen voormeting 

en nameting, in dit geval van om en nabij een vijfde standaardafwijking. 

Alle drie “between subject” factoren hebben een significant effect. Er is een effect van 

digibord-conditie (F(3, 623)=4.11, p=.007), er is een docenteffect (F(5, 623)=14.09, p<.001), en de 

interactie tussen docenten en conditie is ook significant (F(5, 623)=3.79, p=.002). De groep die 

altijd les kreeg met een digitaal bord scoort het hoogst (3.49) en significant hoger dan alle 
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andere groepen, zoals uit paarsgewijze vergelijkingen blijkt (3.08 voor “Vaak”, 3.27 voor 

“Soms” en 3.11 voor “Nooit”). Voorts is de gemiddelde score van de groep die soms les kreeg 

met een digitaal bord gemiddeld hoger dan de groep die vaak les kreeg met een digibord. Dit 

is merkwaardig. In LMME 1 scoorde deze groep juist gemiddeld het laagste op plezier, maar 

het is natuurlijk de vraag in hoeverre beide jaargroepen vergelijkbaar zijn. 

Wat betreft de docenteffecten zien we hetzelfde onderscheid als bij de schaal inzet. 

Paarsgewijze vergelijkingen laten zien dat leerlingen van docenten B, D en F hoger scoren op 

plezier dan leerlingen van docenten A, C, en E. Er is nog één extra paarsgewijze vergelijking 

significant. Leerlingen van docent C scoren gemiddeld hoger op plezier dan leerlingen van 

docent A. 

 

Het interactie-effect tussen digibord-conditie en docenten laat eigenlijk ongeveer hetzelfde 

patroon zien als het hoofdeffect van de factor docent, i.e., ook binnen de verschillende 

condities zien we hogere scores voor leerlingen van docenten B, D, en F ten opzichte van de 

leerlingen van hun collega‟s A, C en E. 

 

Relevantie 

Ook bij de schaal relevantie zien we een effect van meetmoment (Wilks‟λ=.97, F(1, 623)=15.13, 

p<.001). Weer is er sprake van een daling tussen voormeting en nameting, opnieuw van 

ongeveer een vijfde standaarddeviatie. 

De interacties tussen meetmoment en docent casu quo digibord-condities zijn niet significant, 

maar het effect van de interactie tussen tijd, docenten en digibord-conditie is dat wel 

(Wilks‟λ=.96, F(5, 623)=4.94, p<.001). Deze driewegs interactie geeft aan dat er verschillende 

patronen van daling of stijging van gemiddelde scores zijn bij leerlingen in verschillende 

condities bij verschillende docenten. Met name in de conditie “Soms” lijken de verschillende 

patronen nogal sterk op de patronen die voor de variabele Angst werden gevonden bij 

dezelfde interactie. Het voert echter te ver om te proberen deze subtiele verschillen te 

interpreteren. 

 

Alle effecten van de “between subject” variabelen zijn statistisch significant. Het effect van 

digitaal bord conditie is geassocieerd met een F-waarde van 5.58 (p=.001), het effect van 

docent met een F-waarde van 8.52 (p<.001) en tenslotte de interactie tussen beiden met een F-

waarde van 3.92 (p=.002). Leerlingen die altijd les kregen met een digitaal schoolbord scoren 

gemiddeld hoger op relevantie dan de overige leerlingen. Hun gemiddelde score bedraagt 3.67 

tegenover een gemiddelde van 3.41 voor leerlingen die vaak les kregen met een digitaal bord, 

een gemiddelde van 3.50 voor leerlingen die soms les kregen met een digitaal bord en een 

gemiddelde van 2.83 voor leerlingen in de categorie “Nooit”. De verschillen in gemiddelde 

score tussen leerlingen in deze laatste categorie en de respectieve categorieën “Soms” en 

“Vaak” zijn tevens significant. 

 

Voor wat betreft het docenteffect zien we hetzelfde patroon als bij de overige schalen. Weer 

scoren de leerlingen van docenten B, D en F significant hoger dan leerlingen van docenten A, 

C en E. Binnen de laatste drie groepen is echter ook een rangordening te zien, zo tonen 

paarsgewijze vergelijkingen aan. Leerlingen van docent E scoren gemiddeld hoger dan 

leerlingen van docenten C en A, terwijl de leerlingen van docent C weer hoger scoren dan die 

van docent A. 

 

Ook het interactie-effect tussen conditie digitaal bord en docent toont in grote trekken weer 

hetzelfde patroon, dat wil zeggen leerlingen van docenten in de verschillende condities scoren 

overeenkomstig de verwachting die uitgesproken mag worden op grond van het docenteffect. 
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Ontwikkeling van de motivatie voor wiskunde op langere termijn 

Omdat we voor een deel van de steekproef over gegevens beschikken van een jaar geleden, is 

het mogelijk om de ontwikkeling van de gemiddelde scores op de vier schalen van de BSW 

op vier meetmomenten te analyseren. De invloed van het les krijgen met een digitaal 

schoolbord is daarbij natuurlijk een belangrijke onafhankelijke variabele. Vorig jaar zijn de 

leerlingen qua ervaring met een digibord verdeeld over drie categorieën: leerlingen die altijd 

les kregen met een digibord, leerlingen die er soms mee les kregen, en tenslotte leerlingen die 

er nooit mee les kregen. Tabel 3.2 geeft een overzicht van de indeling van dit jaar, gekruist 

met de indeling van vorig jaar. 

 

Tabel 3.2 Ervaring met digitale borden over twee schooljaren 

Ervaring 

met een 

digitaal 

bord 

2007-

2008 

 Ervaring met een digitaal bord 2008-2009 

 Nooit Soms Vaak Altijd Totaal 

Altijd 0 20 18 27 65 

Soms 8 44 7 6 65 

Nooit 5 20 22 29 76 

Totaal 13 84 47 62 206 

 

Het uitvoeren van variantie-analyse kan enige problemen geven in verband met de lege cel in 

het design. Er zijn geen leerlingen die vorig jaar altijd les kregen met een digibord en dit jaar 

in het geheel niet. Niettemin zijn analyses van herhaalde metingen van de BSW-schalen 

uitgevoerd met als factoren de indelingen in ervaring met digiborden over beide jaren. Het 

blijkt dat op drie van de vier schalen van de BSW er een consequent effect is van de interactie 

van de ervaring met digiborden in het vorige jaar en de meetmomenten. Het gaat om de 

schalen inzet (Wilks‟λ=.91, F(6, 282)=2.31, p=.034), angst (Wilks‟λ=.91, F(6, 282)=2.30, p=.035), 

en plezier (Wilks‟λ=.84, F(6, 282)=4.24, p<.001). Daarnaast zijn er voor de laatstgenoemde 

schaal hoofdeffecten van de ervaring met digiborden in het cursusjaar 2007-2008 

(F(2, 143)=7.01, p=.001) en ervaring met digiborden in het cursusjaar 2008-2009 (F(3, 143)=5.00, 

p=.003). Het effect van de eerste factor komt er op neer dat de groep die in het schooljaar 

2007-2008 altijd les kreeg met een digitaal bord hoger scoort op de herhaalde metingen van 

plezier dan de groep die in dat jaar soms les kreeg met een digitaal bord. Dit resultaat is in de 

metingen over dat jaar ook al opgemerkt. Het effect van de tweede factor houdt in dat 

leerlingen die tijdens LMME 2 altijd les kregen met een digibord, gemiddeld hoger scoren op 

de metingen van plezier dan de leerlingen die vaak of soms les kregen met een digibord. Het 

feit dat het verschil met de groep die in 2008-2009 nooit les kreeg met een digibord niet 

significant is, terwijl dat eerder wel is aangetoond, heeft waarschijnlijk te maken met het 

beperkte aantal cases van de laatste groep in de analyse. 

In Figuur 3.2 is het verloop van gemiddelde scores op de schalen inzet, angst en plezier over 

vier meetmomenten geschetst. Deze figuur geeft de interactie tussen meetmoment en de 

conditie betreffende ervaring met digiborden in het schooljaar 2007-2008 weer. Het is te zien 

dat de aanvankelijk vrij grote verschillen tussen de groepen langzamerhand verdwijnen. Er 

lijkt sprake te zijn van een nivellering. Deze kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan de 

toename in het gebruik van digitale schoolborden, waardoor de leerlingen steeds meer 

soortgelijke ervaringen zijn gaan delen. Het kan zijn dat de innovatie aan het uitkristalliseren 

is en daarmee ook de effecten op de leerlingen.  
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Huiswerk 

Op advies van betrokkenen op het Bogerman zijn aan de BSW twee vragen toegevoegd over 

de tijdsbesteding aan huiswerk. Ten eerste is naar het aantal uren per week gevraagd dat aan 

het huiswerk voor wiskunde werd besteed. Ten tweede is naar het aantal uren per week 

gevraagd dat in totaal aan huiswerk wordt besteed. Bij de voormeting besteden leerlingen 

gemiddeld ongeveer twee uur per week aan hun huiswerk voor wiskunde en acht uur aan al 

het huiswerk. Maar liefst 35 leerlingen zeggen in het geheel geen tijd aan het huiswerk voor 

wiskunde te besteden. Het maximum aantal uren dat aan het huiswerk voor wiskunde wordt 

besteed is tien. Het gaat hier om één leerling. Het maximaal aantal uren dat in totaal aan 

huiswerk wordt besteed is 42. De tijdsbesteding aan huiswerk, zoals door leerlingen 

opgegeven bij de nameting, verschilt gemiddeld nauwelijks van de huiswerkinspanning per 

week zoals opgegeven bij de voormeting. Er is nu wel een leerling bij die zegt per week 60 

uur te besteden aan al het huiswerk. Het maximaal aantal uren huiswerk voor wiskunde blijft 

tien uur per week. 
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Figuur 3.2 Verloop van gemiddelde inzet, angst en plezier 

 

Er is een behoorlijke variantie tussen leerlingen, ofschoon we over de werkelijke 

tijdsbesteding aan wiskundehuiswerk niet helemaal zeker kunnen zijn, omdat leerlingen zich 

vanzelfsprekend kunnen onderschatten of overschatten. 

Het aantal uren per week dat aan het huiswerk voor wiskunde wordt besteed, correleert 

substantieel met het aantal uren dat aan het huiswerk voor alle vakken wordt besteed (r=.56, 
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N=694, p<.001). Dit komt neer op ongeveer 31% overeenkomstige variantie. De tendens om 

veel tijd aan het huiswerk voor wiskunde te besteden hangt dus vrij sterk samen met de 

tendens om in het algemeen veel tijd aan huiswerk te besteden. Er is een duidelijke 

samenhang tussen de bij de voormeting opgegeven huiswerklast voor wiskunde en de bij de 

nameting opgegeven huiswerklast voor wiskunde (r=.41, N=613, p<.001). De correlatie 

tussen algemene huiswerkinspanning, zoals opgegeven bij de voormeting en de nameting, is 

ook significant (r=.58, N=605, p<.001). 

Voorts zijn de correlaties tussen tijdsbesteding aan huiswerk en de schaalscores van de BSW 

berekend (zie Tabel 3.3), zowel bij de voormeting als de nameting. Bij de voormeting hangen 

de scores op plezier en relevantie niet significant samen met huiswerkinspanning. Het is dus 

niet zo dat leerlingen die meer plezier beleven aan het vak wiskunde of leerlingen die het vak 

relevanter vinden, gemiddeld ook meer tijd besteden aan het huiswerk voor het vak. Wel 

blijkt dat de samenhang tussen inzet en huiswerkinspanning positief is, en de relatie tussen 

angst en huiswerkinspanning negatief.  

 

 

Tabel 3.3 Huiswerkbesteding en de BSW 

 Inzet Angst Plezier Relevantie 

 Voormetingen BSW 

Huiswerk wiskunde voormeting  .19* -.19* -.02 .01 

Huiswerk algemeen voormeting .17* -.15* .04 .04 

Huiswerk wiskunde nameting  -.05 .03 -.02 .00 

Huiswerk algemeen nameting .01 .01 -.03 .01 

 Nametingen BSW 

Huiswerk wiskunde voormeting .13* -.13* -.02 .01 

Huiswerk algemeen voormeting .15* -.08
+  

.01 .03 

Huiswerk wiskunde nameting  .16* -.03 .08
+
 .08

+
 

Huiswerk algemeen nameting .19* -.05 .08
+
 .08

+
 

Noot. *: p≤.001, 
+
: p<.05 

 

Dat betekent ten eerste dat die leerlingen die meer inzet voor het vak wiskunde tonen, ook 

meer tijd aan huiswerk voor wiskunde en meer tijd aan huiswerk in het algemeen besteden 

dan leerlingen met een lagere score op de inzetschaal van de BSW. Dit patroon geldt ook voor 

de correlaties tussen de meldingen van huiswerkbesteding bij de voormeting en de 

nametingen van de schalen van de BSW. De correlaties tussen de meldingen van 

huiswerkbesteding bij de nameting en de voormetingen van de BSW-schalen zijn niet 

significant. 

Bij de nametingen van de BSW-schalen en de meldingen van huiswerkbesteding bij de 

nameting is het patroon veranderd ten opzichte van de voormeting. De negatieve correlatie 

tussen wiskundeangst en tijdsbesteding aan huiswerk is verdwenen en nu is er ook een licht 

positieve samenhang van tijdsbesteding aan huiswerk met plezier en relevantie. 
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De negatieve correlatie tussen BSW-angstscores en uren besteed aan huiswerk bij de 

voormeting, zowel algemeen als voor het vak wiskunde, impliceert dat leerlingen naarmate zij 

hoger scoren op de angstschaal, en dus minder wiskundeangst vertonen, minder tijd besteden 

aan hun huiswerk. Hoe zelfverzekerder leerlingen zijn ten aanzien van hun 

wiskundeprestaties, hoe minder tijd zij besteden aan huiswerk. Dit resultaat vormt een 

ondersteuning van de validiteit van de BSW. Waarom dit verband aan het eind van het 

schooljaar bij de nameting verdwijnt, is onduidelijk. 

 

De ELO 

Uit een analyse van logbestanden blijkt dat het materiaal op de ELO niet erg frequent wordt 

geraadpleegd. Van de in totaal 849 leerlingen hebben slechts 84 leerlingen de bestanden 

sporadisch bekeken. De meeste leerlingen (18) raadpleegden slechts één bestand. De groep 

van 84 leerlingen raadpleegden gemiddeld circa zes bestanden. Het maximum van één 

leerling is 36 bestanden. Van de 84 leerlingen die bestanden hebben geraadpleegd, zaten er 45 

in een eindexamenklas vwo, 24 in een vijfde klas vwo, één in een vierde klas vwo en 14 in 

een klas 4 havo. 

Opvallend is dat de frequentie waarmee bestanden op de ELO zijn geraadpleegd, niet 

samenhangt met het aantal uren dat aan huiswerk wordt besteed, noch voor wiskunde, noch in 

het algemeen. Wel is er een verband met de voormeting wiskundeangst (r=.26, N=73, 

p=.026), dat overigens bij de nameting niet langer significant is (r=.23, N=67, ns). Hoe 

minder bang een leerling is voor wiskunde, hoe vaker hij of zij het materiaal op de ELO 

raadpleegt, althans bij de voormeting. 

De relatief geringe belangstelling voor het materiaal op de ELO heeft wellicht te maken met 

het feit dat slechts één docent te kennen heeft gegeven dat hij hetgeen hij op het digibord 

presenteert, later ook op de ELO zet. Tegelijkertijd verklaarde deze docent dat de andere 

docenten dit nauwelijks of niet meer doen. 

 

 

3.5 Conclusies 

 

De effecten van meetmoment op inzet, plezier en relevantie zijn alle significant gebleken en 

allemaal in dezelfde richting, i.e., leerlingen lijken wat betreft deze aspecten voor het vak 

wiskunde gedurende het schooljaar minder gemotiveerd te raken. In LMME 1 is dit ook al 

geconstateerd, bijvoorbeeld op het Herman Wesselink College. Een eenvoudige verklaring is 

hiervoor niet te geven; wellicht raken leerlingen gedurende het schooljaar ontmoedigd door 

matige beoordelingen en dergelijke. Wat betreft wiskundeangst blijven de scores tamelijk 

stabiel, hetgeen suggereert dat het hier om een minder veranderlijk kenmerk van leerlingen 

gaat. 

Het blijkt dat het altijd wiskundeles krijgen met behulp van een digitaal schoolbord een 

positief effect heeft op het ervaren van plezier in de wiskunde en de ervaren relevantie van het 

vak. In tegenstelling tot LMME 1 kon geen effect worden vastgesteld op angst voor het vak 

wiskunde. Omdat er in LMME 1 nauwelijks onderscheid gemaakt kon worden tussen het 

effect van het digitale schoolbord en het docenteffect, is het mogelijk dat het effect van het 

digibord in dat onderzoek feitelijk een docenteffect is geweest. Met name het feit dat het altijd 

les krijgen met een digibord geassocieerd is met hogere gemiddelde scores op waargenomen 

plezier en relevantie wijst er op dat de ondernomen innovatie gemiddeld tot positieve 

resultaten ten aanzien van de motivatie van leerlingen heeft geleid. 
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Docenteffecten lijken redelijk stabiel in de zin dat een drietal leraren zich vrij duidelijk 

onderscheiden van hun drie andere collegae. Op alle schalen met uitzondering van de 

angstschaal zijn hun leerlingen geassocieerd met gemiddeld hogere scores op de 

vakspecifieke motivatieschalen dan de leerlingen van hun collegae. Voorzichtigheid is echter 

geboden met de interpretatie van deze uitkomsten. Niet alle docenten gaven les binnen alle 

condities wat betreft de frequentie van gebruik van het digitale bord. Dat blijkt dan ook uit de 

resultaten van de analyses omtrent de interacties tussen docenten en digibord-condities. 

Overigens zouden die interacties ook te maken kunnen hebben met de deskundigheid 

waarmee docenten gebruik maken van het digitale bord. Weinig ervaring met het bord zou 

kunnen leiden tot relatief minder goede lessen en daarmee samenhangende achteruitgang van 

de vakspecifieke motivatie van leerlingen. Omgekeerd zou veel ervaring en deskundig 

gebruik kunnen leiden tot toename van de gemiddelde motivatiescores van leerlingen. 
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4 Helen Parkhurst; internationaliseringsprojecten 

 

 

4.1 Terugblik op LMME 1 

 

De vernieuwing 

Het Helen Parkhurst voert een aantal internationaliseringsprojecten uit, gericht op 

samenwerken met leerlingen uit het buitenland. Uitwisseling vond aanvankelijk vooral plaats 

via e-mail. In het kader van „Leren met meer effect‟ stond het project Aruba „Leren en leven 

op het John Wesley College (Aruba) en het Helen Parkhurst‟ centraal. In dit project zouden 

leerlingen uit enkele tweede klassen van het Helen Parkhurst samenwerken met tweedeklas-

leerlingen van het John Wesley College. De bedoeling van het project was dat er een 

uitwisseling plaats zou vinden tussen beide culturen aan de hand van opdrachten bij de 

vakken Nederlands, Engels, Beeldende Vorming en Science. Daarbij zouden naast e-mail 

meer ict-toepassingen worden gebruikt: studieweb (als toegankelijke leeromgeving), wiki‟s 

(voor samenwerkingsopdrachten) en videoconferencing. 

 

Onderzoeksvraag en beoogde effecten 

De school wilde weten wat het effect is van het werken in internationaliseringsprojecten met 

behulp van ict op de leerlingen. 

De doelen van het project waren wat algemeen geformuleerd: De leerlingen gaan met elkaar 

werken via de digitale snelweg. Doel is in de eerste plaats dat de leerlingen veel van elkaar 

leren op het gebied van elkaars cultuur. Daarbij maken ze gebruik maken van ict-

toepassingen.  

De verwachting is dat de leerlingen bij de internationaliseringsprojecten niet alleen kennis 

opdoen, maar vooral dat ze iets „extra‟ meekrijgen (bijv. planningsvaardigheden, 

samenwerkingsvaardigheden, intrinsieke motivatie). Ook werd verondersteld dat leerlingen 

zelfvertrouwen ontwikkelen bij het gebruik van Engels in de communicatie en overtuigd 

raken van het nut van het verder ontwikkelen van hun vaardigheden in het gebruik van het 

Engels. 

 

Effecten 

De door de school voor LMME 1 geformuleerde doelen hebben betrekking op taalgebruik en 

-beleving, samenwerkings- en planningsvaardigheden en intrinsieke motivatie.  

De verwachtingen in het project Internationalisering bleken niet te zijn uitgekomen. 

Leerlingen in de experimentele conditie bleken na afloop van het project niet sterker intrinsiek 

gemotiveerd dan leerlingen in de controlegroep, noch beleefden zij het onderwijs in het vak 

Engels positiever. In tegendeel, de controlegroepen scoorden in beide gevallen zelf hoger.  

 

 

4.2 Invulling LMME 2 

 

Reflectie op de opbrengsten van LMME 1 

De interventie betreffende internationalisering is in het vorige schooljaar niet zoals bedoeld 

tot stand gekomen. Na problemen met de computerapparatuur op de partnerschool in Aruba 

bleek dat de leerlingen van die school niet participeerden in het project. De leerlingen op het 
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Helen Parkhurst hebben wel producten op de hiervoor gecreëerde Wiki gezet, maar zij hebben 

niet gecommuniceerd met leerlingen van de partnerschool. Waarschijnlijk als gevolg hiervan 

bleek de interventie een negatief effect te hebben op de intrinsieke motivatie van de leerlingen 

die aan het project deelnamen. Althans, zij scoorden hierop gemiddeld lager dan leerlingen uit 

de controlegroep. Een soortgelijk negatief effect werd gevonden op twee aspecten van de 

motivatie voor het vak Engels. De negatieve effecten kunnen wellicht worden toegeschreven 

aan teleurstelling. De leerlingen kregen immers geen reacties op hun producten van de 

leerlingen op de partnerschool in Aruba, en konden ook niet samenwerken met deze 

leerlingen. 

Ten slotte werd er geen effect gevonden op de algemene vaardigheden van de leerlingen die 

aan het project deelnamen. Verwacht werd dat bepaalde van deze vaardigheden, zoals 

samenwerkingsvaardigheid, positief beïnvloed zouden worden door de interventie. 

Wensen ten aanzien van vervolgonderzoek 

Op deze school zijn twee deelonderzoeken uitgevoerd. Enerzijds betreft dit het 

schoolontwikkelingsonderzoek, anderzijds een herhalingsonderzoek van LMME 1. 

De vraagstellingen zijn deels dezelfde als die in het vorige onderzoek. De volgende vragen 

zijn ook aan de orde gesteld in LMME 1: 

 Leidt internationale samenwerking aan een project tussen leerlingen uit verschillende 

landen tot hogere motivatie, i.e., sterkere intrinsieke motivatie, en sterkere gevoelens van 

autonomie en competentie? 

 Leidt die internationale samenwerking, waarbij het Engels als voertaal wordt gebruikt, tot 

een hogere motivatie voor het vak Engels? 

Daarnaast is een tweetal nieuwe onderzoeksvragen relevant: 

 Zijn de ervaringen van de leerlingen die deelnamen aan de interventie in het algemeen 

positief en welke ervaringen zijn dat precies? 

 Heeft de interventie een positief effect op de schrijfvaardigheid Engels? 

 

 

4.3 Dataverzameling 

 

Omdat het onderzoek in LMME 1 niet naar wens is verlopen, wilde de school in LMME 2 het 

onderzoek naar de effecten van internationaliseringprojecten met behulp van ict nog eens over 

doen, maar nu met een school in Macedonië. Het risico dat het met deze school ook mis zou 

kunnen gaan, werd klein geacht, omdat er met deze school al geruime tijd samen projecten 

worden gedaan.  

Opnieuw zijn de IMI en de BSE afgenomen met zowel een voormeting als een nameting. Dat 

gebeurde in een experimentele klas, die aan het Macedonië-project deelnam, en in een 

controleklas, waarin niet met leerlingen uit het buitenland werd samengewerkt. 

Er zijn eerst voormetingen verricht op beide scholen. De respons op de school in Macedonië 

was echter zodanig gering dat afgezien is van een nameting op de school. De nametingen voor 

de experimentele klas van het Helen Parkhurst hebben begin dit jaar plaatsgevonden; de 

nametingen in de controlegroep zijn pas aan het eind van vorig schooljaar verricht. Dit is 

onder andere het gevolg van de omstandigheid dat de nametingen bedoeld voor de 

controlegroep aanvankelijk in de verkeerde klas zijn afgenomen. 

De school verwachtte dus effecten van het internationaliseringproject op de algemene 

motivatie van leerlingen en de vakspecifieke attitude tegenover het vak Engels. Daarnaast 
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wilde de school de hypothese dat de leerlingen in de experimentele conditie die aan het 

internationaliseringproject werkten, het Engels beter zouden leren beheersen dan leerlingen in 

een controlegroep, onderzocht zien. Daartoe is in zowel de experimentele klas als in de 

controleklas een schrijfopdracht Engels afgenomen. Deze opdracht is vervolgens nagekeken 

door een docente Engels die niet in de klassen waarin de opdracht was afgenomen, les gaf. 

Daarnaast is de opdracht op verzoek van het onderzoeksinstituut onafhankelijk hiervan nog 

eens gescoord door een tweede beoordelaar, te weten een native speaker. 

Het is niet mogelijk gebleken de schrijfopdracht ook in Macedonië af te nemen. 

 

 

4.4 Analyses en resultaten 

 

De Intrinsieke Motivatie Inventaris (IMI) 

Op de gegevens van de voormetingen en nametingen van de IMI is eerst een multivariate 

covariantie-analyse uitgevoerd. Daarbij is de conditie (experimenteel versus controle) de 

factor, de nametingen van competentie, intrinsieke motivatie en autonomie zijn de 

afhankelijke variabelen en de voormetingen van deze schalen zijn de covariaten. Eerst geven 

we in Tabel 4.1 een overzicht van de gemiddelde scores, standaardafwijkingen en het aantal 

leerlingen dat bij deze analyse betrokken kon worden. Als een leerling immers op één van de 

betrokken variabelen een missende waarde heeft, kunnen zijn of haar gegevens niet voor de 

analyse worden gebruikt.  

 

De verschillen tussen de experimentele groep en de controlegroep lijken niet al te groot te 

zijn. Bovendien zijn de groepen klein, een gevolg van relatief veel missende waarden. Er is 

dan ook geen conditie-effect. Multivariaat zijn er alleen effecten van de voormetingen van 

competentie (Wilks‟ λ=.76, F(3, 29)=3.12, p=.041) en intrinsieke motivatie (Wilks‟ λ=.70, 

F(3, 29)=4.12, p=.015). Univariate toetsen geven aan dat deze variabelen alleen effect hebben 

op hun corresponderende nametingen, dat wil zeggen de voormeting competentie heeft effect 

op de nameting competentie en de voormeting intrinsieke motivatie heeft effect op de 

nameting intrinsieke motivatie. Ook als de voormetingen niet als covariaten worden gebruikt, 

is er geen effect van conditie. 

 

Tabel 4.1 Beschrijvende statistieken van de IMI  

 

  Voormeting Nameting 

  Competentie Intrinsieke 

motivatie 

Autonomie Competentie Intrinsieke 

motivatie 

Autonomie 

Con M 4.97 4.57 4.54 5.00 4.06 4.37 

sd .75 .74 .76 1.04 1.12 .96 

N 16 16 16 16 16 16 

Exp M 5.22 4.43 4.71 4.78 4.07 4.41 

sd .67 .76 .75 .79 .88 .71 

N 20 20 20 20 20 20 

Noot. Exp: experimentele groep; Con: controlegroep; M: gemiddelde score; sd: standaarddeviatie; N: aantal 

respondenten 
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Om na te gaan of er wel verschillen zijn tussen de voor- en nametingen, eventueel gepaard 

gaande aan een interactie met conditie, is een analyse van herhaalde metingen uitgevoerd. Er 

zijn dan drie effecten mogelijk: 

1. Een effect van tijd, dat wil zeggen een duidelijk verschil tussen de gemiddelden van 

voor- en nameting; 

2. Een effect van conditie, dat wil zeggen een duidelijk verschil tussen gemiddelde scores 

in beide condities; 

3. Een effect van de interactie tussen tijd en conditie, dat wil zeggen een duidelijk 

verschil tussen het gemiddelde scoreverloop tussen voor- en nameting in beide 

condities. 

Het conditie-effect wordt een zogenaamd between-subjects effect genoemd, omdat het gaat 

om een verschil tussen twee groepen. De andere twee effecten worden within-subjects 

effecten genoemd, omdat het gaat over metingen van dezelfde personen. 

Er is slechts één effect gevonden, namelijk een daling van de gemiddelde intrinsieke 

motivatiescores in beide condities (Wilks‟ λ=.74, F(1, 34)=11.93, p=.001). Dit is in Figuur 4.1 

weergegeven.  

 

Figuur 4.1 Daling van intrinsieke motivatie scores in beide condities 

 

De daling van het gemiddelde bedraagt ongeveer .43, dat is om en nabij een halve 

standaarddeviatie en dus vrij substantieel te noemen. Dit effect is overigens ook op andere 

scholen tijdens LMME 1 gevonden. Blijkbaar vindt er gedurende het schooljaar een spontane 

daling van de intrinsieke motivatie plaats. 

 

De belevingsschaal Engels (BSE) 

Tabel 4.2 geeft de gemiddelde scores op de voor- en nametingen van de BSE. Net als bij de 

IMI lijken de verschillen heel klein. Er zijn multivariaat getoetst significante effecten van alle 

covariaten, voor de voormeting werkwijze is Wilks‟ λ .49 (F(4, 31)=7.91, p<.001), voor de 

voormeting plezier is Wilks‟ λ .36 (F(4, 31)=13.99, p<.001), voor de voormeting nut is Wilks‟ λ 

.49 (F(4, 31)=7.91, p<.001) en tenslotte is Wilks‟ λ .67 voor de voormeting integratief 

(F(4, 31)=3.81, p=.012). Univariaat is het effect van de voormeting werkwijze op de nameting 
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werkwijze significant, evenals de effecten van de voormeting plezier op de nametingen 

werkwijze en plezier, de effecten van de voormeting nut op de nametingen werkwijze, plezier 

en nut, en tenslotte het effect van de voormeting integratief op de nameting integratief. 

Ook het conditie-effect is multivariaat significant (Wilks‟=λ .72, F(4, 31)=2.94, p=.036), maar 

univariaat zijn er geen significante effecten van conditie op de nametingen . 

Merkwaardigerwijs doen zich ook multivariaat getoetst geen significante effecten van 

conditie voor wanneer de covariaten niet in de analyse worden betrokken.  

 

 

Tabel 4.2 Beschrijvende statistieken van de BSE  

 

  Voormetingen 

  Werkwijze Plezier Nut Integratief 

Controle M 3.79 3.42 4.02 4.13 

sd .52 .69 .41 .40 

N 19 19 19 19 

Experimenteel M 4.09 3.75 3.91 4.08 

sd .55 .46 .53 .49 

N 21 21 21 21 

  Nametingen 

  Werkwijze Plezier Nut Integratief 

Controle M 3.71 3.30 4.02 4.13 

sd .57 .69 .39 .44 

N 19 19 19 19 

Experimenteel M 3.81 3.53 3.98 4.02 

sd .42 .51 .46 .43 

N 21 21 21 21 

Noot. M: gemiddelde score; sd: standaarddeviatie; N: aantal respondenten 

 

Het kan zijn dat het multivariate effect te maken heeft met de iets meer geprononceerde 

dalingen op de gemiddelden in de nametingen van de experimentele groep ten opzichte van de 

voormetingen, vergeleken met de controlegroep. Dit met als enige uitzondering de schaal nut, 

waar een lichte stijging plaatsvindt in de experimentele groep. De veranderingen in 

gemiddelde score tussen voor- en nameting zijn echter zo marginaal, dat er aan het conditie-

effect getwijfeld moet worden. 

 

Om wat meer inzicht in mogelijke effecten te krijgen zijn ook analyses van de herhaalde 

metingen van werkwijze, plezier, nut en integratief uitgevoerd. Net als voor de IMI zijn er 

drie mogelijke effecten (zie boven). Het blijkt dat er alleen significante effecten zijn van tijd 

op de herhaalde metingen van werkwijze (Wilks‟ λ=.83, F(1, 38)=7.59, p=.009) en plezier 

(Wilks‟ λ=.87, F(1, 38)=5.66, p=.022). Deze effecten zijn in Figuur 4.2 weergegeven. Het lijkt 

alsof de gemiddelde scores op werkwijze in de experimentele groep scherper dalen dan in de 

controlegroep, maar aangezien het effect van de interactie tussen conditie en tijd niet 

significant is, zal dit op toeval berusten. Ofschoon de effecten van conditie niet significant 

zijn, zien we zowel op de voormeting als op de nameting gemiddeld hogere scores in de 

experimentele groep dan in de controlegroep. 
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Figuur 4.2 Verloop van gemiddelde scores op werkwijze en plezier 

 

De stelopdracht 

Zoals eerder vermeld werd ook een effect verwacht van conditie op de schrijfvaardigheid in 

het Engels. Om dit effect te toetsen, kregen leerlingen in beide condities een stelopdracht, 

nadat aan hen eerst een tekst was voorgelegd over het kweken van “in vitro vlees”. De 

bedoeling was om op grond van deze in het Engels gestelde tekst zelf een tekst te schrijven, 

waarin argumenten werden aangedragen ten faveure van deze methode. 

De teksten van de leerlingen werden door twee onafhankelijke beoordelaars bekeken op 

grammaticale correctheid, vocabulaire en spelling. De eerste beoordelaar was een docente 

Engels van Helen Parkhurst, de tweede een native speaker die door het onderzoeksinstituut is 

aangezocht. De eerste beoordelaar heeft ook de overtuigingskracht van de teksten beoordeeld 

als “goed” of “niet overtuigend”. Daarnaast werd door de tweede beoordelaar ook het aantal 

argumenten in de tekst geteld, alsmede het aantal relevante informatieve elementen over in 

vitro vlees dat in de teksten was verwerkt. Tenslotte heeft de tweede beoordelaar ook een 

indicatie gegeven van de lengte van de teksten:  

 kort, dat wil zeggen een halve bladzijde of minder; 

 medium, dat wil zeggen circa driekwart bladzijde; 

 lang, dat wil zeggen ongeveer een hele bladzijde. 

Beide beoordelaars hebben het aantal grammaticale fouten, fouten in vocabulaire en 

spelfouten geteld. Eerst is de overeenstemming tussen beide beoordelaars geanalyseerd. 

Daartoe zijn voor de drie categorieën Kendall‟s τc en de Pearson correlatiecoëfficiënt 

berekend. De eerste maat wordt aanbevolen voor ordinale data, bij de tweede wordt uitgegaan 

van variabelen die op een intervalschaal worden gemeten. Cohen‟s κ kon niet worden 

gebruikt omdat de kruistabellen met de scores van beide beoordelaars niet symmetrisch zijn. 

Tabel 4.3 geeft de uitkomsten. 

 

Tabel 4.3 Overeenstemming tussen de oordelen over de stelopdracht 

 

 Grammatica Vocabulaire Spelling 

Kendall‟s τc .58 .84 .72 

Pearson r .91 .94 .91 

 

De overeenstemming tussen beide beoordelaars lijkt ruim voldoende. Vervolgens is een 

multivariate variantie-analyse uitgevoerd met de drie foutencategorieën als afhankelijke 

variabelen en conditie als onafhankelijke variabele. Voor de eerste beoordelaar worden geen 

significante effecten van conditie gevonden, noch multivariaat, noch univariaat. Voor de 
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tweede beoordelaar is het effect van conditie significant, wanneer we eenzijdig toetsen 

(Wilks‟ λ=.81, F(3, 31)=2.41, p=.043, eenzijdig). Een eenzijdige toets is geschikt, omdat er van 

te voren de veronderstelling was dat de experimentele groep lager zou scoren, i.e., minder 

fouten zou maken. Tabel 4.4 geeft het gemiddeld aantal fouten per conditie voor elke 

categorie, zoals gescoord door de tweede beoordelaar. Tevens zijn de standaardafwijkingen en 

het aantal leerlingen per conditie weergegeven. 

 

Tabel 4.4 Gemiddeld aantal fouten in stelopdracht; tweede beoordelaar 

 

  Grammatica Vocabulaire Spelling 

Controle M 2.21 3.29 2.86 

sd 1.71 2.05 1.99 

N 14 14 14 

Experimenteel M 3.05 3.33 1.76 

sd 1.80 1.59 1.25 

N 21 21 21 

Noot. M: gemiddelde score; sd: standaarddeviatie; N: aantal respondenten 

 

Univariaat blijkt alleen het effect van conditie op spelling significant; de experimentele groep 

maakt minder spelfouten (F(3, 31)=3.98, p=.027, eenzijdig). 

Wat betreft argumentatie, informatie-eenheden en tekstlengte bestaan er geen significante 

verschillen tussen de condities. Beide groepen vertonen gemiddeld dezelfde 

overredingskracht, gebruiken evenveel informatie en schrijven even lange teksten. 

Ten slotte is gekeken naar de mogelijke determinanten van overredingskracht van de teksten. 

Daartoe is een multiple regressieanalyse uitgevoerd met de argumentatiescore als afhankelijke 

variabele en het aantal fouten in de drie categorieën, zoals gescoord door de tweede 

beoordelaar, de tekstlengte en aantal informatie-eenheden als predictoren. Alleen tekstlengte 

blijkt een mogelijke determinant van de argumentatiescore (F(1, 33)=8.20, p=.007). De 

gekwadrateerde multiple correlatiecoëfficiënt is .20, hetgeen impliceert dat circa 20% van de 

argumentatiescore wordt bepaald door de lengte van de tekst. Overigens behoeft natuurlijk 

niet van een oorzakelijk verband te worden uitgegaan. Het ligt gewoon voor de hand dat een 

langere tekst gepaard gaat met het noemen van meer argumenten. 

 

 

4.5 Conclusies 

 

Het gebrek aan aangetoonde effecten heeft mogelijk te maken met het geringe onderscheidend 

vermogen van de statistische toetsen (power). We hebben immers bijna steeds te maken met 

kleine groepen leerlingen, waardoor de power navenant gering is. Berekeningen laten 

bijvoorbeeld zien dat er bij een overschrijdingskans van de statistische toets van 5% en een 

power van .80 (4/5
e
 kans om in de steekproef een populatie-effect te detecteren, als dat er is), 

er 64 om 42 personen in de experimentele groep versus de controlegroep moeten zitten om 

een effect van een halve standaarddeviatie vast te kunnen stellen. Hierbij is uitgegaan van een 

verhouding van ongeveer 3:2 leerlingen in beide groepen, zoals bij de toetsingen van de 

effecten van conditie op stelvaardigheid in het Engels het geval was. Pas bij een effectgrootte 

van een hele standaarddeviatie in de populatie kan worden volstaan met circa 17 personen in 

de experimentele groep versus 11 personen in de controlegroep. 
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Anderzijds is er nu in elk geval zoals in het vorige jaar geen sprake van negatieve effecten. De 

interpretatie dat die toe te schrijven zijn geweest aan teleurstelling doordat er aan de 

Arubaanse kant weinig gebeurde, lijkt dus gerechtvaardigd. 
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5 Twents Carmel College; Taaltuin Twente 

 

5.1 Terugblik op LMME 1 

 

De vernieuwing  

De regio Twente is gekenmerkt als een taalzwakke regio, wat zich onder meer uit in de 

examenresultaten havo/vwo. Om de taalprestaties van de leerlingen te verbeteren is het 

project Taaltuin Twente ontwikkeld. Onderdeel van dit project vormt het programma 

Muiswerk, waarmee leerlingen achter de computer spelling en leesvaardigheid kunnen trainen 

en oefenen. Het is een eenvoudig te gebruiken direct-feedback-programma, waarbij leerlingen 

op eigen niveau kunnen instappen en op eigen tempo onderdelen kunnen oefenen. Het 

programma werd aanvankelijk alleen als remediërend programma gebruikt. In het kader van 

dit project wordt het echter breed ingezet, op zowel basisscholen in de regio als in de eerste 

klas van het voortgezet onderwijs. Men hoopt op deze manier een doorlopende leerlijn te 

realiseren en betere leerprestaties te realiseren op het gebied van spellen en begrijpend lezen. 

In het kader van LMME 1 is geëxperimenteerd met de inzet van Muiswerk, met begeleiding 

van onderwijsassistenten.  

 

Onderzoeksvraag en beoogde effecten 

In het verrichte onderzoek stond de vraag centraal: „Wat is het effect van de inzet van 

remediërende software (Muiswerk) op prestaties bij spellen en begrijpend lezen?’ 

Doel was door de inzet van de digitale leermaterialen “Muiswerk” in het onderwijs voor 

Nederlands betere leerprestaties te realiseren op het gebied van spellen en begrijpend lezen 

zonder verhoging van de werkdruk bij de betrokken docenten. Relevant in dit verband is dat 

de computerondersteunde lessen door onderwijsassistenten werden gegeven, en de 

traditionele lessen door reguliere docenten. Op deze wijze werd met computerondersteuning 

dus een vermindering van de belasting voor docenten beoogd. 

 

Effecten 

Op het Carmel is het effect van computerondersteund oefenen van spellingvaardigheid en 

begrijpend lezen onderzocht. Dat gebeurde door middel van het vergelijken van traditionele 

lessen, waarbij de docent voor de klas uitleg verschaft en leerlingen begeleid door de docent 

oefeningen maken, met lessen, waarin de leerlingen computerondersteund oefenen onder 

begeleiding van een onderwijsassistent. De toetsen die zijn gebruikt om mogelijke effecten 

vast te stellen waren genormeerd voor groep 8 van het basisonderwijs en zijn ook in het 

algemeen te gemakkelijk gebleken voor de brugklassers in het onderzoek. Zodoende is er 

sprake van plafondeffecten op de toetsen. 

 

Na correctie voor de scores op de voortoets en omzetting van de toetsscores in DLE‟s is 

gebleken dat leerlingen uit de experimentele groep (zij die spelling of begrijpend lezen 

oefenden met het computerprogramma onder begeleiding van een onderwijsassistent), het op 

de natoets niet beter deden dan leerlingen in de controlegroep (zij die traditioneel onderwijs 

genoten voor spelling casu quo begrijpend lezen onder begeleiding van een docent zonder 

computerondersteuning). De leerlingen waren elkaars controlegroepen, dat wil zeggen zij die 

spelling computerondersteund oefenden volgden traditionele lessen begrijpend lezen en vice 

versa volgden leerlingen die computerondersteund begrijpend lezen oefenden traditionele 

lessen in spelling. Daarnaast heeft een kleine groep, uitsluitend bestaande uit havo – vwo 
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leerlingen, beide onderwerpen computerondersteund geoefend. Dit is de dubbel experimentele 

groep. Alle leerlingen gingen gemiddeld vooruit tussen voormeting en nameting. Prestaties op 

beide toetsen (spelling en begrijpend lezen) bleken voornamelijk af te hangen van de scores 

op de eindtoets basisonderwijs. Er bleek wel een interactie-effect op te treden. Vmbo-

leerlingen profiteerden in het algemeen meer van de interventie bij begrijpend lezen dan 

havo/vwo-leerlingen. Volgens betrokkenen (schoolleider en projectleider) zou dit het gevolg 

kunnen zijn van het feit dat de interventie bij begrijpend lezen voor havo/vwo-leerlingen vrij 

complex was in verhouding tot de interventie bij vmbo-leerlingen. 

 

5.2 Invulling LMME 2 

 

Reflectie op de opbrengsten van LMME 1 

Op het Carmel is het effect van computerondersteund oefenen van spellingvaardigheid en 

begrijpend lezen onderzocht. Dat gebeurde door middel van het vergelijken van traditionele 

lessen, waarbij de docent voor de klas uitleg verschaft en leerlingen begeleid door de docent 

oefeningen maken, met lessen, waarin de leerlingen computerondersteund oefenen onder 

begeleiding van een onderwijsassistent. De toetsen die zijn gebruikt om mogelijke effecten 

vast te stellen waren genormeerd voor groep 8 van het basisonderwijs en zijn ook in het 

algemeen te gemakkelijk gebleken voor de brugklassers in het onderzoek. Er was dus sprake 

van plafondeffecten op de toetsen. 

Wensen ten aanzien van vervolgonderzoek 

Op deze school zijn in het kader van LMME 2 twee deelonderzoeken uitgevoerd. Het betreft 

een retentiemeting en schoolontwikkelingsonderzoek.  

Vraagstellingen retentiemeting 

 Wat zijn de effecten van computerondersteund oefenen onder begeleiding van 

onderwijsassistenten op de lange termijn in vergelijking met de effecten van traditioneel 

onderwijs van een bevoegd docent? 

 Verschillen de effecten voor spelling en begrijpend lezen? 

 In hoeverre zijn deze effecten afhankelijk van de leerstijlen van leerlingen? 

De school wilde graag de leerstijlen van leerlingen in het onderzoek betrekken. Het 

vermoeden bestaat dat de leerwinst die met het computerondersteund oefenen kan worden 

behaald, afhankelijk is van leerstijl. Specifiek is de veronderstelling dat leerlingen met een 

sterke mate van zelfregulering of zelfsturing sterker profiteren van zelfstandig werken, al dan 

niet in een ict-omgeving.  

 

 

5.3 Dataverzameling 

 

Vanuit de school is dus geopperd dat leerstijlen mogelijk een rol spelen bij het profijt dat 

leerlingen al dan niet trekken van het computerondersteund oefenen van spelling en 

leesvaardigheid. Met name leerlingen die in hoge mate hun eigen leerproces reguleren, 

zouden baat hebben bij het zelfstandigen oefenen met computerondersteuning. Er zijn voor 

deze doelgroep, i.e., leerlingen uit tweede klassen vmbo en havo – vwo, echter weinig 

instrumenten beschikbaar om leerstijlen te meten. In het algemeen is dergelijk 

instrumentarium gericht op studenten in het hoger onderwijs, zie bijvoorbeeld de Inventaris 
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Leerstijlen, ILS, (Vermunt, 1991), en de Motivated Strategies for Learning Questionnaire, 

MSLQ, (Pintrich & Smith, 1993). Het voornaamste probleem is dat de vragen in deze lijsten 

vaak vrij complex zijn geformuleerd, waarmee ze grotendeels ongeschikt zijn voor afname 

onder relatief jonge kinderen.  

 

In de literatuur is vervolgens gezocht naar andere instrumenten voor het meten van leerstijlen. 

Uiteindelijk zijn drie instrumenten geselecteerd die relevante leerstijlen in kaart pogen te 

brengen. De Learning Process Questionnaire (Biggs, Kember, & Leung, 2001) bevat twintig 

vragen die kunnen worden verdeeld over vier factoren, te weten: 

1. Deep motive (bijvoorbeeld: “Ik werk hard op school omdat ik de leerstof interessant 

vind.”) 

2. Deep strategy (bijvoorbeeld: “Ik moet altijd flink wat tijd besteden aan een onderwerp 

voordat ik tevreden ben.”) 

3. Surface motive (bijvoorbeeld: “Ik vind school niet erg interessant dus doe ik er zo 

weinig mogelijk voor.”) 

4. Surface strategy (bijvoorbeeld: “Ik bestudeer alleen de belangrijke delen van mijn 

schoolboeken.”) 

 

Biggs stelt overigens dat zijn vragenlijst geen leerstijlen meet in de zin van stabiele, 

persoonsgerelateerde kenmerken. Volgens hem zijn leerstijlen het resultaat van het soort 

onderwijs dat wordt gegeven en hij prijst zijn instrument dan ook voornamelijk aan als een 

hulpmiddel bij het diagnosticeren van gebreken van het onderwijs. Hoge scores op 

oppervlaktemotieven en oppervlakkige strategieën zouden bijvoorbeeld het gevolg zijn van te 

weinig diepgang in het onderwijs. Hoe dit ook zij, de vragen zijn uit het Engels vertaald en 

daar waar nodig is de formulering aangepast casu quo eenvoudiger gemaakt. 

Het volgende instrument dat deels geschikt werd geacht is de Approaches to learning and 

studying inventory, ALSI (Matttick, Dennis, & Bligh, 2004). De ALSI bestaat oorspronkelijk 

uit 18 vragen verdeeld over de volgende factoren: 

1. Surface approach (bijvoorbeeld: “Het meeste dat ik op school leer neem ik aan en 

twijfel er nauwelijks aan dat het waar is.”) 

2. Deep approach (bijvoorbeeld: “Ik probeer altijd te snappen wat we moeten leren.”) 

3. Monitoring studying (bijvoorbeeld: “Ik kijk mijn eigen werk meestal na om te zien of 

het in orde is.”) 

4. Organised studying (bijvoorbeeld: “Ik plan mijn tijd op school meestal zo dat ik er het 

meeste aan heb.”) 

5. Effort management (bijvoorbeeld: “Ik werk hard op school.”) 

 

De auteurs hebben de laatste twee factoren in een analyse samengenomen. Het ligt voor de 

hand dat de eerste twee factoren vergelijkbaar zijn met het onderscheid tussen diepgang en 

oppervlakkigheid dat ook door Biggs et al. wordt gehanteerd. Drie vragen leken ook na 

vertaling te ingewikkeld voor onze doelgroep en zijn alsnog verwijderd. 

Tenslotte is de Index of Learning Styles Questionnaire, ILSQ (Graf, Viola, Leo, & Kinshuk, 

2007) vertaald. De vragenlijst bestaat uit 44 vragen die de volgende vier dimensies pogen te 

meten:  

1. active versus reflective (bijvoorbeeld: “Ik begrijp iets beter nadat ik: ● het heb 

uitgeprobeerd ● er over na heb gedacht”) 

2. sensing versus intuitive (bijvoorbeeld: “Ik vind het gemakkelijker om: ● feiten te leren 

● begrippen te leren”) 

3. visual versus verbal (bijvoorbeeld: “Ik krijg nieuwe informatie liefst aangeboden met: 

● plaatjes, grafieken of kaarten ● schriftelijke aanwijzingen of tekst”) 
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4. sequential versus global (bijvoorbeeld: “Wanneer ik eenmaal: ● alle delen begrijp, 

begrijp ik het geheel ● het geheel begrijp, begrijp ik hoe de delen er in passen”) 

 

Het itemformaat van de ILSQ wijkt af van de traditionele Likertschaal in de zin dat 

respondenten op een vierpuntsschaal moeten aangeven naar welke pool van beide 

antwoordalternatieven hun voorkeur uitgaat. Bij de LPQ en de ALSI waren de 

antwoordalternatieven respectievelijk: “nooit of zelden”, “soms”, “vaak” en “altijd of bijna 

altijd”. 

De vragen zijn voordat de lijst onder de leerlingen is afgenomen, eerst nog gescreend op 

begrijpelijkheid door de docent Nederlands van de school. 

 

 

5.4 Analyses en resultaten 

 

Analyse van de leerstijl-vragenlijsten 

Eerst zijn de betrouwbaarheden van de vier schalen van de LPQ berekend. Die waren niet erg 

bevredigend, .67 voor Deep Motive, .59 voor Deep Strategy, .61 voor Surface Motive en .33 

voor Surface Strategy. Vervolgens is een exploratieve factoranalyse uitgevoerd. De resultaten 

daarvan stemden niet overeen met de veronderstelde structuur van de vragenlijst. Wegens 

deze resultaten is een grotere set items geselecteerd die bestond uit 19 items van de LPQ en de 

items van de schalen Deep Approach en Surface Approach van de ALSI. De items uit beide 

vragenlijsten die Surface Motive, Surface Approach of Surface Strategy beogen te meten, zijn 

gespiegeld. De schaal beoogt op deze wijze dus te meten in hoeverre de respondent aangeeft 

zich te bedienen van dieptestrategieën bij het leren (Deep Strategy). Na verwijdering van twee 

van de ALSI-items is een schaal verkregen met een betrouwbaarheid (Cronbach‟s α) van .85. 

De items voor Monitoring Studying, Organised Studying en Effort Management blijken 

gezamenlijk een redelijk intern consistent geheel te vormen met een α van .71. Deze items 

beogen weer te geven in hoeverre het studeergedrag door de leerling wordt gemonitored 

(Monitoring). 

 

Tenslotte is de betrouwbaarheid van de vier schalen van de ILSQ berekend. De enige 

enigszins betrouwbare schaal is de dimensie visual – verbal (α = .62 voor alle items van deze 

schaal). Van de overige schalen heeft er één een α van .38 en de overige twee hebben zelfs 

negatieve waarden voor α. Vervolgens is met behulp van factoranalyse getracht om een 

interpreteerbare structuur te vinden. Dat is echter niet gelukt. Daarom is alleen gekeken naar 

de items voor verbaal versus visueel. Met vijf items heeft de schaal een α van .70. 

 

Voor de drie besproken schalen, te weten Deep Strategy, Monitoring en Verbal – Visual zijn 

tenslotte somscores berekend. Een hoge score op verbaal versus visueel duidt daarbij op een 

voorkeur voor verbale informatie. De volgende tabel geeft het gemiddelde en de 

standaardafwijking van elke schaal, alsmede het aantal respondenten en het 

responspercentage. 
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Tabel 5.1 Enkele beschrijvende statistieken van de leerstijlschalen 

 

 Gemiddelde 

score 

Standaard-

afwijking 

N Respons-

percentage 

Deep strategy 2.26 .37 161 95% 

Monitoring 2.46 .49 161 95% 

Verbal - visual 2.11 .66 161 95% 

 

 

Spellingvaardigheid  

Tijdens LMME 1 zijn drie toetsen voor spelling afgenomen, waarbij voor- en natoets identiek 

waren, maar de tussentoets een andere was. De voor- en natoets bestonden elk uit 40 items, de 

tussentoets telde 38 items en was van een iets hogere moeilijkheidsgraad dan de andere twee. 

De tussentoets is in het tweede leerjaar bij wijze van retentietoets afgenomen. Tabel 5.2 bevat 

enkele gegevens van de vier toetsen. 

 

Tabel 5.2 Enkele gegevens van de toetsen voor spellingvaardigheid 

 

 M sd N Respons Minimum Maximum 

Voortoets 32.38 5.88 170 100% 10 40 

Tussentoets 30.25 6.21 170 100% 7 38 

Natoets 34.28 5.23 159 93% 17 40 

Retentietoets 32.40 4.79 160 94% 14 38 

Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, N: aantal respondenten 

 

De voortoets kan dus het beste met de natoets worden vergeleken en de tussentoets met de 

retentietoets. In sommige gevallen kan het nuttig zijn om met zogenaamde DLE‟s (didactische 

leeftijdsequivalenten) te werken in plaats van met ruwe scores. Een nadeel is dat er vooral bij 

de scores in DLE‟s nogal sterke plafondeffecten optreden, omdat met name de voor- en 

natoets iets te gemakkelijk waren voor de leerlingen. 

 

De resultaten van een analyse van de herhaalde metingen van spellingvaardigheid, te weten de 

tussentoets en de retentietoets lijken op een conditie-effect te duiden, maar na correctie voor 

Citotoetsscore blijkt dit niet het geval te zijn. Er is een significant effect van tijd 

(Wilks‟λ=.94, F(1, 150)=10.24, p=.002) en er is een significant interactie-effect tussen tijd en 

Citotoetsscore (Wilks‟λ=.94, F(1, 150)=9.75, p=.002). Op de retentietoets wordt hoger gescoord 

dan op de tussentoets. De gemiddelde score op de retentietoets gecorrigeerd voor prestatie op 

de Citotoets is 32.90 versus 31.12 voor de tussentoets. Ofschoon het conditie-effect overall 

niet significant is, blijkt uit paarsgewijze vergelijkingen dat de dubbel experimentele groep, 

die zowel spellen als begrijpend lezen in het eerste leerjaar met Muiswerk hebben geoefend 

hoger scoort op de toetsen voor spelling dan beide andere groepen, die óf spelling óf 

begrijpend lezen met computerondersteuning hebben geoefend. De geschatte gemiddelde 

score voor de dubbel experimentele groep is 33.36 versus respectievelijk 31.35 en 31.33 voor 

beide andere groepen. De bijbehorende overschrijdingskansen voor de gemiddelde verschillen 

zijn .050 en .048. Figuur 5.1 geeft een indicatie van het gemiddelde scoreverloop van 

tussentoets en retentietoets voor de drie groepen. 
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Figuur 5.1 Gemiddelde scores tussenmeting en retentiemeting spellingvaardigheid 

 

De interactie tussen tijd en Citotoetsscore kan als volgt worden geïnterpreteerd. De correlatie 

tussen de retentietoets en Citotoetsscore bedraagt .41 versus .51 voor de tussentoets en 

Citotoetsscore. Dit verschil is statistisch significant (z=1.73, p=.042, eenzijdig getoetst). In 

Figuur 5.2 zijn de regressies van de tussenmeting en de retentiemeting op Citotoetsscore 

weergegeven. Naast de regressielijnen zijn ook de individuele datapunten gegeven.  De 

regressie van tussentoetsscore op Citotoetsscore is steiler dan de regressie van 

retentietoetsscore op Citotoetsscore. De figuur laat zien dat de winst die tussen de tussentoets 

en de retentietoets wordt geboekt, kleiner is naarmate de Citotoetsscore hoger is. Dit 

interactie-effect moet echter met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, daar het ook 

gebaseerd kan zijn op een plafondeffect. Immers, hoe hoger de tussentoetsscore, hoe minder 

winst er op de retentietoets geboekt kan worden. En hoe hoger er op de Citotoets is gescoord, 

hoe hoger er op de tussentoets wordt gescoord.  

 

Er is ook nog een analyse van herhaalde metingen voor alle beschikbare toetsgegevens 

verricht. Dan moet er echter wel worden gewerkt met DLE‟s in plaats van ruwe scores, omdat 

de paren toetsen niet hetzelfde zijn, zoals al eerder vermeld. Afhankelijke variabelen worden 

dus gevormd door de DLE-scores op de voortoets, de tussentoets, de natoets en de 

retentietoets. Onafhankelijke variabelen zijn tijdstip van afname, conditie en de interactie 

hiertussen. Citotoetsscore is covariaat en daardoor is ook de interactie tussen deze en tijdstip 

van afname in de analyse opgenomen.  

Tijdstip van afname en de interactie tussen deze en Citotoetsscore hebben een significant 

effect (Wilks‟λ=.87, F(3, 137)=6.73, p<.001, en Wilks‟λ=.87, F(3, 137)=6.53, p<.001, 

respectievelijk). De effecten van conditie en de interactie tussen conditie en het tijdstip van 

afname zijn niet significant. De paarsgewijze verschillen tussen de drie condities zijn ook niet 

significant. In Figuur 5.3 zijn de gemiddelde geschatte DLE-scores op de vier toetsen 

weergegeven. Paarsgewijze vergelijkingen van de meetmomenten geven aan dat alleen het 

verschil tussen de DLE-score op meetmoment twee en drie niet significant is. Dat houdt dus 

in dat de schijnbare dip na de tussentoets, bij de natoets, op toeval berust en als niet bestaand 
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moet worden opgevat. Het betekent ook dat de leerlingen op elk volgend meetmoment het 

gemiddeld beter doen dan op het vorige meetmoment. De leerlingen gaan er wat prestaties 

betreft alleen maar op vooruit. 
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Figuur 5.2 Verband tussen Citotoetsscore en tussenmeting en retentiemeting 

Noot.  Citotoetsscores op de horizontale as, scores op tussenmeting en retentiemeting op verticale as. 
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Figuur 5.3 Gemiddelde DLE-scores op de vier spellingtoetsen 

 

De interactie tussen meetmoment en Citotoetsscore is in Figuur 5.4 weergegeven. Er kan 

worden gezien dat de correlatie tussen Citotoetsscore en spellingvaardigheid afneemt, 

naarmate de tijd vordert. De regressie van de voortoetsscore op de Citotoetsscore is het steilst. 

Bij statistische toetsing blijkt dat alleen de correlatie tussen natoets en Citotoetsscore niet 

verschilt van die tussen de retentietoets en Citotoetsscore. De correlatie tussen Citotoetsscore 

en retentietoets bedraagt .26 en is significant lager dan die tussen Citotoetsscore en de voor- 

en tussentoets (r=.40, z=.42, p=.027, respectievelijk r=.38, z=.40, p=.05). 
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Figuur 5.4 Regressie van spellingtoetsscores op Citotoetsscores 

 

Vaardigheid in begrijpend lezen 

Naast de voortoets en de natoets die in LMME 1 zijn afgenomen, is er tevens een retentietoets 

voor begrijpend lezen afgenomen. Het betreft hier een toets die in het leerlingvolgsysteem van 

het Cito is opgenomen. Tabel 5.3 geeft enkele beschrijvende statistieken. 

 

Tabel 5.3 Enkele gegevens van de toetsen voor begrijpend lezen 

 

 M sd N Respons Minimum Maximum 

Voortoets 34.02 6.15 169 99% 18 49 

Natoets 35.15 6.65 161 95% 20 50 

Retentietoets 38.99 6.57 166 98% 22 50 

Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, N: aantal respondenten 

 

We zien dat de gemiddelde scores per afname toe zijn genomen en dat er met name op de 

retentietoets flink hoger wordt gescoord dan op de natoets. Het probleem is echter dat de ruwe 

toetsscores niet helemaal vergelijkbaar zijn omdat de retentietoets in drie delen is afgenomen, 

zodat een zelfde totale score op verschillende manieren kan worden bereikt. Niettemin is er 

analoog aan de analyse van de spellingtoetsen een analyse uitgevoerd met de scores op de drie 

toetsen als afhankelijke variabelen en conditie en tijd als factoren en Citotoetsscore als 

covariaat. 

Alleen het effect van de interactie tussen meetmoment en conditie en het effect van 

Citotoetsscore zijn significant (Wilks‟λ=.93, F(4, 286)=2.69, p=.032, en F(1, 144)=203.70, p<.001, 

respectievelijk). In Figuur 5.5 is de interactie tussen conditie en meetmoment grafisch 

weergegeven. 
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Figuur 5.5 Gemiddelde scores op de toetsen begrijpend lezen 

 

We zien dat alleen de dubbel experimentele groep neigt naar een iets lagere score op de 

natoets in vergelijking met de twee andere toetsen, terwijl de beide andere groepen op elk 

volgend meetmoment vooruitgang boeken. De verbetering van de dubbel experimentele groep 

op de retentietoets is echter spectaculair te noemen; zij bedraagt bijna een hele 

standaarddeviatie. 

 

Paarsgewijze vergelijkingen van de meetmomenten laten zien dat de gemiddelde score op elk 

volgend meetmoment significant hoger is dan de gemiddelde score op het vorige 

meetmoment, waarbij met name op de retentiemeting veel hoger wordt gescoord dan op de 

voormeting en de nameting (gemiddelde verschillen respectievelijk 5.41 en 4.52, p<.001 voor 

beide verschillen). 

 

Omdat de ruwe toetsscores mogelijk niet vergelijkbaar zijn, kunnen de resultaten van de 

vorige analyse vertekend zijn. Daarom is zij nog eens overgedaan, maar nu met DLE-scores 

als afhankelijke variabelen. Een groot nadeel van het gebruik van de DLE-score is dat er 

behoorlijke plafondeffecten in zitten, onder andere als gevolg van de normering van de 

toetsen in een populatie uit het basisonderwijs. Zo behaalt ongeveer 59% van de leerlingen de 

maximale DLE-score op de voortoets en de natoets en maar liefst 81% van de leerlingen haalt 

die maximale score op de retentietoets. 

 

Nu vinden we significante effecten van meetmoment (Wilks‟λ=.86, F(2, 141)=11.24, p<.001) en 

van de interactie tussen meetmoment en Citoscore (Wilks‟λ=.87, F(2, 141)=10.83, p<.001). 
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Zoals verwacht heeft Citoscore een significant effect (F(1, 142)=95.64, p<.001). De interactie 

tussen conditie en meetmoment is niet langer significant. In Figuur 5.6 is ook te zien dat de 

dip in de gemiddelde DLE-score in de dubbel experimentele veel minder geprononceerd is 

dan bij de ruwe scores. 
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Figuur 5.6 Gemiddelde DLE-scores op de toetsen begrijpend lezen 

 

Uit analyse van paarsgewijze verschillen blijkt dat alleen de gemiddelde retentietoetsscore 

significant hoger is dan de gemiddelde scores op beide andere toetsen (gemiddelde verschillen 

respectievelijk 2.32 en 1.78, p<.001 in beide gevallen). De interactie tussen meetmoment en 

Citotoetsscore wijst weer op een lagere correlatie tussen begrijpend lezen en Citoscore 

naarmate de tijd gevorderd is sinds de afname van de eindtoets basisonderwijs. In Figuur 5.7 

zien we opnieuw dat de regressie van de DLE-scores op de Citoscore het steilst is voor de 

voortoets en beduidend minder steil voor beide andere toetsen. 
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Figuur 5.7 Regressie van toetsen begrijpend lezen op Citoscore 

 

Leerstijlen en prestaties op spelling en begrijpend lezen 

Op het Carmel College bestaat de indruk dat het effect van zelfstandig oefenen van spelling 

en begrijpend lezen met behulp van de computer afhankelijk is van de leerstijl van de leerling. 

Er is gepoogd de leerstijlen van leerlingen zichtbaar te maken door middel van een 

vragenlijst, die ontleend is aan het werk van verschillende auteurs op dit gebied. 

Zoals vermeld konden drie leerstijlen worden geïdentificeerd, die overigens nauwelijks 

overeenkomen met de literatuur over de verschillende bronnen waaraan de vragenlijst is 

ontleend. Het gaat om het hanteren van diepe strategieën bij het leren, het monitoren van het 

leerproces, en een voorkeur voor verbale versus visuele informatieverwerking.  

 

Er zijn slechts enkele significante correlaties tussen de leerstijlvariabelen en de verschillende 

toetsen voor spelling en begrijpend lezen. Als we uitgaan van een positief verband tussen 

leerstijlen en toetsprestaties is het geoorloofd om eenzijdig te toetsen en vinden we alleen 

correlaties tussen de verbaal – visuele leerstijl en de voormeting spelling (r=.18, p=.010), de 

tussenmeting spelling (r=.16, p=.023), de eindmeting spelling (r=.14, p=.020) en de 

voormeting begrijpend lezen (r=.14, p=.036). Er bestaan dus vrij marginale correlaties tussen 

de voorkeur voor verbale informatieverwerking en drie spellingtoetsen en de voormeting 

leesvaardigheid. 

Voorts is er een moeilijk te interpreteren interactie tussen conditie en het continuüm verbaal – 

visueel gevonden. Deze wordt in Figuur 5.8 geïllustreerd. 
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Figuur 5.8 Verbale leerstijl en spellingprestatie 

 

In de groep die spelling experimenteel deed en voor begrijpend lezen in de controleconditie 

zat, is er geen verband tussen verbale voorkeur en spellingprestaties, noch op de tussentoets, 

noch op de retentietoets. Voor de groep die voor begrijpend lezen in de experimentele 

conditie zat, is de correlatie tussen verbale voorkeur en tussentoetsprestatie .25 (p=.018, 

eenzijdig), en de correlatie tussen verbale voorkeur en prestatie op de retentietoets is .18 (ns). 

In de dubbel experimentele groep is de correlatie tussen verbale voorkeur en prestatie op de 

tussentoets .25, maar als gevolg van het kleine aantal leerlingen in deze groep (N=26) is deze 

niet significant. Tenslotte is de correlatie tussen de retentiemeting spelling en verbale leerstijl 

in deze groep merkwaardigerwijs negatief, i.e., -.46 (p=.02, tweezijdig). 

 

 

5.5 Conclusies 

 

Op de spellingtoetsen zijn enkele significante effecten gevonden. Het effect van conditie is 

via paarsgewijze verschillen getoetst wel significant, maar overall niet. Bovendien vonden we 

bij de analyse van de DLE-scores ook paarsgewijs geen effect van conditie. Er moet echter 

rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat eventuele effecten gecamoufleerd 

worden door de plafondeffecten op de toetsen voor spellingvaardigheid. Dat geldt met name 

voor de DLE-scores. Omdat de tussentoets en retentietoets relatief moeilijker waren dan voor- 

en natoets, lijken de resultaten betreffende de eerste twee het meest betrouwbaar. 

 

De resultaten ten aanzien van de invloed van leerstijlen zijn in strijd met de verwachtingen. 

Alleen de verbale leerstijl hangt marginaal samen met enkele toetsen. De interactie tussen 

conditie en voorkeur voor verbale informatieverwerking is zeer moeilijk te duiden, met name 

voor de dubbel experimentele groep, waar een negatief verband tussen verbale voorkeur en de 

retentietoets spelling is geconstateerd. Ook is het contra-intuïtief dat de groep die alleen voor 

begrijpend lezen het experimentele programma volgde, bij de tussentoets spelling van een 

verbale voorkeur lijkt te profiteren, terwijl dat niet geldt voor de groep die alleen voor 

spelling het experimentele programma volgde. 

Deze resultaten kunnen natuurlijk het gevolg zijn van een matige operationalisatie van 

leerstijlen. Naar de instrumenten waaraan de vragenlijst voor leerstijlen is ontleend, is in het 

algemeen onderzoek gedaan onder studenten in het hoger onderwijs. We hebben dan ook de 
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structuren van de verschillende broninstrumenten niet kunnen repliceren. Mogelijk zijn de 

vragen in de lijst niet geschikt voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 
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6 Zuyderzeecollege Emmeloord; Transformatie van het primaire proces in het vmbo 

met behulp van een ELO en laptops 

 

6.1Terugblik op LMME 1 

 

De vernieuwing  

In de hoogste leerjaren van het vmbo BB-KB is een start gemaakt met project- en 

takenonderwijs in samenwerking met overheid en bedrijfsleven (als opdrachtgevers). 

Het traditionele onderwijs bleek onvoldoende tegemoet te komen aan de behoeften van deze 

leerlingen; men constateerde motivatieproblemen, de leerstof bleek niet te beklijven en er was 

onvoldoende maatwerk mogelijk. Docenten moesten voor dat projectonderwijs zelf digitaal 

materiaal gaan maken voor de ELO (Moodle).  

De school stond dus voor de taak binnen een korte periode lesmateriaal te ontwikkelen en 

beschikbaar te maken via de ELO. Een essentiële vraag voor de school was ook hoe men kan 

garanderen dat het zelf ontwikkelde materiaal van goede kwaliteit is.  

 

Om deze vraag te beantwoorden is in het kader van het project „Leren met meer effect‟ 

geëxperimenteerd met twee aanpakken voor het ontwikkelen van lesmateriaal. Aan de ene 

kant een relatief gestructureerde aanpak, waarbij docenten materiaal ontwikkelen, structureel 

ondersteund en aangestuurd door projectteam en/of expert met behulp van een relatief rigide 

sjabloon of format. En aan de andere kant een relatief ongestructureerde aanpak waarbinnen 

docenten zelf hun materiaal ontwikkelen in relatief ongestructureerde werksessies. 

 

Onderzoeksvraag en beoogde effecten 

Doel van het project is dus het ontwikkelen van digitaal leermateriaal (de schoolboeken zijn 

aan de kant gezet), het werken met leerlingen met die ontwikkelde materialen, deels in 

projecten, deels in zogenoemde takenperiodes, waarbij telkens getracht wordt „digitaal 

maatwerk‟ te leveren. Hieronder wordt verstaan: het aansluiten bij verschillen tussen 

leerlingen waarbij gedifferentieerd wordt naar tempo, leerstijl en niveau. De school wilde 

onderzocht zien of er verschillen waren in de ervaring en waardering van leerlingen van het 

materiaal uit beide condities, en welke benadering het meest efficiënt en effectief was volgens 

de docenten. 

 

Effecten 

De leerlingen hebben vrijwel continu gewerkt met het ontwikkelde materiaal op de ELO. 

Meestal via zelfstudie met (de presentatie van) een eindproduct, daarnaast leveren de 

leerlingen ook wel toetsen in. Alleen bij praktijkopdrachten werkte men wel eens „buiten de 

lesstof om‟. De leerlingen konden vlot met het materiaal uit de voeten en waren wel 

enthousiast en betrokken, zij gaven ook kritiek en suggesties voor verbetering van het 

ontwikkelde materiaal. Verder werkten ze zelfstandiger en waren ze minder consumptief dan 

in de traditionele onderwijssetting.  

 

De verwachting was dat de leerlingen het op gestructureerde wijze vormgegeven materiaal op 

de ELO hoger zouden waarderen dan het op ongestructureerde wijze vormgegeven materiaal. 

Dit bleek niet het geval te zijn. De mate van structuur had wel enige invloed op de intrinsieke 
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motivatie en de mate waarin leerlingen autonomie ervaren bij hun leren. Meer structuur werkt 

bevorderend. 

 

 

 6.2 Invulling LMME 2 

 

Reflectie op de opbrengsten van LMME 1 

In het onderzoek in het kader van LMME 1 zijn twee manieren om digitaal leermateriaal te 

construeren onderzocht, een top-down, gestructureerde variant versus een bottom-up, relatief 

ongestructureerde variant. Het is gebleken dat de docenten een duidelijke voorkeur voor de 

gestructureerde methode hebben. In een enkel geval heeft dat zelfs tot gevolg gehad dat het 

effect van de ongestructureerde methode niet vergeleken kon worden met het effect van de 

gestructureerde methode, omdat de docenten die eigenlijk met de ongestructureerde methode 

hadden moeten werken, niet langer volgens deze methode konden of wilden werken. 

Er werd verwacht dat de leerlingen het op gestructureerde wijze tot stand gekomen 

leermateriaal in de vorm van projecten en taken hoger zouden waarderen dan het materiaal dat 

op de alternatieve wijze tot stand was gekomen. Ofschoon daar enige evidentie voor was, 

bleken de oordelen van leerlingen hierover redelijk constant en lijken zij aldus meer 

persoonlijke voorkeuren dan strikt gebonden aan de mate van gestructureerdheid van het 

materiaal op de ELO (Moodle). 

Er zijn wel enige aanwijzingen dat de gestructureerdheid van het materiaal op de ELO een 

positieve invloed heeft op de intrinsieke motivatie van leerlingen en hun perceptie van 

autonomie. 

 

Wensen ten aanzien van vervolgonderzoek 

Er is in het onderzoek binnen LMME 1 een algemene docentvragenlijst afgenomen, maar er is 

niet specifiek nagegaan in hoeverre en op welke wijze het werken met het format om op 

gestructureerde manier digitaal leermateriaal te construeren, het primaire proces heeft 

veranderd. Tevens is in het onderzoek niet gekeken naar voorkeuren en opvattingen van 

docenten, met name in relatie tot vakinhouden, schooltype, leerjaren, didactische kwaliteiten 

en (ict)competenties. De indruk bestaat bijvoorbeeld dat digitaal leermateriaal op havo/vwo-

afdelingen minder wordt gewaardeerd door docenten dan binnen het vmbo. De reden hiervoor 

zou kunnen zijn dat het moeilijker wordt gevonden om digitaal leermateriaal dat tot dieper 

inzicht moet leiden, te construeren. Daarnaast wordt verondersteld dat docenten in de exacte 

vakken digitaal leermateriaal minder goed toepasbaar vinden. Sommige docenten vinden dat 

hun lesstof niet op een ELO past. 

 

De indruk bestaat dat het enthousiasme voor het gebruik van de ELO (Moodle) door docenten 

afhankelijk is van vakinhoud, schooltype, leerjaar en competenties van docenten, de laatste al 

dan niet aan ict gerelateerd. Binnen het vmbo zijn de docenten grotendeels vóór het gebruik 

van de ELO binnen de projectmatige aanpak, maar binnen het havo/vwo ligt dit 

problematischer, met name bij het vak wiskunde. Ook zijn er docenten die vinden dat hun 

leerstof niet via de ELO overgedragen kan worden aan leerlingen, omdat er op deze wijze niet 

het beoogde inzicht bij leerlingen kan worden bewerkstelligd. 

 

Deze vragen naar effecten bij docenten betreffen de verdere aanpak van de invoering van de 

onderwijsvernieuwing en zijn dan ook onderzocht in het kader van het 

schoolontwikkelingsonderzoek.  
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Het Zuyderzee College wilde verder graag preciezer weten wat de leerlingen vinden van het 

werken met Moodle en wat zij de ideale mix vinden van werkvormen met en zonder ict. 

 

 

6.3 Dataverzameling 

 

Er is een vragenlijst afgenomen bij 73 leerlingen; 38 van het vmbo (Zorg en Welzijn, basis- 

en kaderberoepsgericht) en 35 van de havo. Leerlingen konden op een vijfpuntsschaal hun 

mening aangeven (helemaal niet mee eens, niet mee eens, neutraal, mee eens, helemaaI mee 

eens). Ook zijn er open vragen gesteld. 

 

 

6.4 Analyses 

 

In de analyses is gekeken naar wat leerlingen vinden van het werken met Moodle en wat ze 

denken ervan geleerd te hebben. Daarnaast zijn verschillen tussen vmbo-leerlingen en havo-

leerlingen getoetst (chi-kwadraat- en t-toets). 

 

 

6.5 Resultaten 

 

In onderstaande tabel zijn de gemiddelde scores van de leerlingen opgenomen. Hierin is te 

zien dat de leerlingen gematigd positief zijn over het werken met Moodle. Ze vinden het niet 

erg moeilijk om er opdrachten mee te maken. Verder blijkt dat leerlingen niet denken dat ze er 

meer van leren dan van het werken met andere werkvormen, maar wel dat ze er andere dingen 

van geleerd hebben. Over de vraag of met Moodle beter de eigen werkwijze gevolgd kan 

worden, zijn de meningen nogal verdeeld.  

 

Leerlingen konden in hun antwoord op een open vraag aangeven wat zij niet prettig vonden 

aan het werken met Moodle. De meeste leerlingen noemden hierbij dat het soms onduidelijk 

is en onoverzichtelijk, en dat je moet zoeken waar iets te vinden is (32% van de 

respondenten). 28% van de leerlingen vindt het niet prettig dat ze minder leren, snel afgeleid 

zijn en minder geconcentreerd werken. Storingen van de computer, niet werken van Moodle 

en dingen kwijtraken wordt door 22% van de leerlingen als een pijnpunt aangegeven. Ten 

slotte wordt het feit dat ze de hele dag achter de computer zitten en er te weinig laptops zijn 

door 9% van de leerlingen genoemd, dat er te weinig hulp en uitleg is en docenten te weinig 

lesgeven door 6% en dat het saai is door 3% van de leerlingen.  

Positieve punten zijn vooral de autonomie, zelfstandigheid, eigen tempo kunnen volgen en 

thuis kunnen werken (18%). Ook een grote groep respondenten vindt het leuk dat je er veel 

van leert en dat het een andere manier van leren is (16%), en dat het makkelijk, snel en 

overzichtelijk is (16%). 15% van de leerlingen weet geen positieve punten te noemen. Een 

wat kleiner aantal leerlingen noemt het werken met computers leuk, de speciale 

functies/programma‟s, informatie opzoeken en „gewoon leuk‟.  
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Tabel 6.1 Gemiddelden op de items over Moodle 

 

Stelling Mean Sd (Helemaal) 

oneens % 

(Helemaal) 

eens % 

Ik vond het leuk om opdrachten te 

maken op de computer met 

Moodle. 

3.16 0.93 23 40 

Ik vond het moeilijk om 

opdrachten te maken op de 

computer met Moodle. 

2.48 1.09 63 21 

Van opdrachten maken op de 

computer met Moodle leer je meer 

dan bij klassikale lessen, of lessen 

die bijv. werkboeken gebruiken. 

2.29 1.02 60 11 

Van opdrachten maken op de 

computer met Moodle leer je 

andere dingen dan bij klassikale 

lessen, of lessen die bijv. 

werkboeken gebruiken. 

3.48 0.84 12 55 

Met Moodle kun je beter je eigen 

manier van werken volgen dan bij 

lessen die bijv. werkboeken 

gebruiken. 

3.07 1.01 29 38 

 

 

Leerlingen blijken vooral te leren over de lesstof (47%). Ook veel leerlingen geven aan 

geleerd te hebben over de computer (26%). Zo‟n 16% van de leerlingen meent zowel over de 

computer als over de lesstof te leren, en nog eens 16% heeft iets anders geleerd. De meeste 

problemen waar leerlingen tegenaan lopen liggen op het terrein van de computer (33%), en in 

mindere mate op het gebied van de lesstof (12%) of de combinatie van beiden (7%). Een grote 

groep leerlingen heeft geen problemen ervaren (32%), en zo‟n 16% ondervond op andere 

punten problemen. 

 

De meeste leerlingen willen het liefst een mix van werkvormen, waarbij 25-50% van de tijd 

met de computer gewerkt wordt op school (totaal 74% van de leerlingen). Bijna een kwart van 

de leerlingen (21%) zou er nog wel meer mee willen werken, namelijk 75% van de tijd. 

Slechts een kleine groep van 6% van de leerlingen zou het liefst helemaal niet met de 

computer willen werken.  

 

Verschillen tussen vmbo-ers en havisten zijn alleen significant bij de vraag naar welke 

problemen zij ondervinden bij het werken met Moodle (p=.048), en de vraag naar de 

hoeveelheid tijd die zij met de computer willen werken op school (p<.001). Vmbo-leerlingen 

geven wat vaker problemen aan met de computer en/of de lesstof, terwijl havisten vaker de 

categorie „andere problemen‟ aangeven (bijv. planning, Moodle ligt eruit, site doet het niet, 

geen overzicht). Leerlingen van het vmbo willen vaker met de computer werken op school in 

vergelijking met andere werkvormen, dan de havo-leerlingen. Vmbo-leerlingen vinden een 

mix van 50-75% computerwerk ideaal, terwijl havo-leerlingen liever 25-50% van de tijd met 

de computer werken.  



 52 

 

6.6 Conclusies 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat leerlingen gematigd positief zijn over het werken met 

Moodle, en dat ze het niet moeilijk vinden om ermee te werken. Ze denken vooral er andere 

dingen van te leren dan bij andere werkvormen. Leerlingen werken het liefst 25-50% achter 

de computer. Havo- en vmbo-leerlingen denken hier echter verschillend over. Vmbo-

leerlingen willen vaker met de computer werken op school dan havo-leerlingen.   
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7 Picasso Lyceum, Zoetermeer: Effectief Picasso 

 

 

7.1 Terugblik op LMME 1 

 

De vernieuwing  

Vernieuwing van het onderwijsproces door inzet van een digitaal portfolio (met gerichte 

coaching van de leerlingen) binnen de elektronische leeromgeving Fronter is de inzet van het 

plan „Effectief Picasso‟. Het plan past binnen de onderwijsvisie van het Picasso Lyceum. De 

school streeft er naar het traditionele vakken/klassen/lesurensysteem voor een aanzienlijk deel 

te vervangen door een opzet waarbij leerlingen individueel of groepsgewijs gedurende een 

langere periode op de dag met opdrachten zelfstandig, maar wel onder begeleiding van 

docenten, aan het werk zijn. 

 

In het kader van LMME wil de school een groep leerlingen begeleiden door middel van een 

digitaal portfolio en hieraan gekoppeld intensieve coaching en deze conditie vergelijken met 

een groep leerlingen die het onderwijs op de traditionele wijze volgt. 

In het digitaal portfolio legt de docent al het materiaal vast dat nodig is voor het 

onderwijsproces: studiewijzers, leesteksten, opdrachten, powerpoints enzovoort. De docent 

begeleidt de leerlingen actief via het digitale portfolio. Het gaat zowel om digitalisering van 

resultaten (concrete producten erin opslaan), als om digitale begeleiding. 

 

Onderzoeksvraag en beoogde effecten 

Wat zijn de effecten van het werken met het digitale portfolio op de leerlingen?  

Verondersteld wordt dat werken met het digitaal portfolio leidt tot een betere motivatie, meer 

inzicht, overzichtelijker werken, een stimulerende leeromgeving, en betere feedback en meer 

maatwerk in de communicatie tussen leerling en docent. Ook wordt een bijdrage verwacht aan 

de „talentontwikkeling‟. 

Verondersteld wordt verder dat docenten meer plezier hebben bij het plannen van de 

opdrachten voor leerlingen en minder moeite hebben met het managen van het leerproces van 

individuele leerlingen.  

 

Effecten 

In dit project werkten leerlingen in twee achtereenvolgende projecten met een papieren 

portfolio of een digitaal portfolio. Sommige leerlingen werkten in beide projecten met een 

papieren portfolio, andere werkten in het ene project met een papieren portfolio en in het 

andere met een digitaal portfolio en weer andere gebruikten in beide projecten het digitale 

portfolio. Er waren zo vier groepen te onderscheiden. 

Leerlingen die in dezelfde conditie blijven, scoren telkens lager op competentie, intrinsieke 

motivatie en autonomie dan de leerlingen die tussen beide projecten van conditie wisselen. Er 

is geen sprake van een additief effect van gebruik van het digitaal portfolio. Blijkbaar levert 

diversiteit van werkwijze sterkere gevoelens van competentie, intrinsieke motivatie en 

autonomie op dan voortdurend gebruik van een bepaalde vaste manier van werken. 

Wat betreft de waardering van de verschillende condities zien we juist dat leerlingen die in 

dezelfde conditie zijn gebleven het tweede project hoger waarderen dan leerlingen die van 
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conditie zijn gewisseld. Variëteit van werkvorm lijkt dus juist niet bevorderlijk voor de 

waardering van de projecten, maar wel voor de motivatie van de leerlingen. 

En last but not least: de docenten staan positief tegenover het werken met het digitale 

portfolio. 

 

 

7.2 Invulling LMME 2 

 

Reflectie op de opbrengsten van LMME 1 

Op deze school is gewerkt met een digitaal portfolio binnen twee projecten. Sommige 

leerlingen hebben bij beide projecten met het digitaal portfolio gewerkt, anderen slechts bij 

één project en bij het andere met een papieren portfolio en tenslotte was er nog een groep die 

bij beide projecten met een papieren portfolio werkte. Eén van de belangrijkste resultaten was 

dat de groepen die van conditie gewisseld waren tussen de projecten, gemiddeld hoger 

scoorden op alle schalen van de intrinsieke-motivatie-vragenlijst. Dat zou een aanwijzing 

kunnen zijn voor een positief effect van “blended learning”, i.e., het gebruik van verschillende 

werkvormen in het onderwijs. Beide projecten zijn dit jaar weer uitgevoerd in drie havo-

klassen, twee atheneumklassen en een gymnasiumklas.  

 
Wensen ten aanzien van vervolgonderzoek 

Het Picasso hecht aan het uitvoeren van een replicatieonderzoek om na te gaan of dezelfde 

effecten opnieuw traceerbaar zijn. In het onderzoek onder docenten wil het Picasso graag de 

nadruk zien op de toename van de populariteit van de ELO.  

Op deze school zijn in het kader van LMME 2 dus twee deelonderzoeken uitgevoerd. Het 

betreft een herhalingsonderzoek en schoolontwikkelingsonderzoek.  

  

Vraagstelling herhalingsonderzoek 

Leidt het afwisselend werken met een digitaal portfolio en een papieren portfolio tot sterkere 

intrinsieke motivatie, competentie en autonomie dan het constant werken met hetzelfde type 

portfolio, hetzij digitaal of op papier? 

 

 

7.3 Dataverzameling 

 

De twee projecten waarin gewerkt wordt met een digitaal of een papieren portfolio zijn 

respectievelijk getiteld “Respect” en “Animaties”. De school is geïnteresseerd in de stabiliteit 

van de eerder vermelde resultaten en heeft het onderzoek dat in het vorige schooljaar is 

verricht, opnieuw uitgevoerd. 

 

Naast de vragenlijsten IMI en EPIST zijn ook de vragenlijsten waardering Respect en 

waardering Animatie opnieuw afgenomen. De vragenlijsten werden nu echter strikt 

gescheiden afgenomen na elk project, terwijl zij vorig jaar als één vragenlijst na beide 

projecten zijn afgenomen. Toen werd de leerlingen gevraagd elk item apart voor elk project te 

beantwoorden. Elke vragenlijst bestond uit 26 items . De betrouwbaarheid (Cronbach‟s α) van 

de vragenlijst waardering Respect bedraagt .83. De lijst werd ingevuld door 154 leerlingen; 

data van 8 leerlingen ontbreken. De betrouwbaarheid van de vragenlijst waardering Animaties 
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was .82. Deze lijst werd slechts door 110 leerlingen ingevuld; de gegevens van 52 leerlingen 

ontbraken. 

Aanvankelijk deden er zes klassen aan het onderzoek mee, te weten drie klassen in elke 

conditie. De experimentele groep bij het project Respect bestond uit een Atheneumklas, een 

Gymnasiumklas en een havoklas. De controlegroep bestond uit een Atheneumklas en twee 

havoklassen. Vervolgens is bij het project Animaties één havoklas uit de oorspronkelijke 

groep uitgevallen. Tabel 7.1 geeft een overzicht van de aantallen leerlingen in elke cel van het 

twee maal twee factorieel onderzoeksontwerp. 

 

Tabel 7.1 Aantallen leerlingen per conditie bij de projecten 

 

  Animaties  

  Controle Experimenteel Totaal 

Respect 

Controle 30 

(Atheneumklas) 

28 (havoklas) 58 

Experimenteel 47 (Gymnasium 

en havoklas) 

29 

(Atheneumklas) 

76 

 Totaal 77 57 134 

 

 

7.4 Analyses en resultaten  

 

Resultaten betreffende de IMI 

De vragenlijst IMI is gedurende de projecten drie maal afgenomen: bij wijze van voormeting, 

na afloop van het project Respect en ten slotte na afloop van het project Animaties. Er is een 

analyse van herhaalde metingen verricht, waarin de volgende mogelijke effecten kunnen 

worden onderscheiden: 

1. Het effect van het tijdstip van de metingen; 

2. Een interactie tussen het effect van tijdstip en de conditie bij het project Respect; 

3. Een interactie tussen het effect van tijdstip en de conditie bij het project Animaties; 

4. Een (driewegs)interactie tussen het effect van tijdstip en de respectievelijke condities bij 

beide projecten; 

5. Het effect van de conditie bij het project Respect; 

6. Het effect van de conditie bij het project Animaties; 

7. De interactie van de condities bij beide projecten. 

De eerste vier effecten zijn zogenaamde “within subjects” effecten omdat ze betrekking 

hebben op herhaalde metingen van dezelfde personen, de laatste drie effecten zijn 

zogenaamde “between subjects” effecten omdat ze betrekking hebben op metingen van 

verschillende personen. 

 

In LMME 1 werd vastgesteld dat alleen de interactie van beide condities effect had, en wel op 

alle drie schalen van de IMI. Dat is toen tentatief geïnterpreteerd als een aanwijzing voor het 

positieve effect van blended learning op de motivatie van leerlingen. Deze resultaten worden 

in het huidige onderzoek echter niet gerepliceerd. Wat betreft de competentieschaal wordt 

alleen een multivariaat significant effect van tijd gevonden (Wilks‟ λ=.93, F(2, 85)=3.37, 

p=.039). De gemiddelde competentiescores stijgen voor alle vier groepen. Dit is in Figuur 7.1 

links weergegeven. In dezelfde figuur is rechts een univariaat significant contrast betreffende 

de interactie tussen tijd en conditie weergegeven (F(1, 86)=4.10, p=.046). Het lijkt een 
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makkelijk interpreteerbare interactie, i.e., de gemiddelde competentiescores in de 

controlegroep van het project Respect blijven gelijk, terwijl ze in de experimentele groep 

stijgen, met name tussen de eerste twee metingen. Omdat dit effect onafhankelijk is van de 

conditie bij het project Animaties, kan het een aanwijzing zijn voor het effect van digitaal 

portfoliogebruik bij het eerste project, te weten het project Respect. 
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Figuur 7.1 Effecten van tijd en interactie met conditie op competentie  

 

Ook voor intrinsieke motivatie vinden we multivariaat getoetst alleen een effect van 

meetmoment (Wilks‟ λ=.84, F(2, 85)=8.24, p=.001).  Hier stijgen de gemiddelde scores tevens, 

maar dan alleen tussen het tweede en het laatste meetmoment (zie Figuur 7.2). Daarnaast 

wordt nog een univariaat significant contrast gevonden betreffende de interactie tussen 

meetmoment en de conditie bij Animaties (F(1, 86)=3.86, p=.053). Zoals in het rechterdeel van 

Figuur 7.2 is te zien, zijn de geschatte gemiddelde scores op de voormeting hoger in deze 

experimentele groep dan de controlegroep, zijn vervolgens op de tussenmeting gelijk aan 

elkaar, terwijl het omgekeerde het geval is op de nameting, i.e., de controlegroep Animaties 

scoort dan hoger dan de experimentele groep. Omdat dit effect onafhankelijk is van de 

conditie bij Respect, zou dit een aanwijzing kunnen zijn dat het effect van conditie bij 

Animaties minder sterk is dan het effect van conditie bij Respect. 

Op de laatste schaal van de IMI, autonomie, werden in het geheel geen significante effecten 

gevonden. 
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Figuur 7.2 Effecten op gemiddelde intrinsieke motivatie 

 

 

De vragenlijst EPIST 

Op de schalen van de vragenlijst EPIST zijn dezelfde analyses uitgevoerd als de hierboven 

beschreven analyses van de IMI. Voor de schaal “complex” werd alleen een effect van 

meetmoment gevonden (Wilks‟ λ=.85, F(2, 80)=7.10, p=.001). De gemiddelde scores nemen 

onafhankelijk van de condities bij de beide projecten toe, met name tussen voormeting en 

tussenmeting (zie rechtsboven in Figuur 7.3). Voor de schaal “oppervlakkig” worden effecten 

van tijd (Wilks‟ λ=.85, F(2, 80)=7.03, p=.002) en conditie bij Respect gevonden (F(1, 81)=4.36, 

p=.040).  Linksonder in Figuur 7.3 zien we dat de gemiddelde scores op deze schaal bij de 

tussenmeting een dip vertonen. Linksboven in dezelfde figuur kan men zien dat de scores op 

deze schaal bij de controleconditie in het project Respect gemiddeld hoger zijn dan in de 

experimentele conditie. Tenslotte zien we rechtsonder in Figuur 7.3 geïllustreerd dat de 

gemiddelde scores op de schaal “negatief” afnemen, met name tussen de voorafname en de 

tussenafname (Wilks‟ λ=.92, F(2, 80)=3.23, p=.045). Dit is het enige effect dat min of meer 

overeenstemt met hetgeen in LMME 1 is gevonden. Op de schalen “diep” en “samenwerken” 

werden geen effecten gevonden. 

 

De vragenlijsten waardering portfolio 

Zoals eerder vermeld was de waardering voor de projecten casu quo het werken met een 

papieren of digitaal portfolio vorig schooljaar hoger onder leerlingen die bij beide projecten 

hetzelfde type portfolio gebruikten, dan onder leerlingen die in het ene project met een 

papieren portfolio hadden gewerkt en in het andere met een digitaal portfolio. Ofschoon dit 

strijdig leek met de resultaten omtrent competentie, intrinsieke motivatie en autonomie, is 

getracht dit te verklaren door te wijzen op het karakter van de vragen in waarderingslijsten. 

Deze betroffen voornamelijk het gemak waarmee in de projecten kon worden gewerkt. Het is 

met andere woorden de vraag of de vragenlijst eigenlijk wel waardering voor het portfolio 

meet dan wel tevredenheid met de eenvoud van werken. 

Uit een analyse van herhaalde metingen met de scores op beide vragenlijsten als afhankelijke 

variabelen en de condities in beide projecten als factoren blijken significante effecten van 

conditie bij het project Animaties (F(1, 119)=4.33, p=.040). en de interactie tussen meetmoment 

en conditie bij het project Respect (Wilks‟ λ=.90, F(1, 119)=13.42, p<.001). In LMME 1 kon 

niet met herhaalde metingen worden gewerkt, omdat de vragenlijsten waardering Respect en 
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Animaties tegelijkertijd waren afgenomen. In het huidige project lagen de afnamen voldoende 

uit elkaar in de tijd om als herhaalde metingen beschouwd te worden. 
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Figuur 7.3 Effecten op enkele schalen van de vragenlijst EPIST 

 

De effecten worden in Figuur 7.4 weergegeven. In de experimentele conditie van het project 

Animaties wordt gemiddeld hoger gescoord dan in de controleconditie van dit project. Het is 

echter de vraag in hoeverre dit effect serieus moet worden genomen omdat het voornaamste 

verschil ligt in de scores op de vragenlijst waardering Respect en die is afgenomen vóór het 

project Animaties. Ter illustratie: op de vragenlijst waardering Respect scoort de 

experimentele conditie Animaties 3.54 versus 3.37 voor de controleconditie Animaties, terwijl 

het verschil op de vragenlijst Animaties slechts 3.44 versus 3.39 bedraagt. Een retrospectief 

effect van de indeling bij het project Animaties op de gemiddelde score van de vragenlijst 

waardering Respect lijkt onmogelijk. 

 

Het interactie-effect is makkelijker te duiden. In Figuur 7.4 is te zien dat de geschatte 

gemiddelde score op beide vragenlijsten in de controleconditie van project Respect daalt, 

terwijl deze in de experimentele conditie stijgt. Dat kan ook gezien worden aan de ruwe 

gemiddelde scores op beide vragenlijsten. De gemiddelde score op de vragenlijst waardering 

Respect in de controleconditie van project Respect is 3.54. In diezelfde groep is de 

gemiddelde score op de vragenlijst waardering Animaties gelijk aan 3.32. In de experimentele 

conditie van project Respect bedragen die gemiddelde scores respectievelijk 3.36 en 3.47. Het 

verkeren in de experimentele conditie van project Respect lijkt dus een positief transfereffect 
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te hebben op de beleving van project Animaties, ongeacht in welke conditie de leerling daar 

terecht komt. 
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Figuur 7.4 Effecten op waardering voor de projecten 

 

De vragenlijst waardering Fronter voor docenten 

Net als in LMME 1 is onder docenten een vragenlijst afgenomen, die beoogde om in kaart te 

brengen welke aspecten van de elektronische leeromgeving Fronter docenten bevallen en 

welke aspecten minder op prijs worden gesteld. In totaal is de vragenlijst aan 53 docenten 

voorgelegd, waarvan er 18 nooit met Fronter werken; zij hebben de lijst dus niet ingevuld. 

Vijfendertig docenten vulden de vragenlijst wel in. Hieronder worden eerst de vijf uitspraken 

gegeven, waar docenten het het minst mee eens zijn. Al deze uitspraken scoorden een 

gemiddelde van drie punten of lager. 

 Leerlingen kunnen uit een aantal opdrachten in Fronter kiezen welke ze het leukst vinden. 

 Ik krijg voldoende informatie over mijn leerlingen door middel van Fronter. 

 Leerlingen stellen vaak vragen aan hun docenten bij het werken met Fronter. 

 Met de informatie die ik over leerlingen in Fronter krijg is het makkelijk om hun 

leerproces te plannen. 

 Ik vind het werken met Fronter omslachtig. 

Drie van deze uitspraken, te weten de eerste, derde en vijfde, zaten vorig jaar ook bij de vijf 

laagst scorende items.  

 

De zes uitspraken die het hoogst scoorden waren de volgende. De gemiddelde score op deze 

items was 3.74 of hoger. We nemen nu zes in plaats van vijf items omdat er onder de hoogst 

scorende items drie items een gelijke score behaalden.  

 Bij het maken van hun opdrachten in Fronter werken leerlingen niet alleen met tekst maar 

ook met foto's, tekeningen, filmpjes en dergelijke. 

 Leerlingen kunnen in Fronter gemakkelijk dingen terugzoeken die ze niet meer weten. 

 Bij het maken van hun opdrachten in Fronter kunnen leerlingen gemakkelijk zien wat ze 

al hebben gedaan en wat ze nog moeten doen. 

 Bij het maken van hun opdrachten met behulp van Fronter kunnen leerlingen 

samenwerken met andere leerlingen. 

 Door Fronter kunnen leerlingen zelfstandig aan projecten werken. 

 Met Fronter kunnen leerlingen ook aan hun opdrachten werken zonder dat de docent in de 

buurt is. 

Vijf van deze uitspraken scoorden ook vorig jaar bij de hoogste zes. De uitzondering is de 

tweede uitspraak; dit item hoorde vorig jaar niet bij de hoogst scorende. Al met al komt er 
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weer een vrij positieve indruk naar voren, waarbij opnieuw de mogelijkheid tot zelfstandig 

werken door leerlingen voorop staat. Aan de negatieve kant komt vooral het gebrek aan meer 

bruikbare informatie en terugkoppeling over hetgeen de leerlingen met Fronter doen, naar 

voren. 

 

Omdat twaalf docenten dezelfde vragenlijst vorig jaar hebben ingevuld, is het mogelijk om 

deze twee groepen te vergelijken. Het is natuurlijk niet uitgesloten en zelfs waarschijnlijk dat 

de groepen overlappen, zodat eventuele verschillen zowel aan personen als aan het 

meetmoment kunnen worden toegeschreven. Eerst zijn de scores op de laatste twee vragen 

gespiegeld, omdat deze negatief gesteld zijn. Vervolgens is een betrouwbaarheidsanalyse 

uitgevoerd om na te gaan of het zinvol is om een somscore te berekenen. Cronbach‟s α is .89, 

met een drietal items met nogal lage item-rest correlaties. Vervolgens is een somscore per 

docent berekend en de gemiddelde scores uit 2008 en 2009 zijn vervolgens vergeleken. De 

gemiddelde score in 2008 is hoger dan die in 2009, 3.63 (N=12) versus 3.37 (N=35). Het 

verschil is statistisch significant (F(1, 45)=3.94, p=.053). Het verschil zou veroorzaakt kunnen 

worden doordat in 2008 waarschijnlijk voornamelijk dicht bij het onderzoek betrokken 

docenten hebben gerespondeerd en in dit jaar ook wat minder dicht betrokkenen. De 

vragenlijst is in 2009 immers aan een veel groter aantal docenten voorgelegd dan in 2008. 

 

 

7.5 Conclusies 

 

De resultaten uit het vorige jaar konden in het algemeen niet gerepliceerd worden. Met name 

het ontbreken van interactie-effecten van de condities in beide projecten op de drie schalen 

van de IMI geeft aan hoe weinig stabiel die interacties blijkbaar zijn en hoe gevaarlijk het is 

om op grond van zo een eenmalig gevonden effect te generaliseren. 

Toch lijkt er wel een effect van conditie op competentie bij het eerste project (Respect). Het 

werken met het digitaal portfolio is geassocieerd met een stijging van de gemiddelde 

competentiescore. In de groep die met het papieren portfolio werkte, blijft de gemiddelde 

competentiescore hetzelfde. 

Daarnaast scoorde de controlegroep bij het project Respect hoger op de schaal “oppervlakkig” 

dan de experimentele groep. Dit kan er op wijzen dat de leerlingen in de controlegroep zich 

vaker bedienden van oppervlakkige leerstrategieën dan de leerlingen in de experimentele 

groep bij dit project. 
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8 Pentacollege; Extensief onderwijs in de tweede fase 

 

 

8.1 Terugblik op LMME 1 

 

De vernieuwing 

Het Penta College heeft voor havo-4 en atheneum-4 docentextensief onderwijs ingevoerd. 

Hiermee wordt bedoeld dat de leerlingen tijdens tussenuren onder leiding van een 

onderwijsassistent of een vakdocent verplicht zelfstandig gaan leren in één van de twee 

mediatheken van de school, in het stiltelokaal (als leerlingen in stilte willen studeren) of in het 

computerlokaal. De leerlingen maken voor de e-uren gebruik van de ELO Teletop. De leraren 

verbinden diverse opdrachten aan hun vak (voorbereiding voor de les, huiswerk, verdiepende 

opdrachten, extra oefenopdrachten) en koppelen die aan de ELO. Leerlingen kunnen dan per 

vak zien welke opdrachten bij hen nog open staan; wie deze niet af krijgt, gaat thuis verder. 

De leerlingen worden in het maken van hun keuzes (extra oefenstof of verdieping, de keuze 

van de e-uren, samenwerking met anderen, etc.) begeleid door hun mentor.  

 

Onderzoeksvraag en beoogde effecten 

De school verwacht dat het werken met de opdrachten via de ELO beter tegemoet komt aan 

de individuele behoeften van de leerlingen (maatwerk) en dat ze daardoor niet alleen beter 

gaan presteren, maar ook meer greep hebben op hun werk en gemotiveerder zijn. 

De onderzoeksvraag luidde: 

Wat zijn de (leer)effecten van (verdiepende en remediërende vormen van) docent-extensief ict-

onderwijs (bij aardrijkskunde)? 

 

Effecten 

Er werd verondersteld dat de „experimentele‟ leerlingen nieuwe ideeën ontwikkelen omtrent 

leren en studeerbaarheid. Dit blijkt niet uit de resultaten. Verder was de verwachting dat 

leerlingen positievere percepties van hun eigen competenties ontwikkelen. Het ict-

ondersteund oefenen bleek echter geen effect te hebben op de waargenomen competentie, 

intrinsieke motivatie en autonomie van leerlingen. Er is wel een effect op prestaties gevonden; 

het extensief oefenen blijkt een positieve invloed te hebben  

 

 

8.2 Invulling LMME 2 

 

Reflectie op de opbrengsten van LMME 1 

Op het Penta College is onderzocht in hoeverre docentextensief onderwijs een positief effect 

heeft op de prestaties bij het vak aardrijkskunde, de intrinsieke motivatie van leerlingen en 

hun epistemologische opvattingen. Alleen op prestaties werd een positief effect vastgesteld.  

Ondanks dit positieve resultaat is er op de school onder docenten toch nog veel scepsis. 

Leerlingen vinden de e-uren vervelend en hebben er vaak weinig zin in, maar ze maken op 

deze manier wel hun huiswerk af. In dit licht is het opmerkelijk dat de E-uren geen negatief 

effect hadden op de motivatie van leerlingen. 

Docenten hebben weerstand tegen het gebruik van de ELO (Teletop). Alle opdrachten voor 

leerlingen moeten in principe op de ELO worden gezet en dat kost nu eenmaal tijd. Ook zijn 
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de docenten wantrouwig omdat ze vrezen dat de aanpak met e-uren uiteindelijk ten koste zal 

gaan van de lesuren van de docenten en dat zou in hun ogen als bezuinigingsmaatregel 

kunnen worden gebruikt. Ten slotte ervaren de leraren binnen het toch enigszins vergrijsde 

docentenkorps op de school het zelfstandig leren van de leerlingen niet als “echt leren”; er 

wordt huns inziens bijvoorbeeld te veel onderling gepraat en uitgewisseld. In deze zin is het 

succes van het onderzoek dus nogal paradoxaal. 

Wensen ten aanzien van vervolgonderzoek 

Op deze school is een schoolontwikkelingsonderzoek uitgevoerd gericht op het draagvlak 

onder docenten. Daarbij zullen hun opvattingen over leren centraal worden gesteld. 

Aangenomen kan worden dat veel van de docenten een voorkeur hebben voor traditionele 

klassikale lessen. In interviews zullen de leraren worden geconfronteerd met moderne 

opvattingen van leren, waarbij natuurlijk ook beperkingen van nieuwe vormen van leren aan 

de orde zullen worden gesteld. Voor de interviews met leraren wordt verwezen naar de 

afzonderlijke rapportage over het schoolontwikkelingsonderzoek. 
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9 Da Vinci; ELO als planningstool 

 

 

9.1 Terugblik op LMME 1 

 

De vernieuwing 

Het Da Vinci College werkt al geruime tijd met onderwijs op maat voor leerlingen in leerjaren 

drie en vier binnen de vmbo-opleiding ict. Dat wil zeggen dat leerlingen op basis van 

individuele leerroutes series van kortlopende projecten van circa vijf weken uitvoeren. De 

organisatie, administratie en beheersbaarheid alsmede het monitoren van de verrichtingen van 

leerlingen met behulp van papieren dossiers wordt met de invoering van dit projectonderwijs 

steeds gecompliceerder.  

 

Onderzoeksvraag en beoogde effecten 

De inzet van de ELO als planningstool voor leerlingen en als monitoringtool voor leraren zou 

de overzichtelijkheid van onder andere de planning voor leerlingen, de oplevermomenten van 

projecten en de resultaten en de beoordeling daarvan aanzienlijk moeten vergroten. De 

docenten zouden beter overzicht kunnen houden. Men wilde onderzocht hebben of 

leerprocessen beter beheersbaar zijn door inzet van een geautomatiseerd dossier.  

 

Effecten 

De leerlingen gebruiken de ELO (Studieweb) steeds meer om te plannen en waarderen het dat 

op één plek het overzicht gevonden kan worden. Ook zien ze hun portfolio groeien. De 

experimentele groep heeft vaker goede beoordelingen dan de controlegroep, maar ook een 

groter aandeel tijdsoverschrijdingen. Dit zou kunnen komen omdat in een elektronisch dossier 

zulke overschrijdingen ook beter worden geregistreerd. Het lijkt erop dat de leerlingen die 

werken in een elektronische planomgeving, beter weten welke leerstrategie ze moeten 

hanteren: weten wanneer ze zich ergens in moeten verdiepen en wanneer ze stof oppervlakkig 

kunnen leren. Docenten in de experimentele conditie voelen zich beter in staat onderwijs op 

maat te geven en overzicht te houden op het leerproces van de leerlingen. Zij zijn positiever 

over de manier waarop leerlingen aan hun opdrachten werken. Een neveneffect is ook dat 

docenten die in de controlegroep hebben meegedaan, aangeven in de toekomst ook graag met 

het elektronische dossier te willen gaan werken. Ouders/ verzorgers kunnen nu ook meekijken 

en reageren op Studieweb, en direct communiceren met de docent.  

 

 

9.2 Invulling LMME 2 

 

Reflectie op de opbrengsten van LMME 1 

Op het Da Vinci College is de efficiëntie van het werken met papieren leerlingdossiers 

vergeleken met de efficiëntie van digitale leerlingdossiers. Concreet was de vraag, of 

leerlingen die met digitale opdrachtdossiers werken, minder tijdsoverschrijdingen bij het 

inleveren van opdrachten zouden laten zien. De vergelijking kende verschillende problemen. 

In de experimentele groep werden digitale dossiers gebruikt. Deze groep bestond uit 

leerlingen van de opleiding ict. De papieren dossiers, de controlegroep, werden in de 

opleiding sd & v gebruikt. Deze groepen zouden op achtergrondkenmerken, die verband 
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kunnen houden met de afhankelijke variabele, kunnen verschillen. Ten tweede maakten 

leerlingen in de experimentele groep een variabel aantal opdrachten, terwijl de leerlingen in 

de controlegroep een vast aantal opdrachten maakten, zodat bij de analyses met proporties in 

plaats van absolute aantallen gewerkt moest worden. De proportie goede beoordelingen was 

weliswaar groter in de experimentele groep dan in de controlegroep, maar de proportie te laat 

ingeleverde opdrachten was kleiner in de controlegroep dan in de experimentele groep. 

 

De leerlingen in de experimentele groep scoorden hoger op enkele facetten van de vragenlijst 

epistemologische opvattingen. De interpretatie van deze scores blijft lastig, maar er is 

gesuggereerd dat het effect geduid kan worden als kennis van leerstrategieën. Het lijkt erop 

dat de leerlingen in de experimentele conditie weten bij welke taken oppervlakkige 

leerstrategieën volstaan en in welke gevallen complexere leerstrategieën moeten worden 

toegepast. 

Wensen ten aanzien van vervolgonderzoek 

De school vond het interessant om na te gaan hoe het leerlingen in de vervolgopleiding op het 

ROC vergaat. Verder wenste men uitdrukkelijk meer aandacht voor onderzoek onder leraren. 

Men wilde weten hoe de leraren de effecten van het werken met Studieweb op docenten, op 

de leerlingen, en op de relatie leraar-leerling waardeerden. En hoe verdere invoering en 

verbetering in hun ogen het beste vorm kan krijgen.  

Op deze school worden twee deelonderzoeken worden uitgevoerd, een beperkte 

retentiemeting en schoolontwikkelingsonderzoek.  
 

Vraagstellingen retentiemeting 

Hoe vergaat het leerlingen in hun vervolgopleiding en zijn er verschillen tussen leerlingen 

met verschillende epistemologische opvattingen? 

Deze vraag is in overleg met de school aangepast naar de vraag; wat zijn de ervaringen van 

leerlingen met Studieweb en zijn er verschillen tussen leerlingen met verschillende 

epistemologische opvattingen? 

 

 

9.3 Dataverzameling 

 

Tien leerlingen van het vierde leerjaar vmbo zouden geïnterviewd worden. Uiteindelijk is het 

door praktische redenen slechts gelukt om een vijftal leerlingen deel te laten nemen aan 

telefonische interviews. Van deze leerlingen waren drie respondenten afkomstig uit de 

controlegroep en twee uit de experimentele groep. Twee van de leerlingen scoorden laag en 

drie van hen scoorden hoog op de schaal voor epistemologische opvattingen zoals gemeten in 

LMME 1. Helaas maakt het geringe aantal deelnemers het niet mogelijk om betrouwbare 

uitspraken over verschillen tussen de groepen te doen. We beschrijven de belangrijkste 

bevindingen. 

 

 

9.4 Analyses 

 

Gezien het geringe aantal respondenten hebben we het materiaal alleen inhoudelijk 

geanalyseerd.  

 



 65 

 

9.5 Resultaten 

 

Aard gebruik 
Leerlingen gebruikten Studieweb voor het maken en inleveren van opdrachten, mailen, 

agenda bijhouden, plannen, en het bekijken van studieresultaten. De leerlingen die hoog 

scoorden op de schaal voor epistemologische opvattingen, vonden het gebruik van Studieweb 

in het tweede jaar makkelijker, zijn er meer mee gaan plannen of specifieker mee gaan 

werken.  

 

Voor- en nadelen 

Leerlingen zien weinig nadelen aan het werken met Studieweb. Als voordelen noemen zij dat 

ingeleverd werk niet meer zoekraakt, dat het makkelijk is en onafhankelijk van locatie te 

gebruiken, dat je goed kunt plannen en je agenda kunt bijhouden en dat er meer opties in 

gebruikt kunnen worden. Leerlingen leverden hun opdrachten meestal op tijd in, en dat 

verbeterde nog in het tweede studiejaar waarin ze Studieweb gebruikten. De reden voor 

verbetering lijkt te liggen in het naderende examen. Dit kan ook de verklaring zijn voor het 

feit dat enkele leerlingen wat meer tijd aan hun huiswerk zijn gaan besteden.  

 

Feedback en contact met de docenten 

Leerlingen zijn goed te spreken over het commentaar en de feedback van docenten op 

ingeleverde producten. De leerlingen benutten het commentaar door het te verwerken in hun 

producten, ze stellen er vragen over of gaan erover in discussie. Ze vinden ook dat het 

commentaar in het tweede leerjaar nog verbeterd is en uitgebreider is geworden. Leerlingen 

menen dat het contact met hun docenten niet veranderd is. De leerlingen met een lage 

epistemologiescore vinden het contact wel beter, maar zeggen dat dit vooral door henzelf 

komt, en niet in relatie staat met het gebruik van Studieweb.  

 

Effecten op het leren 

Enkele leerlingen melden betere studieresultaten, maar onduidelijk is of dit samenhangt met 

het gebruik van Studieweb. Leerlingen zeggen niet beter te zijn gaan plannen door het gebruik 

van Studieweb. Ook vinden zij hun manier van leren niet duidelijk veranderd. Bij de 

leerlingen die hoog scoren op de epistemologieschaal, wordt soms wel een verbetering van de 

werkwijze genoemd, namelijk meer overzicht, beter plannen en makkelijker werken. Ook 

vinden deze leerlingen dat ze zelfstandiger zijn gaan werken, maar ze zijn het er niet over 

eens of dat met het gebruik van Studieweb samenhangt. 

 

Samenwerken 

In het algemeen noemen leerlingen hun samenwerking met andere leerlingen goed, maar zien 

hierbij geen relatie met het gebruik van Studieweb. De frequentie van samenwerken lijkt in 

ieder geval niet veranderd.  

 

Plezier 

Ten slotte vinden alle leerlingen het prettig om met computers te werken op school. Ze vinden 

het makkelijker, leuker, beter dan boeken en ze zeggen dat er nieuwe dingen te ontdekken 

zijn. Een van de leerlingen vindt het ook belangrijk om klassikaal les te krijgen en te horen 

welke vragen andere leerlingen stellen.  
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9.6 Conclusies 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat leerlingen het werken met Studieweb als positief 

ervaren, en vooral erg tevreden zijn over de feedback die docenten geven op hun werk en dat 

ook goed benutten. Leerlingen zien soms verbetering van studieresultaten, zelfstandig werken, 

overzicht en planning. Dit lijkt vooral gesignaleerd te worden door leerlingen met hoge 

epistemologiescores. Leerlingen relateren die verbeteringen niet altijd aan het gebruik van 

Studieweb.  
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10 Het Stedelijk Lyceum Enschede 

 

 

10.1 Terugblik op LMME 1 

 

De vernieuwing 

Op deze scholengemeenschap wordt gewerkt aan een andere aanpak van het onderwijs. Eén 

dag per week hebben de leerlingen een instructiedag (klassikaal les), de overige dagen wordt 

in principe geleerd in een leeratelier. In een leeratelier werken 40-60 leerlingen met drie 

begeleiders (waarvan één onderwijsassistent) aan een vak naar keuze. Deze werkwijze wordt 

ondersteund met de inzet van Studiewijzer Plus. 

Een probleem is dat niet alle docenten de studiewijzer systematisch gebruiken voor het in 

kaart brengen van het leerproces van de leerlingen. Het is daardoor voor buitenstaanders (met 

name ouders en inspectie) onduidelijk wat leerlingen precies leren, hoe ze vorderen, of hun 

werk op tijd wordt nagekeken, etc. Uit onderzoek onder ouders is gebleken dat zij ontevreden 

zijn over de communicatie met de school en dat zij zich onzeker voelen omdat zij zelf niet 

meer in staat zijn hun kinderen bij het onderwijs in deze nieuwe vorm te volgen en te 

ondersteunen. Doel van het project dat in het kader van LMME is uitgewerkt, is de voortgang 

van leerlingen transparanter te maken voor ouders.  

Door het instellen van een ouderaccount, waarmee ouders toegang krijgen tot de studiewijzer 

van hun kind, worden docenten gestimuleerd om het leerproces van hun leerlingen 

systematischer te gaan bijhouden, zo was de achterliggende gedachte. 

 

Onderzoeksvraag en beoogde effecten 

Het eerste doel van het project is dat ouders aan het eind van het schooljaar een beter inzicht 

hebben in de leerprestaties en leerprocessen van hun kind.  

Het tweede doel is dat docenten door gebruikmaking van ict het onderwijzen en de 

leerprocesbegeleiding beter kunnen vormgeven, dat hun expertise beter tot hun recht komt en 

dat ze hun tijd efficiënter kunnen gebruiken.  

De onderzoekvragen betroffen in de eerste plaats of de ouders zich beter geïnformeerd 

voelden over het leerproces van hun kind(eren) en in de tweede plaats de tevredenheid van de 

docenten over de gevolgde werkwijze. 

 

Effecten 

Door technische en innovatiestrategische problemen heeft de invoering van het ouderaccount 

veel later en in een veel beperkter opzet dan beoogd plaats gevonden. Daardoor kon binnen de 

looptijd van LMME 1 geen effectonderzoek plaats vinden.  

 

 

10.2 Invulling LMME 2 

 

Reflectie op de opbrengsten van LMME 1 

Met de invoering van het ouderaccount werd beoogd om ouders meer informatie te 

verschaffen omtrent de studievoortgang van hun kinderen. Ouders zouden moeten kunnen 

inloggen op de ELO van de school (Studiewijzer Plus) en op deze wijze op de hoogte blijven 

van de taken en opdrachten die wekelijks aan hun kinderen worden opgelegd. Een neveneffect 
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zou moeten zijn dat leraren meer aandacht zouden gaan besteden aan het structureren van de 

studiewijzers op de ELO, omdat ouders deze informatie steeds meer van belang gaan vinden. 

In verband met logistieke en innovatiestrategische problemen is de interventie in het vorige 

schooljaar echter niet zoals bedoeld tot stand gekomen. 

Bij de start van het schooljaar 2008-2009 is besloten ouders twee aparte acccounts met eigen 

wachtwoorden toe te kennen. Met behulp van het eerste account krijgen ouders toegang tot 

Studiewijzer Plus, waarin ze de globale planning van de schoolse activiteiten van hun 

kind(eren) kunnen inzien, zoals het rooster, de mededelingenmonitor en de studieplanner. Met 

het tweede account krijgen ze toegang tot enkele gegevens uit Magister, waaronder 

beoordelingen (cijfers) en absentiegegevens. 

Wensen ten aanzien van vervolgonderzoek 

Gezien het feit dat de interventie in het vorige schooljaar nauwelijks van de grond is 

gekomen, bestaat er op het Stedelijk Lyceum de wens om het oorspronkelijk voorgenomen 

onderzoek alsnog uit te voeren. Met dien verstande dat het onderzoek sterker zal worden 

toegespitst op de leerlingen en op leraren en niet meer op ouders. Dit omdat de school 

verwachtte geen redelijke respons onder ouders te kunnen realiseren. Informatie over de 

manier waarop ouders werken met het ouderaccount, hun waardering daarvan en de effecten 

wordt nu via de leerlingen verzameld.  

Op deze school zijn twee deelonderzoeken uitgevoerd. Enerzijds betreft dit een 

herhalingsonderzoek van LMME 1. Anderzijds is een schoolontwikkelingsonderzoek verricht.  

 

Onderzoeksplan herhalingsonderzoek 

Onderzoeksmatig probleem was dat alle ouders een account krijgen aangeboden, er was dus 

feitelijk geen controlegroep. Om toch effecten van de interventie in kaart te kunnen brengen 

was in het onderzoeksplan voorzien in herhaalde metingen om zo veranderingen is de 

beoordeling te kunnen vaststellen. Ook is voorgesteld om de intrinsieke motivatie van 

leerlingen te meten om het effect van het werken met ouderaccount in kaart te kunnen 

brengen. Ten slotte zouden logfiles worden onderzocht om af te kunnen leiden hoe vaak 

ouders Studiewijzer Plus en de gegevens uit Magister hebben geraadpleegd. Deze variabelen 

kunnen vervolgens in verband gebracht worden met de gegevens over de waardering van 

Studiewijzer Plus en het ouderaccount als zodanig. 

De projectleider is er echter maar mondjesmaat in geslaagd deze gegevens te verzamelen.  

Uiteindelijk konden we alleen beschikken over waarderingsgegevens bij docenten (19) en 

leerlingen (206).  

 

 

10.3 Dataverzameling 

 

De waardering van docenten en leerlingen voor het werken met Studiewijzer Plus en het 

ouderaccount is onderzocht met behulp van vragenlijsten (zie bijlage). 

 

Deze vragenlijsten zijn min of meer parallel opgebouwd; aandachtspunten zijn de inschatting 

van: 

 Het gebruik van het account door ouders 

 De kwaliteit van het ouderaccount en van de informatie die langs deze weg toegankelijk 

wordt gemaakt 

 Effecten op de geïnformeerdheid van ouders 
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 Effecten op de communicatie van ouders met docenten 

 Effecten op de leerlingen 

 Effecten op de communicatie van ouders met hun kinderen 

 Effecten op (het werk van) de docenten. 

 

 

10.4 Analyses 

 

Van de data van de leerlingen- en docentenvragenlijst zijn frequentieverdelingen gemaakt.  

 

 

10.5 Resultaten 

 

Opvallend is in de eerste plaats dat steeds rond de 40% van zowel de leerlingen als de 

docenten het noch eens, noch oneens is met de stellingen over het ouderaccount. Ze hebben 

blijkbaar nog een weinig uitgekristalliseerde mening, misschien omdat het ouderaccount nog 

in ontwikkeling is en de betrokkenen nog moeten wennen aan het bestaan en het gebruik 

ervan.  

Bij de presentatie van de resultaten hebben we de scores 1 en 2 (helemaal mee oneens en mee 

oneens), en 4 en 5 (mee eens en helemaal mee eens) omwille van de leesbaarheid 

samengenomen. De uitspraken in de tabel zijn geordend naar het percentage leerlingen dat het 

met een uitspraak in de vragenlijst oneens was of helemaal oneens was. 

 

Het gebruik van het account door ouders 

Het account wordt niet door alle ouders (al) geraadpleegd; een kwart van de leerlingen zegt 

dat hun ouders dat nooit doen; 1 op de 5 geeft aan dat hun ouders daar vaak naar kijken.  

Over het algemeen geven de leerlingen aan dat hun ouders het werken met het account niet 

echt omslachtig vinden, 1 op de 6 geeft aan dat dat wel het geval is. Ongeveer een derde van 

de leerlingen is van mening dat de ouders de info gemakkelijk kunnen vinden, een kwart 

denkt van niet. Ongeveer 1 op de 8 leerlingen zegt dat hun ouders het gebruik van het 

ouderaccount tijdrovend vinden, ruim 40% denkt van niet.  

 

De kwaliteit van het ouderaccount en van de informatie die langs deze weg toegankelijk wordt 

gemaakt 

De helft van de leerlingen is van mening dat de informatie op het ouderaccount een goed 

beeld geeft van hun prestaties en 30 tot 40% vindt dat het ouderaccount voldoende info biedt 

over wat zij doen op school. Een kwart denkt dat ouders de meeste antwoorden op hun vragen 

kunnen vinden, 30% denkt van niet. Maar of het ouderaccount op dit punt een meerwaarde 

biedt ten opzichte van wat ouders al weten is onduidelijk, 30% van de leerlingen denkt van 

wel, 25% van niet.  

Precieze informatie over de manier van leren, de opdrachten waaraan de leerlingen werken, 

het lesmateriaal dat op school gebruikt werd, is maar volgens 1 op de 5 leerlingen uit het 

ouderaccount af te leiden. 

Ongeveer 40% van de leerlingen geeft aan dat de ouders tevreden zijn over het ouderaccount, 

15% denkt dat dat niet het geval is.  

 

Effecten op de communicatie van ouders met docenten 
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Zo‟n 40 tot 50% van de leerlingen ziet niet als effect van het ouderaccount dat ouders vaker 

contact opnemen met leraren om vragen te stellen, 10% ziet dat effect wel.  

 

Effecten op de leerlingen 

De helft van de leerlingen denkt niet dat hun zelfstandigheid in het geding is, nu hun ouders 

meer informatie hebben over hun schoolwerk, 1 op de 7 signaleert dat effect wél.  
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Tabel 10.1 Oordelen van leerlingen over het ouderaccount 

N=206 % 

(helemaal) 

mee oneens  

%  

(helemaal)  

mee eens 

15.  Mijn ouders zijn tevreden met hun account. 15.5 38.4 

1.      De informatie in het ouderaccount geeft een goed beeld van mijn 

schoolprestaties. 
17.9 50.9 

8.      Mijn ouders krijgen voldoende informatie over mij door middel van het 

ouderaccount. 
19.5 37.9 

10.  Het ouderaccount bevat uitsluitend informatie over mij, waarvan mijn ouders 

toch al op de hoogte waren. 
20.0 37.9 

11.  Mijn ouders kunnen met behulp van het ouderaccount gemakkelijk de 

informatie over mij vinden die ze willen hebben. 
22.8 34.0 

18.  Sinds de invoering van de ouderaccounts maken onze leraren meer gebruik 

van StudiewijzerPlus. 
22.8 23.3 

21.  Mijn ouders kunnen op StudiewijzerPlus gemakkelijk informatie over mijn 

school opzoeken. 
22.9 33.5 

20.  Sinds de invoering van ouderaccounts zijn de wekelijkse planningen op 

StudiewijzerPlus veel nauwkeuriger. 
23.8 24.3 

2.      Met behulp van de informatie die mijn ouders door hun ouderaccount krijgen 

weten zij wat ik op school leer. 
25.3 37.3 

17.  Mijn ouders kunnen met behulp van hun ouderaccount gemakkelijk bruikbare 

informatie over mij vinden. 
25.3 33.5 

3.      Met de informatie die mijn ouders in hun account over mij krijgen is het voor 

hun makkelijk om bij te houden wat ik precies doe op school. 
27.7 40.3 

7.      Door het ouderaccount is het voor mijn ouders makkelijk om op mijn 

schoolwerk te reageren. 
29.2 31.5 

16.  Door het ouderaccount kunnen mijn ouders gemakkelijk zien wat ik al heb 

gedaan voor school en wat ik nog moet doen. 
29.6 29.6 

25.  Sinds mijn ouders gebruik maken van hun ouderaccount weten zij niet veel 

meer over wat ik op school doe dan daarvoor. 
30.1 25.3 

26.  Als mijn ouders vragen hebben over mijn werk op school, kunnen ze de 

meeste antwoorden zelf vinden met behulp van hun ouderaccount. 
31.0 26.2 

28.  Door het ouderaccount weten mijn ouders precies aan welke opdrachten ik op 

school werk. 
31.5 21.9 

23.  Mijn ouders weten veel meer over mijn school sinds de invoering van het 

ouderaccount. 
31.6 17.9 

13.  Door middel van het ouderaccount houden mijn ouders de planning van mijn 

schoolwerk op StudiewijzerPlus bij. 
33.0 25.7 

29.  Door het ouderaccount weten mijn ouders welk lesmateriaal wij op school 

gebruiken. 
33.0 22.3 

27.  Sinds ze gebruik maken van hun ouderaccount weten mijn ouders veel meer 

over mijn manier van leren. 
34.0 20.9 

24.  Mijn ouders maken eigenlijk nooit gebruik van hun account. 34.5 25.7 

14.  Mijn ouders maken vaak gebruik van het ouderaccount. 34.9 21.4 

12.  Mijn ouders vinden het gebruiken van hun ouderaccount omslachtig. 35.4 17.0 

19.  Ik vind het eigenlijk maar vervelend dat mijn ouders door het ouderaccount 

direct inzage hebben in mijn schoolresultaten. 
35.9 23.8 

4.      Sinds mijn ouders gebruik maken van het ouderaccount spreken ze mij veel 

vaker aan op mijn schoolprestaties. 
39.3 20.4 

5.      Sinds mijn ouders gebruik maken van het ouderaccount helpen ze mij vaker 

met mijn huiswerk. 
40.3 18.5 

22.  Sinds de invoering van ouderaccounts stellen mijn ouders vaker vragen aan 

mijn leraren. 
40.7 15.0 

30.  Het gebruik van het ouderaccount kost mijn ouders te veel tijd. 43.2 12.7 

9.      Sinds mijn ouders het ouderaccount gebruiken, nemen zij vaker contact met 

mijn leraren op. 
50.4  9.7 

6.      Doordat mijn ouders gebruik maken van het ouderaccount kan ik minder 

zelfstandig werken. 
51.0 16.5 
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Effecten op de communicatie van ouders met hun kinderen 

Ongeveer 1 op de 5 leerlingen geeft aan dat zij vaker door hun ouders worden aangesproken 

op hun schoolwerk en meer hulp krijgen bij hun huiswerk, onder invloed van het 

ouderaccount, 40% ziet die effecten niet.  

 

Effecten op (het werk van) de docenten 

Een kwart van de leerlingen signaleert dat de docenten met de invoering van het ouderaccount 

meer gebruik zijn gaan maken van StudieWijzer Plus en nauwkeuriger wekelijkse planningen 

maakt, maar ook een kwart ziet geen aanpassing in de werkwijze van de docenten op deze 

punten.  

Ook de docenten blijken een weinig uitgesproken mening over de ouderaccounts naar buiten 

te brengen. Bij het merendeel van de uitspraken wordt de antwoordmogelijkheid „niet mee 

oneens en niet mee eens‟ het meest gekozen (zie Tabel 10.2).  

 

De kwaliteit van het ouderaccount en van de informatie die langs deze weg toegankelijk wordt 

gemaakt 

Over de kwaliteit van de informatie die via het ouderaccount wordt verstrekt, zijn de 

meningen verdeeld; ongeveer 1 op de 5 docenten vindt dat een goed beeld wordt gegeven van 

de schoolprestaties, 1 op de 6 vindt van niet en de overigen hebben daar geen mening over. 

Verder vindt een kwart dat het account informatie bevat waar de ouders al van op de hoogte 

zijn, 1 op de 5 vindt van niet. Ongeveer 1 op de 3 docenten vindt dat ouders gemakkelijk 

(bruikbare) informatie over hun kind kunnen vinden. Met deze stellingen is bijna niemand het 

oneens.  

 

Effecten op de communicatie van ouders met docenten 

De docenten vinden overwegend niet dat zij door de invoering van het ouderaccount vaker 

worden benaderd door ouders, bijvoorbeeld met vragen over de prestaties van hun kinderen. 

 

Effecten op de ouders 

Over de effecten op ouders zijn de docenten door de bank genomen niet heel positief. Een 

deel heeft twijfels of ouders echt meer weten over hun kind en de school, bijvoorbeeld over de 

manier van leren van het kind, het gebruikte lesmateriaal, de manier van leren van hun kind. 

Maar 1 op de 4 leraren denkt dat ouders met behulp van de accounts daadwerkelijk 

gemakkelijker kunnen bijhouden wat hun kind precies doet op school en wat het daar leert. 

Met de uitspraak dat leerlingen minder zelfstandig zouden werken doordat hun ouders gebruik 

maken van het account, is bijna de helft van de docenten het oneens. 

 

Effecten op (het werk van) de docenten 

De docenten zijn niet onverdeeld enthousiast over het werken met ouderaccounts; 1 op de 5 

wil liever dat de accounts niet definitief worden ingevoerd, maar daar tegenover staat dat een 

kwart zegt tevreden te zijn over de invoering ervan (tegenover 17% die daar ontevreden over 

is). 

Hoewel ongeveer 30% docenten het gebruik van Studiewijzer omslachtig vindt, en 20% dat 

het teveel tijd kost -15 respectievelijk 10% vindt dat niet- zeggen maar enkele docenten dat de 

werkdruk is toegenomen door de invoering van het ouderaccount. 
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Tabel 10.2 Oordeel van de docenten over ouderaccount (percentages)  

N=19 % 

(helemaal) 

mee oneens  

% 

(helemaal) 

mee eens 

7. Door het ouderaccount is het voor ouders makkelijk om op het schoolwerk van 

hun kind te reageren. 

- 57.9 

8. Ouders krijgen voldoende informatie over hun kind door middel van het 

ouderaccount. 

- 26.3 

14. Ouders zijn tevreden met hun account. - 21.1 

22. Ouders kunnen op StudiewijzerPlus gemakkelijk informatie over de school van 

hun kind opzoeken. 

 - 36.8 

11. Ouders kunnen met behulp van het ouderaccount gemakkelijk de informatie 

over hun kind vinden die ze willen hebben. 

 5.3 31.6 

16. Ouders kunnen met behulp van hun ouderaccount gemakkelijk bruikbare 

informatie over hun kind vinden. 

 5.3 36.8 

20. Leerlingen vinden het eigenlijk maar vervelend dat hun ouders door het 

ouderaccount direct inzage hebben in hun schoolresultaten. 

 5.3 21.1 

25. Volgens mij maken ouders eigenlijk nooit gebruik van hun account.  5.3 10.5 

27. Als ouders vragen hebben over het schoolwerk van hun kind, kunnen zij de 

meeste antwoorden zelf vinden met behulp van hun ouderaccount. 

 5.3 21.1 

2. Met behulp van de informatie die de ouders door het ouderaccount krijgen weten 

zij wat hun kind op school leert. 

10.5 26.3 

13. Ouders maken vaak gebruik van het ouderaccount. 10.5  5.3 

15. Door het ouderaccount kunnen ouders gemakkelijk zien wat hun kind al heeft 

gedaan voor school en wat hij/zij nog moet doen. 

10.5 36.8 

1. De informatie in het ouderaccount geeft een goed beeld van de schoolprestaties 

van leerlingen. 

15.8 21.1 

3. Met de informatie die de ouders in hun account krijgen is het voor hen makkelijk 

om bij te houden wat hun kind precies doet op school. 

15.8 26.4 

19. Ik vind het gebruik van StudiewijzerPlus omslachtig. 15.8 31.6 

24. Ouders weten veel meer over de school van hun kind sinds de invoering van 

het ouderaccount. 

15.8 10.5 

26. Sinds ouders gebruik maken van hun ouderaccount weten zij niet veel meer 

over wat hun kind op school doet dan daarvoor. 

15.8 26.4 

28. Sinds de invoering van het ouderaccount is de werkdruk van leraren 

toegenomen. 

15.8 10.5 

5. Sinds ouders gebruik maken van het ouderaccount helpen zij hun kind vaker met 

het huiswerk. 

21.1 5.3 

29. Sinds ouders gebruik maken van hun ouderaccount weten zij veel meer over de 

manier van leren van hun kind. 

21.1 15.8 

30. Door het ouderaccount weten ouders precies aan welke opdrachten hun kind op 

school werkt. 

21.1 21.1 

10. Het ouderaccount bevat uitsluitend informatie over leerlingen, waarvan ouders 

toch al op de hoogte waren. 

26.3 21.1 

12. Door middel van het ouderaccount houden ouders de planning van het 

schoolwerk van hun kind op StudiewijzerPlus bij. 

26.3 10.5 

9.  Sinds ouders gebruik maken van het ouderaccount, nemen zij vaker contact op 

met leraren. 

31.6 10.5 

17. Wat mij betreft worden de ouderaccounts niet definitief ingevoerd. 36.8 21.1 

23. Sinds de invoering van ouderaccounts stellen ouders vaker vragen aan mij als 

leraar. 

36.9  5.3 

4. Sinds ouders gebruik kunnen maken van het ouderaccount spreken zij mij als 

leraar veel vaker aan op de schoolprestaties van hun kinderen. 

42.1 10.5 

6. Doordat ouders gebruik maken van het ouderaccount kunnen hun kinderen 

minder zelfstandig werken. 

42.1 5.3 

18. Sinds de invoering van de ouderaccounts maak ik als leraar meer gebruik van 

StudiewijzerPlus. 

47.4 - 

21. Sinds de invoering van ouderaccounts plan ik het werk van leerlingen op 

StudiewijzerPlus veel nauwkeuriger. 

47.4 - 
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10.6 Conclusies 

 

Uit de antwoorden van leraren en leerlingen komt het beeld naar voren dat de ouderaccounts 

nog niet echt zijn ingeburgerd. Veel bevraagden hebben (nog) geen mening over de 

werkbaarheid en over de vraag of met de invoering van de ouderaccounts de beoogde doelen; 

„ouders meer informatie verschaffen over wat hun kinderen doen op school‟ en „bevorderen 

dat docenten meer informatie op de Studiewijzer plaatsen en actueel houden‟ worden bereikt.  

Diegenen die wel een mening hebben, zijn verdeeld.  
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11 Algemene conclusies van de resultaten van de retentiemetingen 

 

 

Op het Bogerman werden de resultaten uit LMME 1 gedeeltelijk gerepliceerd. Er is sprake 

van significante hoofdeffecten van het gebruik van digitale schoolborden op de gemiddeld 

ervaren plezier in het vak wiskunde en relevantie van het vak. Vorig jaar waren effecten 

geconstateerd op plezier en angst. In LMME 2 is deels ook een gunstig effect geconstateerd in 

de zin dat de ervaren angst tussen voormeting en nameting afneemt in de conditie waarin 

altijd gebruik werd gemaakt van een digitaal bord. Daarentegen is echter geen hoofdeffect van 

conditie gevonden, wel een docenteffect. De docenteffecten bleken overigens redelijk stabiel 

voor de verschillende schalen van de BSW. Leerlingen van de ene helft van de docenten 

scoorden in het algemeen hoger op de BSW-schalen dan leerlingen van de andere helft van de 

leraren. Ten slotte liet de analyse van longitudinale gegevens van een deel van de leerlingen, 

namelijk de leerlingen die tevens aan LMME 1 hadden meegedaan, zien dat de aanvankelijke 

verschillen tussen de gemiddelde scores van groepen leerlingen geleidelijk aan verdwijnen. 

Het gaat hier om de schalen inzet, plezier en angst. De verschillen bestonden tussen de 

groepen die LMME 1 altijd, soms of nooit wiskundeles kregen met een digitaal bord. Er is 

gesuggereerd dat dit zou kunnen samenhangen met het uitkristalliseren van de innovatie in de 

zin dat er steeds meer les wordt gegeven met het digitale bord en de omstandigheden voor de 

leerlingen dus steeds meer op elkaar gaan lijken. 

 

Op het Helen Parkhurst werden dit jaar in tegenstelling tot LMME 1 geen negatieve effecten 

gevonden. Dit is in elk geval een teken dat de leerlingen in het Macedonië-project niet 

teleurgesteld waren, zoals de leerlingen in het Aruba-project in het schooljaar 2007-2008. 

Naast spontane dalingen van intrinsieke motivatie en aspecten van de vakspecifieke motivatie 

voor het vak Engels zijn er nauwelijks effecten gevonden. Volgens de beoordelingen van een 

van de beoordelaars van een stelopdracht Engels maakten leerlingen in de experimentele 

groep minder spelfouten dan leerlingen in de controlegroep, maar in het aantal grammaticale 

fouten en fouten in vocabulaire was geen verschil. Het was de bedoeling dat de tekst zoveel 

mogelijk argumenten gaf. Het aantal gegeven argumenten hing voornamelijk samen met de 

lengte van de tekst. 

 

Ofschoon de resultaten op het Carmel grotendeels met elkaar overeenstemden, konden er geen 

sterke effecten van de conditie worden vastgesteld. Dat wil zeggen: er was slechts sprake van 

verbetering van het gemiddeld prestatieniveau, ongeacht de conditie waarin leerlingen zich 

gedurende LMME 1 in bevonden. Ofschoon een algemene prestatieverbetering in de lijn der 

verwachting ligt, is het nog steeds een feit dat het computerondersteund oefenen van spelling 

en begrijpend lezen onder leiding van onderwijsassistenten geen slechtere resultaten oplevert 

dan traditioneel onderwijs onder leiding van professionele leraren. 

Het leerstijlenonderzoek heeft jammer genoeg weinig duidelijke resultaten opgeleverd. Zoals 

al eerder vermeld is het mogelijk dat leerstijlen bij relatief jonge leerlingen op een andere 

wijze zouden moeten worden gemeten dan tot nu toe gebruikelijk bij studenten van hogere 

leeftijd. 

 

Op het Zuyderzee College is een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de waardering van 

leerlingen voor de ELO (Moodle). Met name de antwoorden op de open vragen hebben 

interessante informatie naar voren gebracht. Leerlingen zijn tevreden over de manier waarop 

de ELO zelfstandig werken mogelijk maakt, maar hebben wel kritiek op de 
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onoverzichtelijkheid van de ELO. Voorts vinden ze het werken op de ELO niet moeilijk en 

vinden vooral dat ze andere dingen leren dan bij klassikale lessen. De meeste leerlingen 

willen maximaal de helft van de tijd met computers leren. Opvallend hierbij is dat vmbo-

leerlingen vaker met de computer willen leren dan havo-leerlingen. 

 

De resultaten op het Picasso waren nogal strijdig met de resultaten uit LMME 1. Ofschoon 

exact dezelfde onderzoeksopzet was gekozen, konden de interacties van de condities bij beide 

projecten op de scores op de IMI niet worden gerepliceerd. Wellicht hebben zich bij de 

wisseling van de projecten Respect en Animaties in het schooljaar 2007 – 2008 bepaalde 

omstandigheden voorgedaan, die als zodanig los van portfoliogebruik stonden, maar die 

verantwoordelijk zijn voor de opgetreden interactie-effecten. Omdat de onderzoeksopzet 

quasi-experimenteel was, kan dit zeker niet worden uitgesloten. Wel werd gevonden dat de 

gemiddelde competentiescores stijgen, maar dat gold voor alle leerlingen ongeacht conditie. 

Bij het eerste project treed wel een interactie op in de zin dat de competentiescores in de 

experimentele conditie stijgen, terwijl ze gelijk blijven in de controleconditie. 

Wat betreft epistemologische opvattingen werd alleen het resultaat betreffende de schaal 

“negatief” gerepliceerd, inhoudende dat leerlingen gedurende het schooljaar minder negatief 

over hun eigen leren en leerresultaten lijken te gaan denken. In het algemeen lijken de 

effecten van digitaal portfoliogebruik in het eerste project (Respect) sterker dan de effecten 

van digitaal portfoliogebruik in het tweede project (Animaties). Dat geldt ook voor 

waardering van de projecten. Tenslotte is uit het onderzoek onder leraren gebleken, dat veelal 

dezelfde aspecten van de ELO (Fronter) positief casu quo negatief werden beoordeeld als in 

LMME 1. Zo wordt de mogelijkheid tot zelfstandig werken door leerlingen als zeer gunstig 

beoordeeld, terwijl het relatieve gebrek aan informatie en terugkoppeling over leerlingen als 

een nadeel wordt ervaren. 

 

Op het Da Vinci is het onderzoek beperkt gebleven tot een aantal interviews onder leerlingen. 

De leerlingen zijn in het algemeen vrij positief over de ELO (Studieweb), maar zien weinig 

verband tussen het gebruik ervan en zaken als studieresultaten en samenwerking met andere 

leerlingen. Wel stellen ze de terugkoppeling op hun producten door docenten via de ELO 

bijzonder op prijs. 

 

De resultaten op het Stedelijk spreken weinig tot de verbeelding. Het lijkt er in elk geval niet 

op dat de doelstellingen van de invoering van het ouderaccount volledig zijn bereikt. Een van 

die doelstellingen was dat docenten veel intensiever gebruik zouden gaan maken van de ELO 

Studiewijzer Plus, maar daar lijken weinig aanwijzingen voor te zijn. Maar misschien waren 

de verwachtingen op zo een korte termijn ook wel te hoog gespannen. 

 

Afsluitend dient allereerst te worden opgemerkt dat er in veel gevallen sprake is van 

betrekkelijk grote discrepanties tussen de resultaten van LMME 1 en de resultaten van LMME 

2. Dit geeft het belang van replicatieonderzoek aan. Veel te vaak wordt dergelijk onderzoek 

niet uitgevoerd en worden eenmalige bevindingen zonder meer gegeneraliseerd. De resultaten 

van de herhalingsonderzoeken geven aan hoe weinig stabiel de bevindingen uit LMME 1 zijn. 

Naar de redenen voor deze instabiliteit kan slechts worden gegist. De resultaten kunnen lokaal 

gebonden zijn, bijvoorbeeld aan een bepaald cohort leerlingen. Maar het kan ook zijn, dat een 

resultaat gebonden is aan een zeer specifieke context. Daarnaast moeten we ons realiseren dat 

alle onderzoeksopzetten quasi-experimenteel waren. Dergelijke designs zijn vrij kwetsbaar 

waar het generaliseren van de onderzoeksuitkomsten betreft (Hoyle, Harris & Judd, 2002). 

Toch moeten ook overeenkomstige resultaten van LMME 1 en LMME 2 worden benadrukt. 

Het werken met digitale schoolborden lijkt hoe dan ook een positief effect te hebben op de 
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vakspecifieke motivatie van leerlingen. Het computerondersteund oefenen van spelling en 

begrijpend lezen onder leiding van onderwijsassistenten leidt ook op de langere termijn niet 

tot mindere prestaties dan traditioneel (klassikaal) onderwijs door docenten. Hier valt dus 

winst te behalen door docenten gedifferentieerd onderwijs te laten geven, i.e., individueel 

meer aandacht te geven aan bepaalde leerlingen, terwijl andere leerlingen zelfstandig kunnen 

blijven werken. 

Ofschoon de gunstige effecten van blended learning op grond van de resultaten van het 

herhalingsonderzoek in twijfel kunnen worden getrokken, verdient het aanbeveling een meer 

gefundeerd onderzoek te doen naar de effecten van verschillende didactische arrangementen. 

Om de nadelen van quasi-experimenteel onderzoek te omzeilen, zou het dan de voorkeur 

genieten om daar waar mogelijk echte experimenten uit te voeren met aselecte toewijzing aan 

condities. Op grond van de ervaringen in LMME 1 zowel als LMME 2 is het daarbij van 

groot belang om de medewerking van de gehele schoolorganisatie van te voren zeker te 

stellen. 
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12 Nabeschouwing 

 

De vraag wat er nu precies geleerd kan worden van Leren met meer effect, dringt zich op. 

Daarbij zijn de beperkingen van quasi-experimentele designs en de voorwaarden waaraan 

voldaan moet zijn belangrijke aandachtspunten. Hieronder worden ze puntsgewijs aan de orde 

gesteld. 

 

 In de meeste designs werd verondersteld dat er sprake was van een stabiele interventie 

waarbij voldaan werd aan de voorwaarden die in “Vier in balans” worden genoemd: visie, 

deskundigheid, digitaal leermateriaal en ict infrastructuur, ondersteund door leiderschap. 

Er is verondersteld dat de interventie stabiel, ingrijpend en langdurig genoeg is om 

substantiële, meetbare effecten te bewerkstelligen. De interventies in LMME 1 en 2 waren 

echter niet altijd stabiel in de zin dat zij nauwkeurig omschreven waren en ook helemaal 

als bedoeld werden uitgevoerd. Daarnaast is door auditcommissies gedurende LMME 1 

weliswaar nagegaan in welke mate er op de school aan allerlei voorwaarden was voldaan, 

maar dat wil niet zeggen dat er inderdaad in alle gevallen sprake was van een ideale 

uitgangspositie voor de implementatie van de interventie. Ook was de voorbereiding niet 

altijd optimaal. De docenten waren bijvoorbeeld soms nog onvoldoende 

geprofessionaliseerd, hadden weinig ervaring kunnen opdoen of de techniek liet het 

afweten. Het is belangrijk om een goed beeld te hebben van de mate waarin de 

vernieuwing is geïmplementeerd zoals bedoeld. Scholen moeten zich vrij voelen daar 

open over te zijn. Anders is een goede interpretatie van de effecten niet mogelijk. Geen 

effecten vinden als de interventie niet goed van de grond is gekomen, heeft een hele 

andere betekenis dan geen effecten vinden als alles conform de opzet is gerealiseerd.  

 Naast het feit dat er in sommige gevallen sprake was van een zeer geringe power als 

gevolg van kleine aantallen leerlingen die deelnamen aan het onderzoek, verdient het ook 

aanbeveling om met meer scholen te werken, die met dezelfde interventie dezelfde doelen 

proberen te realiseren. Hierdoor wint een onderzoeksontwerp aan massa en kunnen 

gemakkelijker generaliserende conclusies worden getrokken bij overeenstemmende 

resultaten op verschillende scholen. Tevens is het de vraag in hoeverre de 

onderzoeksmethodiek geschikt is geweest voor het vaststellen van het effect van de 

interventie wanneer het om relatief kleine groepen gaat. Het is wellicht te hoog gegrepen 

om in dergelijke omstandigheden met kwantitatieve analyses aan de slag te gaan. 

Kleinschalige kwalitatieve analyses leveren in dergelijke omstandigheden misschien wel 

meer op. 

 Een design wordt sterker wanneer er een theoretische onderbouwing is voor de 

veronderstelde relatie tussen interventie en beoogde effecten. Er kan dan immers met 

hypothesen worden gewerkt in plaats van met vraagstellingen. Een vraagverhelderaar kan 

daarbij een belangrijke functie vervullen. Deze kan een brug slaan tussen 

onderwijskundige theorie en de soms heel pragmatische vragen van scholen. 

 Er is steeds verondersteld dat er een controleconditie kan worden gecreëerd die bereid en 

in staat is omwille van het onderzoek af te zien van het in de praktijk brengen van „die 

leuke, veelbelovende‟ vernieuwing. In de praktijk blijkt echter dat dit niet altijd het geval 

is. Docenten in de controlecondities op de scholen bleken gemiddeld minder gemotiveerd 

te zijn dan hun collega‟s in de experimentele condities en in enkele gevallen zelfs 

verontwaardigd over hun min of meer gedwongen deelname aan deze conditie. Er moet 

dus voor worden gezorgd dat alle deelnemende docenten aan een onderzoek ruim van te 
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voren op de hoogte worden gesteld van het belang van het onderzoek om zodoende 

voldoende draagkracht te creëren. 

 Voor het meten van verwachte effecten zijn bij voorkeur standaardinstrumenten gebruikt, 

omdat die beter van kwaliteit zijn (uitgetest, gevalideerd). Die instrumenten zijn q.q. 

slechts beperkte operationalisaties van de verwachte effecten. Daarnaast kan sprake zijn 

van moeilijker meetbare aspecten van de beoogde effecten en van onverwachte effecten. 

Die kunnen niet (hard) worden gemeten, maar wel via percepties van leraren en leerlingen 

zelf. Het is belangrijk om ook instrumenten om dit type opbrengsten vast te stellen in het 

onderzoeksinstrumentarium op te nemen. 

 Het verdient aanbeveling na te gaan of de gevonden effecten gerepliceerd kunnen worden. 

Er kan worden vastgesteld dat lang niet alle effecten die in LMME 1 zijn vastgesteld, ook 

in LMME 2 zijn teruggevonden. Dat betekent dat zelfs statistische significantie geen 

garantie is voor de robuustheid van gevonden effecten. Op zichzelf is dat geen verrassing, 

omdat er herhaaldelijk op 5% is getoetst, hetgeen bij een groot aantal toetsingen 

kanskapitalisatie met zich mee brengt. Dat wil zeggen dat enkele zogenaamd significante 

effecten gewoon op toeval zullen berusten. Niettemin zijn er ook resultaten in LMME 1 

gevonden die in LMME 2 zijn bevestigd. Al met al is er in LMME 1 met een tiental 

scholen begonnen, waarvan er in LMME 2 zich twee hebben teruggetrokken. Op de 

overblijvende acht scholen is in LMME 2 op vier scholen een kwantitatief onderzoek 

uitgevoerd, dat hetzij bestond uit een replicatieonderzoek, hetzij uit retentiemetingen. Op 

twee van die vier scholen zijn vervolgens de resultaten die in LMME 1 zijn gevonden, 

bevestigd. Er zou dus kunnen worden geconcludeerd dat herhaald quasi-experimenteel 

onderzoek in de beschreven context tot circa twintig procent rendement heeft geleid in de 

zin dat er vrij grote zekerheid bestaat omtrent aangetoonde effecten. 

 Naarmate de interventie meeromvattend is, is het lastiger de effectiviteit vast te stellen; 

een quasi-experimenteel design is geschikter voor kleinere, afgebakende interventies. 

Bovendien kunnen uit dergelijke interventies, als ze effect opleveren, vaak duidelijker 

conclusies worden getrokken. Bij complexe interventies waarin meerdere variabelen 

tegelijkertijd worden gemanipuleerd, is het immers niet op voorhand duidelijk welke van 

deze nu eigenlijk voornamelijk verantwoordelijk is voor een eventueel effect. Gerelateerd 

aan dit punt is dat de interventies zich afspelen onder andere omstandigheden op de school 

en niet geïsoleerd zijn. Er gebeurt op een school veel tegelijk, het is moeilijk effecten van 

een interventie te isoleren van ander onderwijsaanbod of een andere 

onderwijsvernieuwing.  

 Net als in LMME 1 zijn in LMME 2 de voormetingen en de nametingen niet altijd op de 

ideale momenten verricht. Het te laat afnemen van een voormeting betekent meestal dat 

de interventie al in gang is gezet en er dus geen beeld van de situatie voorafgaand aan de 

interventie kan worden gegeven. Maar ook het te vroeg verrichten van de voormeting kan 

problematisch zijn, omdat er immers van alles kan gebeuren tussen dit tijdstip en het 

moment vlak voor de invoering van de interventie. Soortgelijke argumenten gelden voor 

het tijdstip van de nameting. Ideaal gesproken moet de voormeting dus vlak voor de 

invoering van de interventie worden verricht en de nameting onmiddellijk na afloop ervan, 

of in elk geval zo kort mogelijk na dit moment. Belangrijk is dat dat zowel voor de 

experimentele groep als de controlegroep geldt. 

 Bij de gegevensanalyse staat de onderzoeker soms voor lastige keuzen. Het meest frequent 

gehanteerde quasi-experimentele onderzoeksontwerp in LMME was het pretest – posttest 

controlegroep design. Voor de analyse van de gegevens kan dan gekozen worden uit 
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analyse van herhaalde metingen of covariantie-analyse met de pretest als covariaat. Er is 

in dit rapport vaak gekozen voor analyse van herhaalde metingen om de trends voor de 

scholen duidelijk weer te kunnen geven. Daar valt echter wel iets op af te dingen. In de 

literatuur wordt door sommigen zonder meer de voorkeur gegeven aan covariantie-analyse 

(Dimitrov & Rumrill, 2003); anderen stellen dat de twee analysetechnieken twee 

verschillende hypothesen toetsen (Dallal, 2005). Bij analyse van herhaalde metingen is de 

vraag of de verandering in gemiddelde scores verschillend is in de experimentele groep en 

de controlegroep; bij covariantie-analyse is de vraag of personen in de experimentele 

groep en de controlegroep met gelijke scores op de pretest ook op de posttest dezelfde 

score behalen. Hoe het ook zij, als er met covariantie-analyse wordt gewerkt is het van 

belang covariaten te kiezen, waarvan verwacht kan worden dat ze hoog samenhangen met 

de afhankelijke variabele(n). Bij schoolprestaties is de score op de eindtoets 

basisonderwijs een adequaat covariaat, ofschoon de samenhang tussen beide in de loop 

der jaren afneemt. Bij attitudemetingen lijken voormetingen een goede keuze voor een 

covariaat. 
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Bijlagen  

 

Specifieke instrumenten voor leerlingen en docenten 



 83 

Vragenlijst ouderaccount Stedelijk lyceum 

 

Sinds enige tijd kunnen je ouders meekijken op StudiewijzerPlus en onder andere gegevens 

over jouw schoolprestaties inzien. Deze mogelijkheid voor jouw ouders om StudiewijzerPlus 

te kunnen raadplegen wordt een ouderaccount genoemd. We willen graag weten wat jij van 

het ouderaccount vindt, denk je dat je ouders er veel aan hebben, krijgen zij een beter beeld 

van jouw school en van jouw werk op school? 

Hieronder staat een aantal stellingen over het ouderaccount. Wilt je bij elke stelling aangeven 

in hoeverre je het er mee eens bent? 

 

Wil je ook je naam, klas en stamnummer invullen. 

Naam: 

Klas: 

Stamnummer:  

helemaal 

niet mee 

eens 

niet mee 

eens 

niet mee 

oneens, 

niet mee 

eens 

mee 

eens 

helemaal 

mee eens 

De informatie in het ouderaccount geeft een goed beeld van mijn 

schoolprestaties. 

                            

1. Met behulp van de informatie die mijn ouders door hun 

ouderaccount krijgen weten zij wat ik op school leer. 

                            

2. Met de informatie die mijn ouders in hun account over mij 

krijgen is het voor hun makkelijk om bij te houden wat ik 

precies doe op school. 

                            

3. Sinds mijn ouders gebruik maken van het ouderaccount 

spreken ze mij veel vaker aan op mijn schoolprestaties. 

                            

4. Sinds mijn ouders gebruik maken van het ouderaccount 

helpen ze mij vaker met mijn huiswerk. 

 

5. Doordat mijn ouders gebruik maken van het ouderaccount 

kan ik minder zelfstandig werken. 

                            

6. Door het ouderaccount is het voor mijn ouders makkelijk om 

op mijn schoolwerk te reageren. 

                            

7. Mijn ouders krijgen voldoende informatie over mij door 

middel van het ouderaccount. 

                             

8. Sinds mijn ouders het ouderaccount gebruiken, nemen zij 

vaker contact met mijn leraren op. 
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helemaal 

niet mee 

eens 

niet mee 

eens 

niet mee 

oneens, 

niet mee 

eens 

mee 

eens 

helemaal 

mee eens 

9. Het ouderaccount bevat uitsluitend informatie over mij, 

waarvan mijn ouders toch al op de hoogte waren. 

                             

10. Mijn ouders kunnen met behulp van het ouderaccount 

gemakkelijk de informatie over mij vinden die ze willen 

hebben. 

                             

11. Mijn ouders vinden het gebruiken van hun ouderaccount 

omslachtig. 

                             

12. Door middel van het ouderaccount houden mijn ouders de 

planning van mijn schoolwerk op StudiewijzerPlus bij. 

                             

13. Mijn ouders maken vaak gebruik van het ouderaccount.                              

14. Mijn ouders zijn tevreden met hun account.   

15. Door het ouderaccount kunnen mijn ouders gemakkelijk zien 

wat ik al heb gedaan voor school en wat ik nog moet doen. 

                             

16. Mijn ouders kunnen met behulp van hun ouderaccount 

gemakkelijk bruikbare informatie over mij vinden. 

                             

17. Sinds de invoering van de ouderaccounts maken onze leraren 

meer gebruik van StudiewijzerPlus. 

                             

18. Ik vind het eigenlijk maar vervelend dat mijn ouders door het 

ouderaccount direct inzage hebben in mijn schoolresultaten. 

                             

19. Sinds de invoering van ouderaccounts zijn de wekelijkse 

planningen op StudiewijzerPlus veel nauwkeuriger. 

                             

20. Mijn ouders kunnen op StudiewijzerPlus gemakkelijk 

informatie over mijn school opzoeken. 

                             

21. Sinds de invoering van ouderaccounts stellen mijn ouders 

vaker vragen aan mijn leraren. 

                             

22. Mijn ouders weten veel meer over mijn school sinds de 

invoering van het ouderaccount. 

                             

23. Mijn ouders maken eigenlijk nooit gebruik van hun account.                              

24. Sinds mijn ouders gebruik maken van hun ouderaccount 

weten zij niet veel meer over wat ik op school doe dan 

daarvoor. 

                             

25. Als mijn ouders vragen hebben over mijn werk op school, 

kunnen ze de meeste antwoorden zelf vinden met behulp van 

hun ouderaccount. 

                             

26. Sinds ze gebruik maken van hun ouderaccount weten mijn 

ouders veel meer over mijn manier van leren. 

                             



 85 

 
 

helemaal 

niet mee 

eens 

niet mee 

eens 

niet mee 

oneens, 

niet mee 

eens 

mee 

eens 

helemaal 

mee eens 

27. Door het ouderaccount weten mijn ouders precies aan welke 

opdrachten ik op school werk. 

                             

28. Door het ouderaccount weten mijn ouders welk lesmateriaal 

wij op school gebruiken. 

                             

29. Het gebruik van het ouderaccount kost mijn ouders te veel 

tijd. 

                             

 
 
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst ! 
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Vragenlijst Waardering Digitaal Portfolio 

 

 

 
 

De afgelopen tijd hebben jullie gewerkt aan het project “Respect”.  Sommigen van jullie 

hebben het project op papier gedaan, anderen onder jullie hebben het project in Fronter 

gedaan. 

Hieronder staat een aantal stellingen over het werken aan dit project, waarvan jij moet 

aangeven in hoeverre je het er mee eens bent.  Voorbeeld: 

 

helemaal 

niet mee 

eens 

niet 

mee 

eens 

niet 

mee 

oneens, 

niet 

mee 

eens 

mee 

eens 

helemaal 

mee eens 

 

 

Ik vond het werken in dit project leuk.       

 

Degene die deze vraag heeft beantwoord, vond het werken in Respect dus niet zo leuk. 

 

Wil je eerst hier je naam, klas en stamnummer invullen? 

Naam: 

Klas: 

Stamnummer: 

 

 

helemaal 

niet mee 

eens 

niet mee 

eens 

niet mee 

oneens, 

niet mee 

eens 

mee 

eens 

helemaal 

mee eens 

1. Mijn leraren hebben een goed beeld van mijn prestaties.  

2. Met de informatie bij het project was het makkelijk om mijn 

leren te plannen. 

             

3. Met de informatie in het project was het makkelijk om mijn 

resultaten bij te houden. 
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helemaal 

niet mee 

eens 

niet mee 

eens 

niet mee 

oneens, 

niet mee 

eens 

mee 

eens 

helemaal 

mee eens 

4. Aan het project hebben wij zelfstandig kunnen werken.   

5. In het project konden wij zelf bepalen in welke volgorde wij 

opdrachten wilden doen. 

            

6. De opdrachten die wij in het project uitvoerden, pasten bij 

wat wij al kunnen en weten. 

  

7. Wij konden voor de opdrachten in het project gemakkelijk 

vinden wat we zochten. 

  

8. Wij konden in het project gemakkelijk een werkplan maken.   

9. Bij het maken van onze opdrachten in het project werkten wij 

niet alleen met tekst maar ook met foto's, tekeningen, 

filmpjes en dergelijke. 

  

10. Bij het maken van onze opdrachten in het project konden wij 

gemakkelijk zien wat we al hadden gedaan en wat we nog 

moesten doen. 

  

11. Wij konden in het project gemakkelijk bruikbare informatie 

vinden die we voor onze opdrachten nodig hadden. 

  

12. In het project konden wij ook aan onze opdrachten werken 

zonder dat de docent in de buurt was. 

  

13. Wij hadden inzage in onze eigen resultaten in het project.   

14. Bij het maken van onze opdrachten in het project konden wij 

samenwerken met elkaar. 

  

15. Wij konden in het project gemakkelijk dingen terugzoeken die 

we niet meer wisten. 

  

16. Ik stelde bij het maken van mijn opdrachten in het project 

vaak vragen aan andere leerlingen. 

  

17. Wij hebben veel geleerd van de verschillende activiteiten die 

we bij het maken van onze opdrachten in het project 

uitvoerden. 

  

18. Wij konden uit een aantal opdrachten in het project kiezen 

welke we het leukst vonden. 

  

19. Wij stelden vaak vragen aan onze docenten bij het werken aan 

opdrachten in het project. 

  

20. Wij konden zelf kiezen hoe we opdrachten met behulp van het 

project aanpakten. 

   

21. Als we vragen hadden, konden we de meeste antwoorden zelf 

vinden in het project. 
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helemaal 

niet mee 

eens 

niet mee 

eens 

niet mee 

oneens, 

niet mee 

eens 

mee 

eens 

helemaal 

mee eens 

22. Wij konden in het project op onze eigen manier leren.   

23. Wij konden onze eigen weg uitstippelen bij het werken aan 

opdrachten in het project. 

  

24. Wij hebben veel geleerd van het lesmateriaal dat we bij het 

project gebruikten. 

  

25. Ik vond het werken in het project omslachtig.   

26. Het werken in het project kostte erg veel tijd.   

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst ! 
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Vragenlijst Leerstijlen 

SCO – Kohnstamm Instituut 

Universiteit van Amsterdam      Stichting Kennisnet 

 

Deze vragenlijst bestaat uit een aantal vragen over jouw houding tegenover leren en de manier 

waarop je leert. 

 

Er bestaat geen beste manier van leren.  Dat hangt af van wat er het beste bij jou past en voor 

welk vak het is.  Daarom is het ook zo belangrijk dat je elke vraag zo eerlijk mogelijk 

beantwoordt.  Als je denkt dat jouw antwoord op een vraag er van afhangt over welk vak het 

gaat, geef dan een antwoord voor het vak dat voor jou het belangrijkst is. 

 

Klik bij elke vraag het antwoord aan dat het beste bij jou past.  De cijfers bij elke vraag 

betekenen het volgende: 

1. Dit is nooit of zelden zo voor mij 

2. Dit is soms zo voor mij 

3. Dit is vaak zo voor mij 

4. Dit is altijd of bijna altijd zo voor mij 

Denk niet lang na over elke vraag.  Je eerste reactie is meestal de beste.  Sla geen vragen over.  

Probeer geen goede indruk te maken.  Je antwoorden zijn VERTROUWELIJK. 

Vul hier je naam in en  in welke klas je zit: 

…………………………………………………………… 

 

Bedankt voor je medewerking. 

 

 
1. nooit 

of zelden 

2. soms 3. vaak 4. altijd of 

bijna altijd 

1. Ik vind het fijn om mij op school in dingen te verdiepen.          

2. Ik moet altijd flink wat tijd besteden aan een onderwerp voordat ik 

tevreden ben. 

           

3. Bij een proefwerk is mijn doel om met zo weinig mogelijk werk een 

voldoende te halen. 

         

4. Ik bestudeer alleen de belangrijke delen van mijn schoolboeken.          

5. Bijna alle onderwerpen worden erg interessant als ik mij er in 

verdiep. 
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1. nooit 

of zelden 

2. soms 3. vaak 4. altijd of 

bijna altijd 

6. Ik vind de meeste nieuwe onderwerpen interessant en besteed er 

vaak extra tijd aan om er meer van aan de weet te komen. 

         

7. Ik vind school niet erg interessant dus doe ik er zo weinig mogelijk 

voor. 

         

8. Ik leer sommige dingen uit mijn hoofd, herhaal ze net zo lang tot ik 

ze weet, zelfs als ik het niet begrijp. 

         

9. Soms vind ik de lessen net zo boeiend als een goede film of een 

spannend boek. 

                    

10. Ik test mezelf op belangrijke onderwerpen totdat ik ze helemaal 

begrijp. 

         

11. Ik haal op zijn minst voldoendes voor de meeste proefwerken door 

belangrijke dingen uit mijn hoofd te leren in plaats van ze proberen 

te begrijpen. 

         

12. Ik doe precies zoveel huiswerk als moet, want ik vind het onnodig 

om iets extra‟s te doen. 

         

13. Ik werk hard op school omdat ik de leerstof interessant vind.          

14. Ik besteed veel vrije tijd om meer te weten te komen over 

onderwerpen die op school aan de orde zijn geweest. 

         

15. Ik vind het niet handig om me ergens te veel in te verdiepen.  Het 

maakt me in de war en het kost teveel tijd, terwijl je maar een paar 

dingen even uit het hoofd hoeft te kennen. 

         

16. Ik vind dat leraren niet van hun leerlingen kunnen verwachten dat 

ze veel tijd besteden aan het leren van dingen die toch nooit in 

proefwerken gevraagd worden. 

         

17. Ik ga naar de meeste lessen met vragen in mijn hoofd, waarop ik 

een antwoord wel hebben. 

         

18. Ik lees wel eens iets buiten het huiswerk om dat de leraar of lerares 

heeft aangeraden. 

         

19. Ik zie er niets in om dingen te leren waarnaar toch niet in de 

proefwerken wordt gevraagd. 

         

20. Ik vind dat de beste manier om voldoendes te halen is door de 

antwoorden op vragen te leren, die waarschijnlijk in het proefwerk 

worden gesteld. 

         

21. Ik heb er vaak moeite mee om dingen die ik moet onthouden, te 

begrijpen. 

         

22. Ik kijk mijn eigen werk meestal na om te zien of het in orde is.                       

23. Ik probeer altijd te snappen wat we moeten leren.          

24. Ik werk hard op school.          
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1. nooit 

of zelden 

2. soms 3. vaak 4. altijd of 

bijna altijd 

25. Als ik nieuwe dingen wil begrijpen probeer ik ze vaak in verband te 

brengen met dingen uit het dagelijks leven. 

         

26. Ik ben bijna altijd geordend en georganiseerd in mijn schoolwerk.                    

27. Dingen die ik op school leer, brengen mij vaak op allerlei andere 

nieuwe gedachten. 

         

28. Ik controleer of de dingen die ik op school leer wel kloppen.              

29. Ik plan mijn tijd op school meestal zo dat ik er het meeste aan heb.          

30. Het meeste dat ik op school leer neem ik aan en twijfel er 

nauwelijks aan dat het waar is. 

                     

31. Ik ben altijd op zoek naar betere manieren om bepaalde informatie 

te vinden. 

         

32. Ik kan me meestal makkelijk concentreren, behalve als ik heel moe 

ben. 

                 

33. Als ik iets voor school lees, probeer ik er altijd achter te komen wat 

de schrijver precies bedoelt. 

         

34. Het meeste van mijn schoolwerk doe ik op de automatische piloot.                   

35. Als ik iets niet begrijp op school, probeer ik er op een andere 

manier achter te komen. 

         

 

 

De antwoorden op de volgende vragen zijn iets anders.  Er wordt telkens een begin van een 

zin gegeven die je moet afmaken met de keuze die het best bij jou past.  Ook hier zijn weer 

antwoordmogelijkheden van 1 tot 4. 

Een voorbeeld. 

 De dag voor een belangrijk proefwerk 

ben ik altijd heel zenuwachtig       1          2          3          4 voel ik me op mijn gemak 

 

Als je je de dag voor een proefwerk erg zenuwachtig voelt, klik je 1 aan.  Voel je je 

daarentegen erg op je gemak, dan klik je 4 aan.  Voel je je een beetje zenuwachtig, klik dan de 

2 aan en als je je niet helemaal op je gemak voelt, dan klik je de 3 aan. 

 

36. Ik begrijp iets beter nadat ik 

het heb uitgeprobeerd       1          2          3          4 er over na heb gedacht 
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37. Als ik denk aan wat ik gisteren heb gedaan, doe ik dat in 

beelden       1          2          3          4 woorden 

38. Ik heb de neiging om 

details precies te weten maar het 

geheel niet helemaal te overzien 

      1          2          3          4 het geheel te overzien maar 

details niet precies te weten 

39. Als ik iets nieuws leer, helpt het mij om erover te 

praten       1          2          3          4 denken 

40. Ik krijg nieuwe informatie liefst aangeboden met 

plaatjes, grafieken of kaarten 

 

      1          2          3          4 schriftelijke aanwijzingen of 

tekst 

41. Wanneer ik eenmaal 

alle delen begrijp, begrijp ik het 

geheel 

      1          2          3          4 het geheel begrijp, begrijp ik 

hoe de delen er in passen 

42. In een groep waarin gezamenlijk aan een moeilijk probleem wordt gewerkt 

draag ik meestal actief ideeën 

aan 

      1          2          3          4 leun ik meestal achterover en 

luister ik 

43. Ik vind het gemakkelijker om 

feiten te leren       1          2          3          4 begrippen te leren 

44. In een boek met veel afbeeldingen en grafieken 

kijk ik nauwkeurig naar de 

afbeeldingen en grafieken 

      1          2          3          4 concentreer ik mij op de 

geschreven tekst 

45. Bij het oplossen van wiskundeproblemen 

werk ik stapje voor stapje naar 

de oplossing toe 

 

      1          2          3          4 zie ik de oplossing meteen maar 

heb ik moeite om de stappen te 

vinden die tot de oplossing 

leiden 

46. In de klassen waarin ik heb gezeten 

kende ik bijna al mijn 

medeleerlingen goed 

      1          2          3          4 kende ik lang niet iedereen goed 

47. Als ik iets lees, heb ik liever 

een boek of tijdschrift waarvan 

ik nieuwe feiten leer of leer hoe 

ik iets moet doen 

      1          2          3          4 een boek of tijdschrift waardoor 

ik nieuwe ideeën om over na te 

denken opdoe 

48. Ik hou van leraren die 

een heleboel figuren op het bord 

zetten 

      1          2          3          4 veel tijd besteden aan uitleggen 
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49. Als ik begin aan mijn huiswerk 

ga ik onmiddellijk aan de slag 

met een willekeurig vak 

      1          2          3          4 kijk ik eerst hoeveel tijd ik aan 

elk vak ga besteden en in welke 

volgorde ik de vakken ga doen 

50. Ik herinner mij het beste 

wat ik heb gezien       1          2          3          4 wat ik heb gehoord 

51. Ik leer liever 

in een groep       1          2          3          4 alleen 

52. Anderen vinden dat ik 

heel nauwkeurig ben in mijn 

werk 

      1          2          3          4 creatief ben in mijn werk 

53. Als ik aanwijzingen nodig heb hoe ik ergens moet komen, heb ik liever 

een kaart       1          2          3          4 geschreven aanwijzingen 

54. Ik wil liever eerst 

iets uitproberen       1          2          3          4 nadenken over hoe ik iets ga 

doen 

55. Bij het uitvoeren van een taak heb ik liever 

één manier om het te doen       1          2          3          4 verschillende manieren om het 

te doen 

56. Als iemand mij gegevens laat zien, heb ik liever 

tabellen of grafieken       1          2          3          4 een tekst met een samenvatting 

van de resultaten 

57. Als ik een opstel of iets dergelijks schrijf 

begin ik aan het begin en werk 

geleidelijk aan naar het einde 

      1          2          3          4 werk ik tegelijk aan 

verschillende delen van het 

opstel en zet ze daarna in de 

goede volgorde 

58. Andere mensen vinden mij 

gezellig       1          2          3          4 verlegen 

59. Om te ontspannen 

kijk ik liever televisie       1          2          3          4 lees ik liever een boek 

60. Sommige leraren beginnen hun lessen met een overzicht van wat zij gaan vertellen.  Zulke 

overzichten zijn 

een beetje behulpzaam voor mij       1          2          3          4 heel erg behulpzaam voor mij 

61. Het idee om samen in een groep iets te doen, met eenzelfde beoordeling voor iedereen in 

dezelfde groep 

trekt mij aan       1          2          3          4 trekt mij niet aan 
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Specifieke instrumenten voor docenten 
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Vragenlijst ouderaccount Stedelijk lyceum  

 

Sinds enige tijd kunnen de ouders van uw leerlingen meekijken op StudiewijzerPlus en onder 

andere gegevens over de schoolprestaties van hun kinderen inzien. Deze mogelijkheid om 

StudiewijzerPlus te kunnen raadplegen wordt een ouderaccount genoemd. We willen graag 

weten wat u van het ouderaccount vindt, krijgt u reacties van ouders, faciliteert het uw werk 

of is het juist belastend? 

We leggen u daarover een aantal stellingen voor. Wilt u bij elke stelling aangeven in hoeverre 

u het er mee eens bent? 

 

 

helemaal 

niet mee 

eens 

niet mee 

eens 

niet mee 

oneens, 

niet mee 

eens 

mee 

eens 

helemaal 

mee eens 

 

1. De informatie in het ouderaccount geeft een goed beeld van 

de schoolprestaties van leerlingen. 

                            

2. Met behulp van de informatie die de ouders door het 

ouderaccount krijgen weten zij wat hun kind op school leert. 

                            

3. Met de informatie die de ouders in hun account krijgen is het 

voor hen makkelijk om bij te houden wat hun kind precies 

doet op school. 

                            

4. Sinds ouders gebruik kunnen maken van het ouderaccount 

spreken zij mij als leraar veel vaker aan op de schoolprestaties 

van hun kinderen. 

                            

5. Sinds ouders gebruik maken van het ouderaccount helpen zij 

hun kind vaker met het huiswerk. 

                            

6. Doordat ouders gebruik maken van het ouderaccount kunnen 

hun kinderen minder zelfstandig werken. 

                            

7. Door het ouderaccount is het voor ouders makkelijk om op 

het schoolwerk van hun kind te reageren. 

                            

8. Ouders krijgen voldoende informatie over hun kind door 

middel van het ouderaccount. 

                             

9. Sinds ouders gebruik maken van het ouderaccount, nemen zij 

vaker contact op met leraren. 
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helemaal 

niet mee 

eens 

niet mee 

eens 

niet mee 

oneens, 

niet mee 

eens 

mee 

eens 

helemaal 

mee eens 

10. Het ouderaccount bevat uitsluitend informatie over 

leerlingen, waarvan ouders toch al op de hoogte waren. 

                             

11. Ouders kunnen met behulp van het ouderaccount 

gemakkelijk de informatie over hun kind vinden die ze willen 

hebben. 

                             

12. Door middel van het ouderaccount houden ouders de 

planning van het schoolwerk van hun kind op 

StudiewijzerPlus bij. 

                             

13. Ouders maken vaak gebruik van het ouderaccount.                              

14. Ouders zijn tevreden met hun account.                              

15. Door het ouderaccount kunnen ouders gemakkelijk zien wat 

hun kind al heeft gedaan voor school en wat hij/zij nog moet 

doen. 

                             

16. Ouders kunnen met behulp van hun ouderaccount 

gemakkelijk bruikbare informatie over hun kind vinden. 

                             

17. Wat mij betreft worden de ouderaccounts niet definitief 

ingevoerd. 

                             

18. Sinds de invoering van de ouderaccounts maak ik als leraar 

meer gebruik van StudiewijzerPlus. 

                             

19. Ik vind het gebruik van StudiewijzerPlus omslachtig.                              

20. Leerlingen vinden het eigenlijk maar vervelend dat hun 

ouders door het ouderaccount direct inzage hebben in hun 

schoolresultaten. 

                             

21. Sinds de invoering van ouderaccounts plan ik het werk van 

leerlingen op StudiewijzerPlus veel nauwkeuriger. 

                             

22. Ouders kunnen op StudiewijzerPlus gemakkelijk informatie 

over de school van hun kind opzoeken. 

                             

23. Sinds de invoering van ouderaccounts stellen ouders vaker 

vragen aan mij als leraar. 

                             

24. Ouders weten veel meer over de school van hun kind sinds de 

invoering van het ouderaccount. 

                             

25. Volgens mij maken ouders eigenlijk nooit gebruik van hun 

account. 

                             

26. Sinds ouders gebruik maken van hun ouderaccount weten zij 

niet veel meer over wat hun kind op school doet dan 

daarvoor. 
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helemaal 

niet mee 

eens 

niet mee 

eens 

niet mee 

oneens, 

niet mee 

eens 

mee 

eens 

helemaal 

mee eens 

 
 

27. Als ouders vragen hebben over het schoolwerk van hun kind, 

kunnen zij de meeste antwoorden zelf vinden met behulp van 

hun ouderaccount. 

                             

28. Sinds de invoering van het ouderaccount is de werkdruk van 

leraren toegenomen. 

  

29. Sinds ouders gebruik maken van hun ouderaccount weten zij 

veel meer over de manier van leren van hun kind. 

                             

30. Door het ouderaccount weten ouders precies aan welke 

opdrachten hun kind op school werkt. 

                             

31. Door het ouderaccount weten ouders welk lesmateriaal op 

school wordt gebruikt. 

                             

32. Het gebruik van StudiewijzerPlus kost mij als leraar te veel 

tijd. 

                             

33. Ik ben als docent tevreden over de invoering van het 

ouderaccount. 

                             

 
 
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst ! 
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Vragenlijst Waardering Digitaal Portfolio 

 

 

 

 

De laatste tijd hebben de leerlingen van uw klas gewerkt aan de projecten “Respect” en 

“Animaties”.  

Sommige leerlingen hebben beide projecten op papier gedaan, sommigen hebben één van de 

projecten in Fronter gedaan en het andere op papier, en enkele leerlingen hebben beide 

projecten in Fronter gedaan. 

Hieronder staat een aantal stellingen over het werken aan deze projecten en de elektronische 

leeromgeving Fronter.  Wilt u bij elke stelling alstublieft aangeven in hoeverre u het er mee 

eens bent? 

Wilt u ook uw naam vermelden:  

 

helemaal 

niet mee 

eens 

niet mee 

eens 

niet mee 

oneens, 

niet mee 

eens 

mee 

eens 

helemaal 

mee eens 

 

1. De informatie in Fronter geeft een goed beeld van de 

prestaties van leerlingen. 

 

2. Met de informatie die ik over leerlingen in Fronter krijg is het 

makkelijk hun leerproces te plannen. 

 

3. Met de informatie die ik krijg over leerlingen in Fronter is het 

makkelijk hun leerproces bij te houden. 

 

4. Met de informatie die ik over leerlingen in Fronter krijg is het 

makkelijk om in te grijpen als dat nodig is. 

        

5. Door Fronter kunnen leerlingen zelfstandig aan projecten 

werken. 

 

6. Door Fronter is het makkelijk om op het werk van leerlingen 

te reageren. 

      

7. Ik krijg voldoende informatie over mijn leerlingen door 

middel van Fronter. 

  

8. In Fronter kunnen leerlingen zelf bepalen in welke volgorde 

ze opdrachten willen doen. 
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helemaal 

niet mee 

eens 

niet mee 

eens 

niet mee 

oneens, 

niet mee 

eens 

mee 

eens 

helemaal 

mee eens 

9. De opdrachten die leerlingen met behulp van Fronter 

uitvoeren, passen bij wat ze al kunnen en weten. 

  

10. Leerlingen kunnen voor hun opdrachten met behulp van 

Fronter gemakkelijk vinden wat ze zoeken. 

  

11. Leerlingen kunnen met behulp van Fronter gemakkelijk een 

werkplan maken. 

  

12. Bij het maken van hun opdrachten in Fronter werken 

leerlingen niet alleen met tekst maar ook met foto's, 

tekeningen, filmpjes en dergelijke. 

       

13. Bij het maken van hun opdrachten in Fronter kunnen 

leerlingen gemakkelijk zien wat ze al hebben gedaan en wat ze 

nog moeten doen. 

  

14. Leerlingen kunnen met behulp van Fronter gemakkelijk 

bruikbare informatie vinden die ze voor hun opdrachten 

nodig hebben. 

  

15. Met Fronter kunnen leerlingen ook aan hun opdrachten 

werken zonder dat de docent in de buurt is. 

       

16. Leerlingen hebben inzage in hun eigen resultaten in Fronter.   

17. Bij het maken van hun opdrachten met behulp van Fronter 

kunnen leerlingen samenwerken met andere leerlingen. 

  

18. Leerlingen kunnen in Fronter gemakkelijk dingen 

terugzoeken die ze niet meer weten. 

  

19. Leerlingen stellen bij het maken van hun opdrachten in 

Fronter vaak vragen aan andere leerlingen. 

  

20. De leerlingen leren veel van de verschillende activiteiten die 

ze bij het maken van hun opdrachten met behulp van Fronter 

uitvoeren. 

  

21. Leerlingen kunnen uit een aantal opdrachten in Fronter 

kiezen welke ze het leukst vinden. 

  

22. Leerlingen stellen vaak vragen aan hun docenten bij het 

werken met Fronter. 

  

23. Leerlingen kunnen zelf kiezen hoe ze opdrachten met behulp 

van Fronter aanpakken. 

  

24. Als leerlingen vragen hebben, kunnen ze de meeste 

antwoorden zelf vinden in Fronter. 

  

25. Leerlingen kunnen met Fronter op hun eigen manier leren.   
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helemaal 

niet mee 

eens 

niet mee 

eens 

niet mee 

oneens, 

niet mee 

eens 

mee 

eens 

helemaal 

mee eens 

26. Leerlingen kunnen hun eigen weg uitstippelen bij het werken 

aan opdrachten in Fronter. 

  

27. Leerlingen kunnen veel leren van het lesmateriaal dat we bij 

Fronter gebruiken. 

  

28. Ik vind het werken met Fronter omslachtig.   

29. Het werken met Fronter kost erg veel tijd.             

 
 
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst ! 

 


