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1 Inleiding 

In deze rapportage wordt verslag gedaan van EXPO II: onderzoek naar ict-innovaties op 

verschillende scholen in het primair onderwijs binnen de Kennisnet regeling EXPO, tweede 

tranche. In dit hoofdstuk worden de betrokken scholen en projecten kort geïntroduceerd en 

wordt het kader geschetst waarbinnen deze projecten tot stand kwamen. Tevens wordt de 

opbouw van de rapportage toegelicht.  

1.1 Kennis van waarde maken 

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

op onderwijsvernieuwing met bewezen effect. Om die evidence te genereren wordt 

onderzoek gedaan naar de effectiviteit van innovaties die scholen in eerste instantie op 

kleine schaal uitvoeren.  

 

‗Leren met meer effect‘ was het eerste project dat door Kennisnet is opgezet in het 

programma ‗Kennis van waarde maken‘. In het programma ‗Kennis van waarde maken‘ 

experimenteren scholen, in eerste instantie in het voortgezet onderwijs, maar vervolgens ook 

in primair onderwijs (EXPO), het speciaal onderwijs (EXSO) en het middelbaar 

beroepsonderwijs (EXMO) met nieuwe vormen van de inzet van ict in hun onderwijs. De 

onderwijsvernieuwingen worden door de scholen zelf ingebracht en sluiten aan bij hun eigen 

ambities voor kwaliteitsverbetering. Deze experimenten worden ondernomen 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 de onderwijsvernieuwing die effectief zijn gebleken, zelf 

te gaan invoeren, al dan niet in aangepaste vorm. 

 

Het voorliggende rapport betreft het primair onderwijs en wel de tweede tranche van het 

EXPO-project.  

1.2 EXPO I 

In oktober 2009 is de regeling ―EXPO: experimenteren met ict in het PO‖ gepubliceerd 

(Kennisnet, 2009). Doel van de regeling was om tien PO-scholen te laten onderzoeken of hun 

verwachtingen van de meerwaarde van door hen gebruikte ict-toepassingen voor het 

primaire proces zijn uitgekomen. Het moest uitdrukkelijk gaan om toepassingen die in de 

praktijk van de betreffende scholen al redelijk waren uitgekristalliseerd. Verder was een 

voorwaarde voor deelname dat de scholen zorg zouden dragen voor onderzoekscondities die 

het mogelijk maakten de effectiviteit van de vernieuwingen te onderzoeken in een (quasi-

)experimenteel design. De deelnemende scholen voerden een experiment uit met ict dat 

aansloot bij hun onderwijsvisie en ambitie.  

1.3 EXPO II 

Medio 2010 is een tweede tranche scholen geworven in het kader van EXPO II. De 

gehanteerde werkwijze was als volgt. De scholen zijn door een besluitvormingscommissie 
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geselecteerd op basis van een aanvraagformulier waarin de school onder andere de beoogde 

ict-toepassing en de verwachtingen ten aanzien van de effecten van die toepassing beschrijft. 

De geselecteerde scholen hebben vervolgens een gesprek gehad met minimaal een van de 

onderzoekers ten behoeve van vraagverheldering. In deze gesprekken werden de scholen 

geholpen om hun verwachtingen van de gebruikte ict-toepassing te vertalen in een 

onderzoekbare vraag, en werden suggesties gedaan voor de aanpak van het onderzoek op de 

school. Daarbij heeft de vraagverhelderaar de verwachtingen van de school verbonden met 

bestaande kennis en theorievorming over (effecten van) ict-gebruik in het onderwijs en is 

met de scholen besproken welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn om het experiment en 

het daaraan gekoppelde onderzoek uitvoerbaar te maken.  

 

De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in schoolspecifieke onderzoeksplannen die zijn 

voorgelegd aan Kennisnet. In de onderzoeksplannen zijn uitgewerkt: de afspraken met de 

school over de werkwijze, het handhaven van de experimentele en controleconditie, het 

belang van het bewaken van de implementatie van de vernieuwing, privacy, taakverdeling, 

gevraagde bijdrage van betrokkenen en specifieke aandachtspunten voor deze school. 

 

Om effecten van de experimentele aanpak te kunnen vaststellen wordt ter vergelijking een 

controleconditie ingesteld. Deze is zoveel mogelijk vergelijkbaar wat betreft school- klas- en 

leerlingkenmerken, er wordt even veel tijd besteed aan het onderwijsprogramma als in de 

experimentele conditie maar er wordt op een andere manier gewerkt, meestal in dit verband 

zonder de inzet van ict. Voor EXPO II is een elftal scholen geselecteerd die voldeden aan de 

vereiste criteria. Het gaat om heel diverse projecten, gesitueerd in onder-, midden-, dan wel 

bovenbouw van het basisonderwijs en zelfs in het (V)SO. De projecten richten zich ook op 

heel verschillende vakken en domeinen, bijvoorbeeld woordenschatontwikkeling, 

leesvaardigheid, rekenvaardigheid en automatiseren bij rekenen en motoriekontwikkeling 

ten behoeve van aanvankelijk schrijfonderwijs. De projecten hadden steeds naast het 

verbeteren van vaardigheden en prestaties ook tot doel de motivatie voor school en het 

plezier in het werken aan het ontwikkelen van de vaardigheden te bevorderen. Het ging om 

de volgende projecten: 

 

In de onderbouw: 

 Paulusschool; woordenschattraining bij kleuters 

 Lorentzschool; kleuters woordwijs met skoolmate 

 INOS KBS de Liniedoorn; woordenschatonderwijs met flipcharts 

 Villa Nova School; dansen met je vingers op het digibord! 

 

In de bovenbouw: 

 De Hoeksteen; begrijpend lezen met effect 

 OBS de Gouwzee; digibord voor woordenschat 

 PCBS de Kolkribbe; netbooks en multimedia voor woordenschat 

 PCBS de Levensboom; ‗Multitalent‘ voor woordenschat en rekenen 

 SKOzoK; @ny Learning; skoolmates met ‗Rekentuin‘ voor rekenen 

 Tweemaster-Kameleon; E-readers en E-books 

 

In BSO/VSO 

 Stichting Het Maatman; Text-To-Speech 
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De looptijd van de meeste projecten en van het daaraan gekoppelde onderzoek was van 

augustus 2010 t/m januari 2011. Sommige projecten zijn verlengd tot juni 2011, soms in 

ongewijzigde vorm, maar meestal met enkele aanpassingen in de opzet.  

 

Onder de aanvragers waren verder drie scholen die een veelbelovende innovatie aan het 

invoeren waren, maar waar onderzoek in een (quasi-)experimenteel design (nog) niet zinvol 

was. Deels omdat de implementatie niet rond was of dat de innovatie teveel was ingebed in 

bredere vernieuwingen binnen de school, deels omdat er geen goede operationalisatie van de 

beoogde effecten beschikbaar was. Op deze drie scholen is daarom geen effectmeting gedaan 

maar een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Daarin lag het accent op de uitvoerbaarheid van 

de voorgestelde vernieuwing, de practicability, en op verdere verheldering en 

operationalisatie van beoogde effecten. Het ging hier om de volgende projecten:  

 

 Toermalijn; 1-op-1 e-learning 

 Piersonschool; reflecteren en verbeteren presentatievaardigheden 

 De Wegwijzer; Online samenwerken en leren 

 

De looptijd van de kwalitatieve projecten was het schooljaar 2010-2011.  

 

Een uitgebreider beschrijving van de vernieuwing per school wordt gegeven in de 

hoofdstukken 4 t/m 6 en hoofdstuk 8. Daar wordt ook ingegaan op de gerealiseerde 

resultaten.  

1.4 De opbouw van de rapportage 

De voorliggende rapportage is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 geven we in vogelvlucht 

een beeld van de verschillende varianten van de inzet van ict in het basisonderwijs en 

onderzoek naar de effecten ervan. Hoofdstuk 3 betreft een verantwoording van de 

onderzoeksopzet, de gehanteerde instrumenten en de verrichte analyses. In hoofdstuk 4 t/m 

6 worden de projecten op de scholen en de bereikte opbrengsten gepresenteerd. In 

hoofdstuk 4 komen de projecten in de onderbouw aan bod, in hoofdstuk 5 die in de 

bovenbouw, en hoofdstuk 6 betreft een project dat in het speciaal onderwijs is gesitueerd, 

zowel in het speciaal basisonderwijs als in het voortgezet speciaal onderwijs. In hoofdstuk 7 

bespreken we de conclusies uit dit onderzoeksdeel. Hoofdstuk 8 heeft betrekking op het 

onderzoek op de drie zogenoemde kwalitatieve scholen.  
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2 De inzet van ict in het primair onderwijs 

In dit hoofdstuk gaan we kort in op de ontwikkelingen ten aanzien van het gebruik van ict in 

het basisonderwijs. Welke toepassingen worden gebruikt, hoe waarderen schoolleiders en 

leraren de mogelijkheden van ict in het onderwijs en welke effecten heeft de inzet van ict op 

het leren van de leerlingen? We baseren ons daarbij -tenzij anders vermeld- op de 

onderzoeken van TNS-NIPO (Klaassen & Plantinga, 2010, Plantinga, 2010), en de Vier-in-

balans-monitor (Kennisnet, 2011).  

2.1 Ict-gebruik in het primair onderwijs 

In het primair onderwijs zijn vaak schoolbreed afspraken gemaakt over de manier waarop ict 

bij de verschillende leerstofonderdelen wordt ingezet (38% van de scholen); van de leraren 

wordt verwacht dat zij zich aan deze afspraken houden. Steeds meer leraren in het primair 

onderwijs maken daadwerkelijk gebruik van ict; in 2011 geldt dat voor 91% van de leraren in 

het po. Gemiddeld gebruiken zij acht uur per week de computer in hun onderwijs. Leraren 

gebruiken vooral computerprogramma‘s die aansluiten bij bestaande werkwijzen of daar 

gemakkelijk in te passen zijn. De meest gebruikte ict-toepassingen in het onderwijs zijn 

internet, oefenprogramma‘s, tekstverwerkers en elektronische leeromgevingen. 

 

De focus van de scholen voor primair onderwijs ligt vooral op het ontwikkelen van een 

adequate ict-infrastructuur en het beschikbaar krijgen van goede educatieve software. Het 

digitale schoolbord is inmiddels bij 97% van de scholen in het basisonderwijs 

geïntroduceerd. Ook maken vrijwel alle scholen gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem.  

De meest gebruikte computerprogramma‘s op scholen zijn niet specifiek voor het onderwijs 

ontwikkeld, zoals e-mail en kantoortoepassingen. Daarnaast gebruikt iets meer dan de helft 

van de leraren vakspecifieke oefenprogramma‘s en methodegebonden software. In het 

onderwijs zijn games, software voor samenwerken aan een taak en simulaties minder 

algemeen verbreid; 12%, respectievelijk 15% en 14% van de docenten maken regelmatig 

gebruik van deze ict-toepassingen.  

 

In het onderwijs werd tot voor kort het meeste digitale lesmateriaal nog verkregen via de 

lesmethode; dat geldt nu nog maar voor 58% van de docenten. Inmiddels zoeken steeds meer 

docenten zelf lesmateriaal op internet (67%), krijgen materiaal via collega‘s of via Kennisnet 

(45% resp. 35%). Ook ontwikkelen zij in toenemende mate zelf lesmateriaal of bewerken 

bestaand materiaal (48%).  

 

In de Vier-in-balansmonitor wordt een onderscheid gemaakt tussen onderwijs dat primair is 

gericht op kennisoverdracht en onderwijs gericht op kennisconstructie. Bij kennisoverdracht 

draagt de leraar stapsgewijs kennis over aan de leerling, en de leerling oefent en leert de stof 

te gebruiken. Leervormen die behoren bij kennisoverdracht zijn bijvoorbeeld instructie en 

gestructureerd oefenen. Bij kennisconstructie heeft de leraar veeleer een rol als facilitator 

van het leerproces van de leerlingen. De leerlingen krijgen de ruimte om zelf actief al dan 

niet samen met anderen kennis te verwerven. Het gaat bij deze manier van leren niet alleen 

om het product van het leren, maar ook om het leerproces. Leervormen zijn hier 

bijvoorbeeld onderzoekend leren en leren leren. 
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Hoe ict het beste in het onderwijs kan worden ingezet, hangt samen met de visie op 

onderwijs, met het accent dat wordt gelegd op kennisoverdracht respectievelijk 

kennisconstructie.  

 

Ter illustratie van de verschillende functies van ict enkele voorbeelden uit EXPO I   

(Kennisnet 2011).  

 

Kennisoverdracht 

Instructie 

Een voorbeeld van een project uit EXPO I waar ict een instructiefunctie vervult, vormt de 

inzet van het programma ‗Muiswerk‘ bij spelling. Het programma is niet ingezet als 

oefenprogramma, maar als vervanging van een deel van het spellingsonderwijs. Het 

programma geeft directe feedback, stimuleert de zelfstandigheid en biedt de leerlingen een 

gedifferentieerd programma, afgestemd op hun niveau.  

Gestructureerd oefenen 

Een voorbeeld van gestructureerd oefenen zien we in het EXPO-1 project: Spelling en rekenen 

trainen met de Nintendo. Op deze school vormt competitief leren een structureel onderdeel 

van het onderwijs. Games op de spelcomputer sluiten hier goed bij aan, zeker games waarbij 

leerlingen tegen elkaar moeten spelen of zo snel mogelijk een hoge score moeten halen. Met 

Pictodictee werken leerlingen in tweetallen aan hun spelling, bij Rekentraining moeten ze 

een zo hoog mogelijke score zien te behalen.  

Instructie en oefenen 

Soms wordt een toepassing zowel voor klassikale instructie als voor zelfstandig werken 

ingezet. Een voorbeeld daarvan vormen de verschillende varianten van digitale schoolborden 

die voor kleuters worden gebruikt in het kader van woordenschatontwikkeling en 

voorbereidend rekenen met een smartboard.  

Kennisconstructie 

Onderzoekend leren 

Een voorbeeld van onderzoekend leren in het basisonderwijs is een project uit EXPO I waar 

een digitale sensor werd ingezet. Deze maakte de resultaten van metingen meteen zichtbaar 

op een scherm. In het project leren leerlingen onderzoeksvragen stellen en door observeren 

en meten veronderstelde en feitelijke uitkomsten naast elkaar te zetten en verschillen en 

overeenkomsten te verklaren.  

In een ander project uit EXPO I is Globe 4D ingezet om de leerlingen onderzoekend te laten 

leren. Globe 4D is een interactieve wereldbol; leerlingen kunnen bijvoorbeeld de tijd 

beïnvloeden, seizoenen omwisselen e.d. en daarvan het effect zichtbaar maken. 

Leren leren/reflecteren 

Voor vormen van onderwijs die gericht zijn op kennisconstructie, is het belangrijk dat 

leerlingen leren reflecteren op hun eigen manier van leren. Scholen experimenteren met 

diverse ict-toepassingen om deze reflectievaardigheden te stimuleren. Een voorbeeld van een 

toepassing die ingezet kan worden ten behoeve van reflectie, is het digitale portfolio. Daarin 

slaan leerlingen hun werk op, krijgen ze feedback en hebben ze overzicht van wat ze 

gemaakt en gedaan hebben. Een voorbeeld uit EXPO I: Leren van je eigen schooljournaal. Dit 

project had als een van de doelstellingen geformuleerd dat leerlingen zouden ervaren wat 

het betekent om samen te werken en van hun positieve en negatieve ervaringen zouden 

leren.  
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2.2 De meerwaarde van ict voor het onderwijs 

De inzet van ict draagt volgens de scholen in het primair onderwijs vooral bij aan de 

realisatie van aantrekkelijker onderwijs voor de leerlingen en een rijkere leeromgeving. 

Daarnaast ziet men als meerwaarde dat ict een bijdrage levert aan remediëring, aan het 

adaptiever maken van het onderwijs en aan zelfstandig leren. Verder maakt ict het mogelijk 

de buitenwereld in de school te brengen en zo authentieker onderwijs te kunnen aanbieden.  

2.3 Opbrengsten  

Binnen het Kennisnetprogramma ‗Kennis van Waarde maken‘ worden ict-toepassingen 

ingevoerd en wordt onderzocht wat de meerwaarde van ict is voor de verschillende manieren 

van leren. En ook internationaal onderzoek geeft zicht op de effectiviteit van de inzet van ict 

in het leerproces. We bespreken heel kort te bevindingen en maken daarbij weer een 

onderscheid naar de vier eerder genoemde varianten: instructie, oefenen, onderzoekend 

leren en leren leren.  

 

Inzet van ict kan de overdracht van nieuwe kennis van leraar naar leerling versterken. 

Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat het gebruik van het digibord en de inzet van 

multimedia leerlingen helpt de stof te onthouden en de aandacht bij de les te houden. Een 

voordeel van het gebruik van digiborden is ook dat de leraar de les op de digitale 

leeromgeving kan plaatsen, zodat de leerlingen de stof en de uitleg nog eens kunnen 

raadplegen (Meijer, Van Eck & Heemskerk, 2009; Coetsier, Kok & Kral, 2009; Heemskerk, Van 

Eck & Meijer, 2010).  

 

Oefenprogramma‟s worden vooral ingezet voor stampen, automatiseren en regels toepassen. 

Onderzoek laat zien dat dergelijke programma‘s effectief zijn, vooral als ze goed kunnen 

aansluiten bij het niveau van de leerling. Voorbeelden zijn de programma‘s ‗Muiswerk‘, 

Slimstampen en „Rekentuin‟. Het leereffect wordt versterkt wanneer de leerling direct 

feedback krijgt op zijn antwoord. Voordeel van oefenen met ict voor de leerlingen is dat de 

oefeningen beter kunnen worden afgestemd op het niveau en de interesses van de leerling 

dan een werkboek. Voordeel voor de docent is dat de resultaten van de leerlingen worden 

geregistreerd en opgeslagen en op een later tijdstip door de docent kunnen worden bekeken 

en zonodig geanalyseerd (Meijer & Van Eck, 2008).  

 

Bij onderzoekend leren zijn leerlingen vrijer om te komen tot een antwoord op een vraag. 

Internet is een bron van informatie die daarbij kan worden ingezet, maar om daar op een 

goede manier gebruik van te maken moeten leerlingen beschikken over 

informatievaardigheden. Dergelijke leeromgevingen kunnen een meerwaarde hebben voor 

het onderwijs, maar alleen op voorwaarde dat ze een didactisch ontwerp hebben of 

didactisch worden ingezet (Kuiper, 2007). Ook computersimulaties en games bieden 

mogelijkheden voor dit type leerprocessen, zo blijkt uit onderzoek, maar dit veronderstelt 

een goed uitgebalanceerd design waarvoor vakinhoudelijke, didactische en technische 

expertise moeten worden samengebracht (Van Rooy, Schoenmakers & Jansz, 2010).  

 

Leren leren veronderstelt onderwijsvormen die vooral focussen op het leerproces en de 

bewustwording daarvan. Dit type toepassingen staat zeker in het primair onderwijs nog in 

de kinderschoenen. Portfolio‘s waarin leerlingen hun werk en de feedback die zij daarop 
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krijgen bewaren en bespreken, bieden mogelijkheden voor het bevorderen van reflectie en 

leren leren (Van Gennip, Van Rens & Mooij, 2009).  

 

Onderzoek naar de effecten van innovaties gericht op onderzoekend leren en leren leren is 

lastig omdat het om moeilijk operationaliseerbare vaardigheden gaat; het is dan ook nog 

weinig verricht. Op de ‗kwalitatieve‘ scholen uit EXPO II (zie hoofdstuk 8) worden in het 

kader van dit project aanzetten voor operationalisatie van dit type onderwijsdoelen 

gepresenteerd.  
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3 Onderzoeksopzet 

De doelstelling van de regeling ‗Experimenteren met ict in het PO‘ is te stimuleren dat ict op 

een effectieve wijze wordt ingezet in het basisonderwijs, waarbij flankerend onderzoek in 

kaart brengt in hoeverre de innovatie met ict daaraan daadwerkelijk een bijdrage levert. Op 

deze wijze kunnen de deelnemende scholen en ook andere scholen op basis van ‗evidence‘ 

beslissingen nemen over de verdere ontwikkeling van hun onderwijs en de inzet van ict 

hierbij. 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 dit hoofdstuk wordt besproken 

welke eisen aan de onderzoekssetting werden gesteld en op welke wijze die op de 

projectscholen vorm heeft gekregen. Ook wordt ingegaan op de instrumentatie, de respons 

en de verrichte analyses.  

3.1 Werkhypothesen en onderzoeksontwerp 

Uitgangspunt in de EXPO-regeling is dat scholen de mogelijkheid wordt geboden om 

antwoorden te krijgen op eigen onderzoeksvragen en daarbij hun eigen werkhypothesen 

kunnen formuleren. In een vraagverhelderingsgesprek met onderzoekers zijn de vragen en 

verwachtingen van scholen omtrent een vernieuwing in hun onderwijs met inzet van ict 

besproken en omgezet in een of meer werkhypotheses. Tijdens het 

vraagverhelderingsgesprek werden de volgende bespreekpunten vastgelegd: 

 

 De kenmerken van de innovatie 

 De doelgroep (meestal één of meerdere jaargroepen) 

 Duur en looptijd van de interventie 

 De beoogde doelen bij de leerlingen (meestal leerprestaties en/of attitudes) 

 De beoogde doelen bij leerkrachten  

 Het conceptuele model achter de interventie (de redenering over de relatie tussen de 

geplande activiteiten en de verwachte effecten) 

 Afspraken omtrent handhaving experimentele condities en controlecondities 

 De beschikbaarheid van relevante gegevens (met name gegevens uit leerlingvolgsystemen) 

 De benodigde aanvullende dataverzameling (logboekjes, leerlingvragenlijsten, interviews, 

lesobservaties) 

 

In de voorliggende rapportage worden innovaties met ict besproken die zijn uitgevoerd bij 

elf scholen die gewerkt hebben binnen een quasi-experimentele setting. Om flankerend 

onderzoek mogelijk te maken binnen de gestelde tijdlijn en het budget bij deze scholen is 

gekozen voor een generiek theoretisch kader ten aanzien van effecten op motivatie en 

leerprestaties van leerlingen (zie paragraaf 3.4. Instrumentatie). In het kader van EXPO II is 

daarnaast bij een drietal scholen een ict-innovatie tot stand gebracht waarbij kwalitatief 

onderzoek is uitgevoerd. Het onderzoek op deze drie scholen wordt zowel methodisch als 

inhoudelijk besproken in hoofdstuk 8 van deze rapportage.  

 

Bij een aantal projecten met een quasi-experimentele opzet zijn de experimentele groep en 

de controlegroep binnen dezelfde school gevormd, bij andere projecten waren de condities 
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verdeeld over meerdere scholen. Uitgangspunt hierbij was dat de leerlingpopulatie op de 

scholen vergelijkbaar was.  

Bij twee projecten bleek het niet mogelijk om een goed vergelijkbare controlegroep te 

vormen. Op deze scholen is een eerder cohort als controlegroep aangemerkt. Dit had als 

nadeel dat er geen motivatievragenlijsten konden worden afgenomen in de controlegroep, 

waardoor op motivatie geen vergelijking tussen de experimentele conditie en de 

controleconditie mogelijk was. In een enkel geval bleek ook onvoldoende voorzien in 

vergelijkbare toetsen voor leerprestaties. In de schoolparagrafen worden voor elk van de 

scholen de relevante details toegelicht.  

 

Bij alle projecten zijn voor- en nametingen verricht, zoveel mogelijk direct voor en direct na 

de looptijd van de projecten. Bij de afname van motivatievragenlijsten was dit goed 

mogelijk. Betreffende de toetsen voor leerprestaties is bij de meeste projecten gebruik 

gemaakt van Cito-toetsen die standaard door de scholen worden afgenomen. Dit betekent 

dat de voormeting in de meeste gevallen aan het eind van het voorgaande schooljaar, dus 

voor de zomervakantie, is verricht. De nameting heeft doorgaans na de kerstvakantie in 

januari 2011 plaatsgevonden. Bij één van de scholen is het onderzoek uitgevoerd in de 

tweede helft van het schooljaar 2010-2011. Op deze school is de voormeting afgenomen in 

februari 2011 en de nameting in juni 2011. Voorts zijn de projecten op een zestal scholen 

verlengd, waarbij nog een extra nameting is uitgevoerd in juni 2011.  

 

Op de scholen waarbij een kwalitatief onderzoek is uitgevoerd hadden de projecten een 

looptijd van september 2010 tot juni 2011.  

3.2 Implementatie  

De mate waarin de innovatie op de scholen is geïmplementeerd, kan een belangrijke 

verklaring zijn waarom er al dan niet meetbare effecten op motivatie en leerprestaties van 

leerlingen worden gevonden. De mate van implementatie is onderzocht met behulp van 

logboekjes en informatie die werd verkregen bij de schoolbezoeken.  

De logboekjes dienden een drieledig doel:  

 

 Check op implementatie (wordt de vernieuwing daadwerkelijk uitgevoerd zoals gepland 

en bedoeld?). 

 Docenten stimuleren tot goed registreren wat er gebeurt en vastleggen van percepties met 

betrekking tot opbrengsten bij leerlingen. 

 Vastleggen en overdragen van ervaringen, lessons learned voor de betrokkenen zelf, maar 

ook voor anderen. 

 

De logboekjes zijn maandelijks ingevuld, dus drie keer gedurende de looptijd van de 

innovatie, door de leerkrachten die les gaven aan de leerlingen in de experimentele groepen. 

Bij de scholen die deelnamen aan de verlenging, is nog een vierde logboekje ingevuld. Een 

deel van de vragen in de logboekjes is erop gericht een indruk te krijgen van veranderingen 

in voorwaarden voor de innovatie. Een deel van de vragen in de logboekjes varieert in 

samenhang met de fase van invoering van de innovatie: 

 

 1e keer, eerste ervaringen, aandacht voor adoptie en randvoorwaarden;  

 2e keer, aandacht voor verloop, (wat werkt goed, wat niet, waarom, eventueel hoe beter); 
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 3e keer, aandacht voor opbrengsten (bij leerlingen en bij docent zelf) en voortzetting; 

 4e keer, aandacht voor de ervaringen tijdens de verlenging (voor de betreffende scholen). 

 

In het algemeen is steeds gevraagd naar succeservaringen, knelpunten, plezier van 

leerlingen, suggesties voor verdere ontwikkeling en verbetering, en ook hoe docenten het 

zelf vinden om met de vernieuwing te werken. 

Tijdens schoolbezoeken werden de ervaringen vastgelegd van de projectleider en betrokken 

docenten tijdens de implementatie van de innovatie, met behulp van gestructureerde 

interviews. Bij de projecten waarbij op meerdere locaties werd gewerkt met de vernieuwing, 

is op iedere locatie gesproken met docenten (deels telefonisch). De volgende topics werden 

bevraagd: 

 

 Verwachtingen van de nieuwe aanpak; wat wordt beoogd met de vernieuwing en wanneer 

is de implementatie succesvol te noemen. 

 De voorbereiding; realisatie randvoorwaarden (visie, participatie en draagvlak, hardware, 

software, ondersteuning enz.) en knelpunten. 

 De uitvoering van het project; handhaving experimentele conditie en controleconditie, 

enthousiasme van docenten en leerlingen, evaluaties, bijstellingen. 

 Eigen ervaringen in de klas; manier van werken met de vernieuwing, klassenmanagement, 

effecten op leerlingen, successen en verbeterpunten. 

 

Er is op elke school minimaal een les geobserveerd waarin leerlingen met de vernieuwing aan 

het werk waren. Met behulp van een observatieschema is vastgelegd in welke mate leerlingen 

geconcentreerd aan de slag waren, of zij goed zelfstandig konden werken met de 

vernieuwing, of zij samenwerkten met andere leerlingen, of zij er plezier in hadden en of ze 

betrokken waren bij de les.  

 

Tijdens de observaties zijn er in elke klas enkele vragen gesteld aan een drietal leerlingen. 

Het leerlingvragenlijstje omvatte vragen over de mate waarin leerlingen de werkwijze leuk, 

makkelijk en leerzaam vonden. Ook is gevraagd in welke mate zij zelfstandig konden werken 

met de vernieuwing en of ze konden samenwerken met andere leerlingen.   

De verkregen informatie is geïntegreerd en kwalitatief verwerkt tot een beschrijving van de 

implementatie; op basis daarvan wordt aangegeven of in de onderzoeksperiode 

daadwerkelijk sprake is geweest van de invoering van de beoogde vernieuwing, en in 

hoeverre er bijstellingen of veranderingen hierin hebben plaatsgevonden.  

3.3  Analyseplan en analyses per school 

Het was de bedoeling om de data die in de quasi-experimenten bij de leerlingen zijn 

verzameld, te onderwerpen aan covariantie-analyse. In deze techniek worden gemiddelden 

op afhankelijke variabelen met elkaar vergeleken onder controle van kernvariabelen waarvan 

de gemiddelden van experimentele groepen en controlegroepen mogelijk verschillen. Het 

gaat hier met name om variabelen die een alternatieve verklaring zouden kunnen geven voor 

eventueel gevonden verschillen op de afhankelijke variabelen. Het bleek echter dat de 

achtergrondvariabelen lang niet voor alle leerlingen beschikbaar waren, waardoor de toch al 

kleine aantallen voor analyses nog verder zouden afnemen. Om die reden is gekozen voor 

variantie-analyses van herhaalde metingen over de groepen heen. Er zijn vier within-subject 

effecten te onderscheiden en drie between-subject effecten.  
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De within-subject effecten zijn: 

1. Het effect van tijd, i.e., het verschil in gemiddelde score op de voormetingen en 

nametingen; 

2. De interactie tussen tijd en conditie, i.e., of er sprake is van verschillende ―groeipatronen‖ 

in beide condities; 

3. De interactie tussen groep en conditie, i.e., of er sprake is van verschillende 

―groeipatronen‖ in verschillende groepen; 

4. De driewegsinteractie tussen tijd, conditie en groep, i.e., of er sprake is van verschillende 

―groeipatronen‖ in de cellen die worden verkregen als conditie en groep worden gekruist. 

 

De between-subject effecten zijn: 

5. Het hoofdeffect van conditie, i.e., of er in het algemeen een verschil is tussen de 

gemiddelde scores in beide condities; 

6. Het hoofdeffect van groep (E- en C-leerlingen per leerjaar samengenomen), i.e., of er in het 

algemeen een verschil bestaat tussen de gemiddelde scores in verschillende groepen; 

7. De interactie tussen conditie en groep, i.e., of de verschillen tussen condities in 

verschillende groepen anders zijn. 

 

Let wel: bij punt 5 gaat het om het effect van de experimentele conditie versus de 

controleconditie, terwijl het bij punt 6 gaat het effect van groep oftewel schooljaar. In het 

vervolg wordt respectievelijk steeds gebruik gemaakt van de termen conditie-effect en 

groepseffect.  

 

Het tweede within-subject effect, de interactie tussen tijd en conditie, vormt the proof of the 

pudding. Een conditie-effect op zichzelf zegt immers niets, omdat dat ook veroorzaakt kan 

worden door een als tevoren bestaand verschil tussen de experimentele groep en de 

controlegroep als gevolg van hun samenstelling. Er is immers niet aselect toegewezen. 

Het woord ―groeipatronen‖ is bewust tussen aanhalingstekens gezet, omdat een hogere 

gemiddelde score op de natoetsen in vergelijking met de voortoetsen strikt genomen niet 

hetzelfde is als groei. Dat geldt natuurlijk helemaal als verschillen tussen groepen als 

groeipatronen worden geïnterpreteerd. Op grond van cross-sectionele vergelijkingen kunnen 

niet zonder meer conclusies over ontwikkeling worden getrokken. Desalniettemin worden 

woorden als toename, groei en stijging regelmatig gebezigd om de formuleringen van 

conclusies uit de analyses niet nodeloos ingewikkeld te maken. 

 

Voorwaarde om analyses uit te voeren waarin verschillende groepen (leerjaren) worden 

betrokken, is natuurlijk dat de afhankelijke variabele voor alle groepen identiek is. Die 

voorwaarde is voor de motivatievragenlijsten in elk geval vervuld. Maar ook 

vaardigheidsscores kunnen over leerjaren worden vergeleken en dus simultaan worden 

geanalyseerd. Vaardigheidsscores worden met behulp van een zogenaamd één parameter 

logistisch model (Rasch model; zie Verhelst & Glas, 1993) bepaald. Ondanks het feit dat de 

toetsen voor de verschillende leerjaren niet identiek zijn, kunnen dergelijke scores in 

verschillende leerjaren op elkaar worden herleid. 

 

Bij enkele projecten zijn alternatieve analyses uitgevoerd, dit is gespecificeerd bij de 

betreffende schoolparagrafen. Zo zijn er bij projecten waar geen controlegroep voor handen 

was, t-toetsen gebruikt om na te gaan of er een significant verschil in gemiddelde score was 

tussen de voormeting en de nameting. Een hoger gemiddelde op de nameting bij een 
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onderzoeksontwerp zonder controleconditie zegt echter niets over het effect van een 

interventie, omdat het verschil tussen de gemiddelden ook aan allerlei andere factoren kan 

worden toegeschreven. 

 

Op een aantal scholen zijn de onderzoekprojecten verlengd. Daar zijn naast een verlenging 

van de experimentele conditie derde metingen verricht van prestaties en motivatie, de 

zogenoemde retentiemetingen. Deze metingen waren enerzijds bedoeld om vast te stellen of 

positieve effecten bij de nameting beklijfden, anderzijds om vast te stellen of uitblijvende 

effecten bij de nameting alsnog plaatsvonden na verlenging van de experimentele periode. 

Hierbij is in het algemeen ook gewerkt met variantieanalyse met herhaalde metingen en in 

een enkel geval met covariantieanalyse.  

Bij de herhaalde metingen zijn steeds eenvoudige contrasten gebruikt. Omdat de nadruk lag 

op het vaststellen van een mogelijk effect op de retentiemeting zijn de eerste en tweede 

meting gecontrasteerd met de derde meting. Het contrast tussen de eerste twee metingen is 

immers al bij de analyses op de voormeting en nameting gebruikt. Ook bij deze analyses is 

de interactie tussen tijd en conditie de voornaamste indicatie voor een effect van de 

interventie. Het gaat er dan om dat de leerlingen in de experimentele conditie tussen 

nameting en retentiemeting of tussen voormeting en retentiemeting er sterker op vooruit 

zijn gegaan dan de leerlingen in de controleconditie. Dat betekent in technische termen dat 

het contrast tussen nameting en retentiemeting, of het contrast tussen voormeting en 

retentiemeting, of beide, voor de interactie tussen tijd en conditie significant zijn. 

3.4 Instrumentatie 

De effecten van de vernieuwing op de prestaties en motivatie van leerlingen zijn vastgesteld 

aan de hand van: 

1. Gemeten, i.e., feitelijke opbrengsten;  

2. Gepercipieerde opbrengsten. 

 

3.4.1 Gemeten effecten op leerlingen 

Voor het meten van effecten is gezocht naar generieke instrumenten. Dit maakt het mogelijk 

instrumentarium bij verschillende interventies en op verschillende scholen in te zetten en 

voor zover relevant overall analyses uit te voeren. Omdat de projecten ook specifieke 

doelstellingen kenden, zijn naast generieke instrumenten waar nodig ook specifieke 

instrumenten ingezet. Daarbij 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 psychometrische kenmerken al bekend zijn. Bovendien vergroot 

het gebruik van bestaande instrumenten de vergelijkbaarheid met eerder uitgevoerd 

onderzoek. We geven hierna een overzicht van de ingezette instrumenten.  

 

Leerprestaties 

Voor de verschillende afhankelijke variabelen betreffende leerprestaties is gebruik gemaakt 

van verschillende toetsen per school. In de schoolparagrafen wordt gespecificeerd welke 

toetsen zijn ingezet voor de voor- en nametingen. Het betreft verschillende domeingerichte 

Cito-toetsen (Leeswoordenschat voor lezen, Rekenen-Wiskunde voor rekenen, enz.) en de 

Tempotest voor automatiseren van rekenen. Daarnaast zijn observatie-instrumenten ingezet, 

zoals de Visual Motor Integration test (VMI) voor motorische vaardigheden en een 
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observatie-instrument voor concentratie en taakgerichtheid. Ook zijn voor enkele scholen 

vijf specifieke woordenschattoetsen ontwikkeld, toegespitst op verschillende groepen 

leerlingen, waarbij kennis van een selectie van de woorden die in de onderzoeksperiode op 

de betreffende scholen zijn aangeboden aan deze leerlingen, getoetst werd in een nameting 

of retentiemeting. Door het krappe tijdsbestek was het niet mogelijk om de ontwikkelde 

toetsen van tevoren uit te testen. In Tabel 3.4.1 wordt de betrouwbaarheid van de specifieke 

woordenschattoetsen gegeven. De betrouwbaarheid van de toets voor leerlingen in groep 6 is 

voldoende, de toetsen voor de overige groepen zijn helaas teleurstellend.  

Er zijn bij de analyses geen items uit de schalen verwijderd.  

 

Tabel 3.4.1 Betrouwbaarheid voor de specifieke woordenschattoetsen 

Woordenschattoets α
 na

 α 
re1

 α 
re2

 ρ
2,3

 N
 na

 N
 re1

 N
 re2

 N 
items

 

Groep 2 0.53 -0.21 0.08 .35* 48 40 40 40 

Groep 3 0.42 
   

132 
  

21 

Groep 6 0.72 
   

31 
  

55 

Groep 7 0.56       31     40 
Noot. In groep 2 zijn voor de retentiemetingen 1 en 2 andere toetsen gebruikt dan voor de nameting,   ρ

 2, 3
: correlatie 

tussen nameting en retentiemeting, * correlatie p < .02. 

 

Motivatie voor school en leren 

Verwacht wordt dat de motivatie voor school en leren bij de leerlingen in de experimentele 

setting toeneemt. De interventies beogen op verschillende manieren bij te dragen aan 

positievere percepties van leerlingen van hun eigen competenties en een verhoging van 

autonomie en intrinsieke motivatie van leerlingen. Intrinsieke motivatie is een sleutelbegrip 

in de zogenoemde zelfdeterminatietheorie van Ryan & Deci (2000).  

Schoolmotivatie van leerlingen is gemeten door gebruik te maken van de vragenlijst uit het 

Cool Cohortonderzoek (Driessen, Mulder, Ledoux, Roeleveld & Van der Veen, 2009), een 

instrument dat gericht is op leerlingen van groep vijf en acht, en dat ook in de eerste tranche 

van EXPO is ingezet. Het instrument is opgebouwd uit vier vijfpuntsschalen en meet het 

welbevinden van de leerling in relatie tot de leerkracht en medeleerlingen, het cognitief 

zelfvertrouwen en de taakmotivatie. Met taakmotivatie wordt bedoeld de mate waarin 

leerlingen gericht zijn op het ontwikkelen van hun vaardigheden, op leren en het begrijpen 

van schoolwerk. Leerlingen zijn daarbij gericht op hun eigen prestaties en hoe die zich 

ontwikkelen en niet op de vergelijking met andere leerlingen. In bijlage 1 is de vragenlijst 

voor school- en leermotivatie opgenomen. 

In Tabel 3.4.2 worden de betrouwbaarheden van de vier schalen van het instrument voor 

motivatie voor school en leren gegeven. De betrouwbaarheden blijken vergelijkbaar met de 

gegevens uit het Cool Cohort onderzoek en ze zijn in het algemeen bevredigend te noemen. 

Er zijn bij de analyses geen items uit de schalen verwijderd. 
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Tabel 3.4.2 Betrouwbaarheden van de vier schalen van het meetinstrument motivatie   
voor school en leren 

Motivatie voor school en leren α 
voor

 α 
na
 α 

re
 ρ

1,2
 ρ

2,3
 ρ

1,3
 N

 voor
 N

 na
 N

 re
 N 

items
 

Welbevinden in relatie tot de 
leerkracht 

0.71 0.79 0.80 0.54 0.57 0.38 486 500 326 7 

Welbevinden in relatie tot 
medeleerlingen 

0.74 0.80 0.80 0.58 0.54 0.40 499 509 330 6 

Cognitief zelfvertrouwen 0.75 0.80 0.84 0.55 0.52 0.44 496 500 324 7 

Taakoriëntatie 0.80 0.77 0.8 0.50 0.56 0.42 505 517 330 5 
Noot. ρ

 1, 2
: correlatie tussen voormeting en nameting,  ρ

 1, 3
: correlatie tussen voormeting en retentiemeting, ρ

 2, 3
: 

correlatie tussen nameting en retentiemeting, * alle correlaties p < .001. 

 

 

 

Vakspecifieke motivatie 

Naast effecten op motivatie voor school en leren verwachtten sommige scholen ook een 

effect op vakspecifieke motivatie van leerlingen. Hiervoor zijn drie instrumenten ontwikkeld, 

voor rekenen, voor lezen en voor het leren van woorden. In bijlage 1 zijn deze vragenlijsten 

voor vakspecifieke motivatie opgenomen. 

 

Voor motivatie voor rekenen is een instrument ontwikkeld met drie schalen gebaseerd op 

recent onderzoek van Finke (2010) en de Wiskundebelevingsschaal (BSW) van Martinot e.a. 

(1988). In het onderzoek van Finke zijn schalen voor plezier en uitdaging voor rekenen 

gebruikt bij leerlingen van groep zeven en acht van de basisschool. In eerder onderzoek 

(Meijer & van Eck, 2008) zijn bij ict-interventies naast effecten op plezier ook effecten op 

angst voor wiskunde gevonden bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. De angstschaal uit 

de BSW is daarom aangepast voor leerlingen uit het basisonderwijs en toegevoegd aan het 

instrument. Tevens is een item van de plezierschaal van de BSW aan het instrument 

toegevoegd. Het instrument voor motivatie voor rekenen bevat daarmee in totaal 17 items, 

waarvan 7 items voor plezier, 5 items voor uitdaging en 5 items voor angst.  

 

Het instrument voor effectmeting betreffende leesmotivatie is gebaseerd op de vragenlijst 

van Elsäcker (2002) voor leerlingen van de middenbouw van de basisschool. Hieruit zijn de 

schalen voor intrinsieke leesmotivatie ( 10 items) en zelfreflectiestrategieën ( 9 items) benut.  

 

Voor het meten van motivatie voor het leren van woorden (leeswoordenschatonderwijs) is 

geen bestaand instrument gevonden. Er is een instrument ontwikkeld bestaande uit twee 

schalen, namelijk intrinsieke motivatie (5 items) en strategieën (7 items). Deze schalen zijn 

gedeeltelijk gebaseerd op de bovengenoemde vragenlijst van Elsäcker (2002).  

 

In Tabel 3.4.3 worden de betrouwbaarheden van de vakspecifieke schalen gegeven. De 

betrouwbaarheden blijken vergelijkbaar met de gegevens zoals bekend uit de genoemde 

bronnen van de instrumenten. In het algemeen zijn de betrouwbaarheden bevredigend te 

noemen, met uitzondering van de schaal voor uitdaging bij het instrument voor motivatie 

voor rekenen. Hoewel de betrouwbaarheid vergelijkbaar is met genoemd eerder onderzoek, 

is toch besloten deze schaal niet bij de analyses te betrekken. Daarnaast vindt enige daling 

van de betrouwbaarheid van de nameting van de angstschaal voor rekenen plaats ten 

opzichte van de voormeting. Op de nameting worden de vragen uit deze schaal blijkbaar 
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minder consistent ingevuld. Naar een verklaring hiervoor kan slechts worden gegist. Er zijn 

bij de analyses geen items uit de schalen verwijderd. 

 

 

Tabel 3.4.3 Betrouwbaarheid van de vakspecifieke meetinstrumenten 

Motivatie voor rekenen α 
voor

 α 
na 

 α 
re
 ρ

1,2
 ρ

2,3
 ρ

1,3
 N

 voor
 N

 na
 N

 re
 N 

items
 

Plezier 0.81 0.78 0.78 0.64 0.62 0.43 254 267 159 7 

Uitdaging 0.58 0.58 0.54 0.53 0.50 0.51 258 268 157 5 

Angst 0.73 0.68 0.68 0.70 0.75 0.60 258 269 162 5 

Motivatie voor lezen                     

Intrinsieke leesmotivatie 0.76 0.79 0.92 0.80 0.68 0.60 151 152 93 10 

Zelfreflectiestrategieën 0.82 0.83 0.85 0.61 0.61 0.50 147 157 96 9 
Motivatie voor leren van 
woorden                     

Intrinsieke motivatie 0.71 0.64 0.68 0.68 0.70 0.62 128 128 72 5 

Strategieën 0.77 0.77 0.74 0.60 0.65 0.55 127 128 70 7 
Noot. ρ

 1, 2
: correlatie tussen voormeting en nameting,  ρ

 1, 3
: correlatie tussen voormeting en retentiemeting, ρ

 2, 3
: 

correlatie tussen nameting en retentiemeting, * alle correlaties p < .001. 

 

In Tabel 3.4.4 is aangegeven welke instrumenten op de verschillende scholen zijn ingezet 
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Tabel 3.4.4 Onderzoeksinstrumentarium per school 

 

Domeingerichte 

toetsen voor 

leerprestatie 

Specifieke 

woordenschat

-toets 

Observatie 

instrument 

Motivatie 

school en 

leren 

Motivatie 

rekenen 

Motivatie 

leren van 

woorden 

Motivatie 

lezen 

Paulusschool Woordenschat 
  

     

Lorentzschool Woordenschat 
  

     

INOS KBS de 

Liniedoorn 
Woordenschat 

  
     

Villa Nova School 
Motorische 

vaardigheden 
 VMI     

De Hoeksteen 
-Woordenschat 

-Begrijpend lezen 
 

Taakgericht-

heid 

  
  

  

OBS de Gouwzee Woordenschat 
  

 
  

 
  

 

PCBS de Kolkribbe 
-Woordenschat 

-Begrijpend lezen 
  

  
 

  
 

PCBS de Levensboom 
-Woordenschat 

-Rekenvaardigheid 
  

      
 

SKOzoK 

-Rekenvaardigheid 

-Automatiseren bij 

rekenen 

  
    

  

Tweemaster - 

Kameleon 
Rekenvaardigheid   

    
  

Stichting Het 

Maatman 

-Leesvaardigheid 

-Begrijpend lezen 
  

  
  

  

Noot. De gebruikte toetsen worden gespecificeerd in de schoolparagrafen. 
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3.4.2 Gepercipieerde opbrengsten 

Gepercipieerde opbrengsten zijn kwalitatief onderzocht met behulp van instrumenten op 

docentniveau (logboekjes en gestructureerde interviews) en op leerlingniveau 

(observatieschema en beperkte vragenlijst). Deze instrumenten zijn uitgebreid besproken in 

de paragraaf over implementatie.  

De afhankelijke variabelen zijn de gepercipieerde motivatie en gepercipieerde leerresultaten 

van leerlingen. Gepercipieerde motivatie van leerlingen is vooral relevant bij de onderzoeken 

in de onderbouw, omdat deze leerlingen geen motivatievragenlijsten kunnen invullen. 

Leerlingen zijn in het algemeen pas vanaf het 8e á 9de levensjaar in staat tot consistente 

zelfrapportage.  

De respons op de logboekjes is overigens in het algemeen goed te noemen; van elke school 

zijn op elk genoemd tijdstip logboekjes ingestuurd.  
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4 Resultaten onderbouw 

In dit hoofdstuk worden de projecten en onderzoeksresultaten beschreven van een viertal 

projecten voor leerlingen in de onderbouw. Bij drie scholen was het onderzoek gericht op 

ontwikkeling van de woordenschat. Bij de vierde school is onderzoek gedaan naar 

verbetering van de motoriek van leerlingen ten behoeve van het schrijven.  

4.1 Paulusschool; woordenschattraining bij kleuters 

De Paulusschool is een brede school in Wijchen; met de brede-school-ontwikkeling wil men 

door intensieve samenwerking en afstemming met andere instellingen in de wijk de sociale 

competenties van de kinderen en daarmee de leefbaarheid van de wijk vergroten. De school 

heeft ruim 410 leerlingen en ligt in een gebied dat aangewezen is als impulsgebied voor de 

taalontwikkeling. De school scoort te laag bij de opbrengsten op taalgebied, relatief zijn er 

veel kinderen met een taal- en woordenschatachterstand. 

 

4.1.1 Projectplan 

Projectbeschrijving 

De Paulusschool is een school met veel taalzwakke leerlingen. Om het taalaanbod voor 

kleuters te verrijken wil de school ‗Schatkist‟ aanbieden op een multi-touch table (‗liggend 

digibord‘ waar meerdere kinderen aan kunnen werken). Deze activiteit wordt aangeboden 

naast diverse andere taalhoeken. Het zelfstandig in kleine groepen van kleuters oefenen op 

de multi-touchtables wordt een vast onderdeel van het programma. Leerkrachten kunnen via 

de dagtaak sturing geven aan een gelijkmatige verdeling van oefentijd over alle leerlingen. 

Leerlingen in de experimentele groep oefenden regelmatig in kleine groepen zelfstandig aan 

de multi-touch table met het ict-taalprogramma ‗Schatkist‘. Leerkrachten zorgden voor een 

gelijkmatige verdeling van de oefentijd onder alle leerlingen in deze groep. De leerlingen in 

de controlegroep werkten aan hun woordenschat met behulp van andere methoden, met een 

heel beperkte inzet van ict. 

 

Onderzoeksvraag 

Verbeteren kleuters die taalaanbod met ‗Schatkist‘ op de multi-touch table krijgen, hun 

woordenschat meer dan kleuters die op andere manieren aan taal werken? 

 

Beoogde effecten 

De verwachting is dat de taalvaardigheid van kleuters wordt gestimuleerd door hen de 

mogelijkheid te bieden om te werken met het ict-taalprogramma ‗Schatkist‘ door de inzet van 

multi-touch tables. Daarnaast benoemt men een aantal verwachte neveneffecten: leerlingen 

gaan zelfstandig werken en samenwerken bij woordenschatontwikkeling, zij doen ict-

vaardigheden op en ze werken met plezier.  

 

4.1.2 Implementatie 

De projectleider van het project noemt desgevraagd de volgende voorwaarden voor een 

succesvolle implementatie: ‗De technische systemen moeten werken. De leerkrachten moeten 

overtuigd en enthousiast zijn over de meerwaarde en over de juiste vaardigheden beschikken. 

Er moeten goede toetsmomenten zijn: diagnostische toetsen die passen bij wat wordt geleerd‟. 

In termen van Vier in balans gaat het om hardware, software, professionalisering. Daarnaast 
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zijn aandacht voor afstemming op de visie en draagvlak bij de betrokkenen en 

samenwerking en een goede aansturing belangrijke voorwaarden voor een succesvolle 

implementatie van de vernieuwing.  

 

Aan deze voorwaarden bleek niet altijd te zijn voldaan. Het project sloot goed aan bij de 

onderwijsvisie van de school, een focus op opbrengstgericht werken aan taalverbetering met 

inzet van ict, maar het draagvlak bij de uitvoerders, onderbouwleerkrachten met weinig 

affiniteit met ict, was aanvankelijk niet zo groot. Dit veranderde echter snel lopende het 

project: ‗aanvankelijk aarzelend omdat ze niet gewend waren met ict en op deze manier te 

werken. Nu enthousiast omdat ze de vaardigheden, motivatie, resultaten en het enthousiasme 

van de leerlingen zien toenemen‟. 

 

Verder beschikten de leerkrachten bij de start van het project nog over onvoldoende 

vaardigheden. Dit kwam ook doordat de software op het allerlaatste moment en dan nog 

maar gedeeltelijk beschikbaar kwam; de leerkrachten waren bij de start eigenlijk ‗niet 

voldoende geschoold: wel in theorie maar niet in praktijk. Daarom zijn er drie 

studiemomenten ingelast om te leren omgaan met de smarttable.‟ Dat geven de leerkrachten 

zelf ook aan, ze moesten eerst zelf handig worden met het multi-touch screen voor ze de 

leerlingen goed konden begeleiden bij het werken ermee.  

 

Bij het werken met het multi-touch screen heeft zich een aantal knelpunten voorgedaan. De 

software was maar gedeeltelijk beschikbaar en draaide voor een deel niet op het 

besturingsprogramma dat de school gebruikte; dit is opgelost door deels met een ander 

programma te werken. Nadeel daarvan was dat dat minder goed aansloot bij het werk in de 

klas. Het was moeilijk om toetsen te vinden die daadwerkelijk toetsten wat was geleerd. Er 

moest gezocht worden naar een goede plek voor het bord, waar het niet teveel 

geluidsoverlast gaf, maar waar de leerkracht wel zo nodig kon begeleiden. De 

klassenorganisatie was een lastig punt. En het touch-lcd scherm werkte soms niet goed. 

 

De inbedding in de school, de samenwerking en de inzet van een stagiair hebben erg 

bevorderend gewerkt: ‗Er is een stuurgroep „taalleesverbetering‟ en een taalcoördinator. De 

projectleider heeft er tijd voor gekregen. En er is een stagiaire van de Pabo die veel werk heeft 

verzet. Verder zijn ervaringen bijgehouden in een logboek, en zijn veel evaluatiemomenten en 

overleg ingepland. Er is aandacht aan besteed in de onderbouwvergaderingen, en in 

onderlinge contacten tussen parallelklassen‟  

 

Inmiddels loopt het zo goed dat de leerkrachten ook ruimte hebben om de resultaten van de 

leerlingen beter te monitoren en daar hun onderwijs op af te stemmen.  

 

4.1.3 Opbrengsten 1ste experimentele periode 

Verwacht wordt dat leerlingen die woordenschatonderwijs krijgen met inzet van de multi-

touch table hun woordenschat beter ontwikkelen dan leerlingen die daar niet mee werken. 

Daarnaast verwacht men dat leerlingen met behulp van de multi-touch table zelfstandig 

werken en samenwerken bij woordenschatontwikkeling, met plezier werken en ict-

vaardigheden opdoen.  

 

Het schooljaar op de school begon op 30 augustus 2010. Aan het begin van september van 

dat jaar is in zowel de experimentele groep als de controlegroep de Taaltoets voor Alle 
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Kinderen (TAK) afgenomen. Deze toets is medio januari 2011 opnieuw afgenomen bij wijze 

van nameting om het effect van de interventie vast te kunnen stellen. 

 

Participanten 

In totaal waren er 38 leerlingen uit groep 2 bij het onderzoek betrokken. Er zaten 20 

leerlingen in de controlegroep en 18 leerlingen in de experimentele groep. Verdere 

specificaties van de onderzoeksgroep zijn weergegeven in Tabel 4.1.1.  

 
Tabel 4.1.1 Aantallen respondenten naar sekse, gewicht, autochtoon/allochtoon en 

dyslexie-indicatie 

  sekse Leerling-

gewicht  

Niet-westers 

allochtoon 

Dyslexie-

indicatie  

Totaal 

  jongen meisje 1.25 1.90 leerling ouders     

Experimentele 

groep 
8 10 - - - 1 Nvt 18 

Controlegroep 11 9 3 1 - 1 Nvt 20 

 

Woordenschat 

De gemiddelde scores op beide afnamemomenten in beide condities op de TAK-toets zijn 

weergegeven in Tabel 4.1.2. 

 

Tabel 4.1.2 Gemiddelde scores op de afnamen van de TAK-toets in twee condities 

 Experimentele groep Controlegroep 

 M sd    N M sd    N 

Voormeting 55.61 8.65 18 62.78 12.90 18 

Nameting 71.94 6.58 18 69.78 9.06 18 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

In beide groepen is sprake van een substantiële vooruitgang tussen voortoets en natoets. In 

de controlegroep gaan de leerlingen er bijna tweederde standaarddeviatie op vooruit. In de 

experimentele groep is de vooruitgang spectaculair te noemen; daar gaan de leerlingen er 

gemiddeld maar liefst meer dan twee standaardafwijkingen op vooruit. De leerlingen boeken 

gemiddeld een winst tussen voortoets en natoets; er zijn maar twee leerlingen die er (vier 

punten) op achteruitgaan. 

In Figuur 4.1.1 is het verloop van de gemiddelde scores per conditie weergegeven. Het lijkt 

erop dat de leerlingen in de experimentele conditie aanvankelijk een achterstand hebben op 

de leerlingen in de controlegroep, maar deze bij de nameting ruimschoots hebben ingelopen. 
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Figuur 4.1.1. Gemiddelde scores op de voor- en nameting van de TAK in de experimentele     
groep en de controlegroep 

 

Het effect van het tijdsverloop tussen voormeting en nameting is dan ook statistisch 

significant (V = 2.54, F
(1,34)

 = 86.41, p < .001). Dit bevestigt dus dat alle leerlingen winst 

boeken tussen voortoets en natoets, i.e., de omvang van hun woordenschat neemt gemiddeld 

toe. Ook het effect van de interactie tussen conditie en tijd is significant (V =.41, 

F
(1,34)

 = 13.83, p < .001). De interactie is gemakkelijk te interpreteren; de groei van de 

woordenschat in de experimentele groep is significant groter dan de groei in de 

controlegroep. De hypothese kan niet verworpen worden. Ten slotte blijkt het hoofdeffect 

van conditie niet significant te zijn, er is dus geen aanleiding om te veronderstellen dat beide 

groepen a priori al van elkaar verschilden.  

Omdat er niet aselect is toegewezen, kunnen we daar echter niet helemaal zeker van zijn. Op 

de natoets lijkt het verschil in gemiddelde score veel kleiner te zijn dan op de voortoets. Met 

een analyse van zogenaamde eenvoudige effecten (simple effects) kan enerzijds worden 

nagegaan in hoeverre de effecten van de niveaus van de factor tijd binnen elk niveau van de 

factor conditie significant zijn en anderzijds of de effecten van de niveaus van de factor 

conditie binnen elk niveau van de factor tijd significant zijn. Uit deze analyse blijkt dat het 

effect van tijd binnen beide condities significant is (F = 15.55, p < .001 voor de controlegroep 

en F = 84.68, p < .001 voor de experimentele groep). Er kan geconcludeerd worden dat de 

woordenschat bij de natoets voor beide groepen groter is ten opzichte van de voortoets. Dat 

mag natuurlijk ook verwacht worden.  

 

Conclusie leerresultaten 

De analyses geven aanwijzingen voor een positief effect van het gebruik van ‗Schatkist‟ met 

de multi-touch table op de ontwikkeling van woordenschat. De leerlingen die in deze 
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conditie hebben gewerkt, ontwikkelen hun woordenschat aanzienlijk meer dan de leerlingen 

in de controleconditie. 

 

Gepercipieerde opbrengsten 

Beide docenten zien dat de leerlingen met plezier met de toepassing werken en dat de 

koppels echt samen werken. Wel is het zo dat taalzwakke kinderen duidelijk minder plezier 

beleven aan het werken met het programma dan taalsterke kinderen. Taalzwakke kinderen 

geven aan liever andere ‗spelletjes‘ aan de computer te doen. Er wordt daarom nu 

geëxperimenteerd met het werken met koppels van zwakkere met sterkere kinderen. De 

leerlingen blijken zelfstandig met de multi-touch table te kunnen werken en de leerkrachten 

zien de leerlingen vaardiger worden met de muis. 

 

Bij de observatie in de klas zien we een koppel leerlingen geconcentreerd met de opdrachten 

bezig, de betrokkenheid is groot en ze hebben er duidelijk plezier in; er wordt gelachen. Ook 

is duidelijk sprake van samenwerkend leren, zij het dat die samenwerking niet echt 

symmetrisch is. Er is sprake van een trekker en een volger.  

 

4.1.4 Verlengde looptijd 

Kennisnet heeft een aantal scholen uitgenodigd voor verlenging van het EXPO-project. Dit 

houdt in dat scholen gevraagd is om langer door te werken volgens de opzet van het eerste 

gedeelte van het EXPO-project, en nog een derde meting af te nemen aan het eind van het 

schooljaar. Verwacht werd dat de implementatie van de innovatie geoptimaliseerd zou zijn 

tijdens deze verlenging en dat leerkrachten en leerlingen meer gewend zouden zijn aan de 

nieuwe manier van werken.  

Verondersteld kan worden dat bij een langere looptijd van de ict-vernieuwing mogelijke 

effecten van de innovatie verder uitkristalliseren en betrouwbaarder in kaart kunnen worden 

gebracht. Hierbij kunnen verschillende mogelijke ontwikkelingen worden onderscheiden:  

- eerder geconstateerde effecten van de innovatie beklijven of worden duidelijker 

- eerder geconstateerde effecten van de innovatie blijken in de verlenging niet repliceerbaar 

- in de verlenging worden effecten geconstateerd die eerder niet gevonden werden.   

 

De Paulusschool is één van de scholen waar de looptijd van het project is verlengd met de 

tweede helft van het schooljaar 2010/2011.  

 

Implementatie verlengde looptijd 

Op deze school is de innovatie op een vergelijkbare manier als tijdens de voorgaande 

periode voortgezet, maar wel in aangepaste vorm. Enerzijds is de innovatie in de verlengde 

looptijd uitgebreid naar de leerlingen van de voormalige controlegroep, volgens planning van 

de school. Dit betekent dat in deze aanvullende ronde geen vergelijking kan worden gemaakt 

tussen veranderingen in de woordenschatontwikkeling van een experimentele groep en een 

controlegroep. Wel kan gekeken worden naar verschillen in ontwikkeling tussen de 

experimentele groep en de voormalige controlegroep. 

Anderzijds is een verschil dat er andere software is ingezet, namelijk ‗Schatkist 

Woordenschat‘.  

De leerkrachten zijn onverminderd enthousiast over de innovatie en de implementatie was 

tijdens de verlengde periode goed te noemen; ‗Leerkrachten waren beter toegerust om met de 

software en instellingen om te gaan, en kinderen konden goed en rustig op de werkplekken 

oefenen.‟ De leerkrachten signaleren in de resultaten van leerlingen een enorme progressie 



23 

 

van het niveau. Er worden positieve ontwikkelingen waargenomen in motivatie van 

leerlingen, zelfstandig werken, overleggen met elkaar en ict-vaardigheden. 

 

Opbrengsten verlengde looptijd 

Voor deze derde meting is in juni 2011 de TAK-toets opnieuw afgenomen. Er is ook een 

specifieke woordenschattoets ontwikkeld, gericht op de woorden die de leerlingen tijdens de 

verlengde looptijd aangeboden kregen. Beoogd werd om deze toets als voor- en nameting af 

te nemen, echter de scores van de leerlingen waren bij de voormeting al dermate hoog, dat 

een nameting niet zinvol leek en derhalve ook niet meer is afgenomen.  

Op de Paulusschool is in de periode tussen de tweede meting en de derde meting de 

interventie ook ten uitvoer gebracht in de controleconditie van de eerste periode van het 

onderzoek. Dat betekent dus dat er bij de retentiemeting geen controlegroep meer bestaat. 

 

Taaltoets 

Op de Paulusschool is bij 18 kinderen in de experimentele conditie en bij 19 kinderen in de 

voormalige controleconditie aan het einde van het schooljaar opnieuw de Taaltoets voor Alle 

Kinderen (TAK) afgenomen. Deze was al twee keer eerder afgenomen, één keer bij wijze van 

voormeting en een keer als nameting. Tabel 4.1.3 geeft een overzicht van gemiddelde scores 

op de drie meetmomenten. 

 

Tabel 4.1.3 Gemiddelde score op de drie afnamen van de TAK 

 N Voormeting Nameting Retentiemeting 

Voormalige 

Controlegroep 
19 60.37 (16.35) 67.32 (13.88) 73.89 (9.65) 

Experimentele groep 18 55.61 (8.65) 71.94 (6.58) 73.78 (5.05) 

Totaal 37 58.05 (13.22) 69.57 (11.06) 73.84 (7.66) 

Noot. N: aantal leerlingen; standaardafwijkingen tussen haakjes 

 

 

Zowel het effect van tijd (V = 3.01, F
(2,34)

 = 51.23, p < .001) als van de interactie tussen tijd en 

conditie, is significant (V = .57, F
(2,34)

 = 9.69, p < .001). De aanname van sphericiteit is 

geschonden (W = .73, χ2

(2)
 = 10.86, p = .004), maar ook na correctie van het aantal 

vrijheidsgraden blijven de resultaten van de analyse vrijwel identiek. Uit eenvoudige 

contrasten blijkt dat op het derde meetmoment gemiddeld hoger wordt gescoord dan op 

beide eerdere meetmomenten (respectievelijk F
(1,35)

 = 94.32, p < .001, voor het contrast tussen 

retentiemeting en voormeting, en F
(1,35)

 = 15.56, p < .001 voor het contrast tussen 

retentiemeting en nameting). Er is geen hoofdeffect van conditie. 

In Figuur 4.1.2 zien we zowel een illustratie van het hoofdeffect van tijd als van de interactie 

tussen tijd en conditie. Tussen het tweede en derde toetsmoment boekt de voormalige 

controlegroep meer winst dan de experimentele groep, terwijl dit tussen het eerste en het 

tweede meetmoment juist andersom is. De interactie tussen tijd en conditie bij de 

voormeting en nameting is een duidelijke aanwijzing voor een effect van de interventie. Nu 

blijkt de groei in de experimentele groep af te nemen, terwijl de toename van de gemiddelde 

score in de voormalige controlegroep constant blijft. Uit eenvoudige contrasten blijkt dat de 

interactie tussen conditie en tijd zowel optreedt tussen voormeting en nameting als tussen 

nameting en retentiemeting (respectievelijk F
(1,35)

 = 14.77, p < .001 en F
(1,35)

 = 4.95, p = .033). 
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De interactie tussen tijd en conditie met het contrast tussen voormeting en retentiemeting is 

echter niet significant. Dat betekent dat er overall geen sprake is van een verschillend 

groeipatroon in beide condities. Het is dus niet zo dat de schijnbare achterstand van de 

experimentele groep ten opzichte van de controlegroep bij de voormeting, op de 

retentiemeting wordt ingelopen. 

Om na te gaan of de toenamen tussen voormeting en nameting, respectievelijk nameting en 

retentiemeting, in de twee condities van elkaar verschillen, zijn t-toetsen voor gepaarde 

waarnemingen uitgevoerd. In de voormalige controlegroep blijkt zowel het verschil tussen 

voormeting en nameting als het verschil tussen nameting en retentiemeting significant te 

zijn (t = -4.64, p < .001 en t = -3.68, p = .002). In de experimentele groep daarentegen is 

alleen het verschil tussen voormeting en nameting significant (t = -8.37, p < .001), hetgeen 

impliceert dat de luttele vooruitgang tussen de natoets en de retentietoets statistisch 

gesproken nul is.  

Het is twijfelachtig of de resultaten op de retentietoets een aanwijzing vormen voor een 

effect van de interventie. De aanvankelijk versnelde groei tussen voormeting en nameting in 

de experimentele groep houdt niet aan. Integendeel, de groep wordt ingehaald door de 

voormalige controlegroep. Er is geen aanwijzing dat de toename van de gemiddelde score in 

de laatste groep kan worden toegeschreven aan het invoeren van de interventie in deze 

groep. De toename tussen voortoets en natoets is immers gelijk aan de toename tussen 

natoets en retentietoets. De invoering van de interventie in de voormalige controlegroep 

tussen de nameting en de retentiemeting leidt niet tot meer groei dan tussen voormeting en 

nameting, toen de interventie nog niet was ingevoerd. 

 

 

Figuur 4.1.2 De interactie tussen tijd en conditie 

 

  

 Voormalige 
controlegroep 
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Woordenschat 

In mei 2011 is tevens een woordenschattoets afgenomen bij wijze van nameting. Dit is een 

specifieke toets, dat wil  zeggen gericht op het aanbod van woorden dat tijdens de 

interventie heeft plaatsgevonden. Tegelijk met de voormeting is op grond van een toets een 

schatting verkregen van de passieve woordenschat van de leerlingen voorafgaande aan de 

interventie. Er is een covariantie-analyse uitgevoerd op de nameting van de woordenschat 

met de voormeting van de passieve woordvoorraad als covariaat. Tabel 4.1.4 geeft de 

gemiddelde scores op de voormeting passieve woordvoorraad en de nameting van de 

woordenschattoets in beide condities. 

Op grond van de gemiddelde scores op de woordenschattoets kan al gezien worden dat de 

experimentele groep het niet beter doet dan de voormalige controlegroep. Uit de covariantie-

analyse blijkt dan ook dat het effect van conditie niet significant is. Alleen de voormeting 

van de passieve woordvoorraad heeft een effect op de nameting woordenschat (F
(1,34)

 = 5.48, 

p < .025). De correlatie tussen de voormeting passieve woordvoorraad en de nameting 

woordenschat bedraagt .38. 

Tabel 4.1.4 Voormeting woordvoorraad en nameting woordenschat 

 

Voormeting 

woordvoorraad 
N 

Standaard-

afwijking 

Nameting 

woordenschat 

 

N 

Standaard-

afwijking 

Voormalige 

Controlegroep 
3992.50 20 1053.35 37.53 19 2.12 

Experimentele 

groep 
3683.89 18 581.80 37.83 18 1.20 

Totaal 3846.32 38 865.84 37.68 37 1.72 

 

 

Er kan niet worden geconcludeerd dat de experimentele groep door de langduriger 

interventie ten opzichte van de voormalige controlegroep meer heeft geprofiteerd. 

Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van een effect op de specifieke 

woordenschattoets is dat er een plafondeffect optreedt. Bij een maximumscore van 40 zijn 

de waargenomen gemiddelden erg hoog. Meer dan 70% van de leerlingen behaalt een score 

van 38 punten of hoger. 

Conclusie leerresultaten 

Voor de TAK kan het volgende worden opgemerkt. Voor wat betreft de interactie tussen tijd 

en conditie tussen het eerste en tweede meetmoment zou er geconcludeerd kunnen worden 

dat er sprake is van een ‗versnellingseffect‘ in de zin dat de experimentele groep duidelijk 

meer profiteert dan de controlegroep. Dit effect dooft echter uit tussen meetmoment 2 en 

meetmoment 3, nadat de voormalige controlegroep ook is gaan deelnemen aan de 

interventie en andere software is ingezet. 

Tussen beide laatste meetmomenten blijft het ‗versnellingseffect‘ uit, i.e., noch de 

voormalige controlegroep, noch de originele experimentele groep lijkt extra te profiteren van 

de interventie. Integendeel, de groei in de experimentele groep neemt duidelijk af, terwijl de 

groei in de controlegroep niet toeneemt ten opzichte van de oorspronkelijke toename van de 

gemiddelde score tussen de eerste twee metingen. 
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Er werd ook geen effect van de interventie op de specifieke woordenschattoets gevonden. 

Ofschoon de passieve woordenschat van de experimentele groep bij de voormeting circa drie 

woorden minder bedroeg dan die van de controlegroep, en beide condities op de nameting 

van de specifieke woordenschat ongeveer even hoog scoorden, is dit effect niet significant. 

 

4.1.5 Conclusies 

Taalvaardigheid en woordenschat 

Er is tijdens de eerste experimentele periode sprake van een positief effect van het gebruik 

van ‗Schatkist‟ met de multi-touch table op de ontwikkeling van woordenschat. De leerlingen 

die in deze conditie hebben gewerkt, ontwikkelen hun woordenschat aanzienlijk meer dan 

de leerlingen in de controleconditie. Tijdens de verlengde looptijd, waarbij ‗Schatkist 

Woordenschat‘ is ingezet, is een beperking dat de resultaten van de leerlingen in de 

experimentele groep niet vergeleken kunnen worden met een controlegroep. Ook bleek aan 

het einde van de verlenging van het project dat het aanvankelijke  profijt van de interventie 

in de experimentele groep grotendeels teniet werd gedaan.  

 

Motivatie, zelfstandig werken en ict-vaardigheden 

De beoogde nevendoelen lijken te worden behaald; de leerlingen werken met plezier en 

zelfstandig samen aan de multi-touch table. Het werken met de ict-toepassing gaat ze 

duidelijk steeds gemakkelijker af. Ook tijdens de verlengde looptijd van de innovatie worden 

positieve ontwikkelingen waargenomen op motivatie, zelfstandig werken en ict-vaardigheden 

van leerlingen. 

 

Interpretatie 

Ondanks dat de implementatie van de innovatie in de ogen van de leerkrachten in de eerste 

experimentele periode nog niet echt helemaal van de grond is gekomen, was er een duidelijk 

effect aan te tonen van het werken met de multi-touch table en ‗Schatkist‘. Tijdens de 

verlengde looptijd van het project verliep de implementatie van de experimentele conditie 

volgens plan, met inzet van de software ‗Schatkist Woordenschat‟. Echter, het aanvankelijke 

profijt van de innovatie bij de experimentele groep in de eerste experimentele periode, bleek 

niet repliceerbaar tijdens de verlengde looptijd. Ook is geen verandering in ‗groeipatroon‘ 

zichtbaar in de controlegroep, die tijdens de verlengde looptijd aan de experimentele setting 

werd toegevoegd. 

Desalniettemin blijft het effect van de interventie tussen voormeting en nameting 

belangwekkend. Wellicht zouden extra kenmerken aan de interventie kunnen worden 

toegevoegd om het aanvankelijke effect te stabiliseren. 

4.2 Lorentzschool; kleuters woordwijs met skoolmate 

De Lorentzschool is een grote, maar kleinschalig georganiseerde openbare basisschool in 

Leiden. In de school staan omgaan met elkaar, zelfstandigheid, effectieve instructie en ict, 

centraal. Taalontwikkeling is één van de speerpunten in het onderwijs. Al bij de kleuters is er 

veel aandacht voor de beginnende geletterdheid. Deze wordt zo goed mogelijk gestimuleerd 

om te bevorderen dat het taal- en schrijfonderwijs in groep 3 zo voorspoedig mogelijk 

verloopt en leerproblemen kunnen worden voorkomen. Ict wordt ingezet om de 

taalvaardigheid van kleuters extra te stimuleren.  
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4.2.1 Projectplan 

Projectbeschrijving 

De school geeft leerlingen de beschikking over skoolmates, dit zijn laptops die speciaal 

geschikt zijn voor kleuters. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor jonge kinderen. Het voordeel is 

dat kinderen nauwelijks ict-vaardigheden hoeven te hebben om met de taalsoftware aan de 

slag te gaan. De zeer robuuste skoolmates zijn namelijk voorzien van een touchscreen dat 

met een stylus (een pen) bediend kan worden en een relatief groot toetsenbord. Ze nemen 

nauwelijks ruimte in en daardoor zijn ze gemakkelijk en in grotere aantallen (draadloos) in 

het eigen klaslokaal in te zetten zodat meerdere kleuters er tegelijkertijd mee kunnen 

werken. De werkwijze wordt ingebed in de gebruikelijke klassenorganisatie bij kleuters. 

Alles vindt plaats in het eigen klaslokaal tijdens het werken en spelen in de diverse hoeken.  

Leerlingen werken ongeveer een uur per dag aan taal op verschillende manieren. Het 

programma „Bas gaat digi-taal‟ is een onderdeel van het totale taalaanbod.  

In de normale situatie kunnen de kleuters slechts van twee desktopcomputers gebruik 

maken. In de nieuwe situatie wordt het programma op skoolmates aangeboden, hierdoor 

kunnen veel meer leerlingen ermee werken. Met dit programma kan woordenschat worden 

geoefend in de vorm van diverse spelletjes. Met behulp van de weektaken zorgen de 

leerkrachten er voor dat de oefentijd zo veel mogelijk evenredig over de leerlingen wordt 

verdeeld. De leerlingen in de controlegroep werkten niet met skoolmates en ‗Bas gaat digi-

taal‟. 

 

Onderzoeksvraag 

Verbeteren kleuters die taalaanbod met ‗Bas gaat digi-taal‟ op skoolmates krijgen, hun 

woordenschat meer dan kleuters die zonder skoolmates werken. 

 

Beoogde effecten 

De verwachting is dat de taalvaardigheid van kleuters wordt gestimuleerd door hen de 

mogelijkheid te bieden om te werken met het ict-taalprogramma ‗Bas gaat digi-taal‟ op 

skoolmates. Daarnaast benoemt men een aantal verwachte neveneffecten: leerlingen werken 

geconcentreerd en gemotiveerd aan de ontwikkeling van hun woordenschat, zij doen ict-

vaardigheden op en ze werken met plezier. Ook verwacht men dat leerlingen sneller de 

programma‘s doorlopen. Daarnaast wil de school langs deze weg het gebruik van ict bij de 

leerkrachten van de onderbouw stimuleren.  

 

4.2.2 Implementatie 

Op de Lorentzschool was bij de start van het project in grote lijnen aan de voorwaarden voor 

een succesvolle implementatie voldaan. De vernieuwing paste in de visie van de school, de 

collega‘s waren betrokken bij de voorbereiding, ze waren redelijk voorbereid op het werken 

met de skoolmates, het project werd ondersteund en gefaciliteerd vanuit de schoolleiding, 

de hardware en de software, waren beschikbaar en operationeel en er was ondersteuning 

beschikbaar bij technische problemen. 

 

Gedurende de looptijd van het project deed zich een aantal problemen voor die zichtbaar 

werden omdat het project zorgvuldig werd gemonitored. De projectleider: ‗Er zijn 

maandelijks evaluaties en er zijn logboekjes bijgehouden. Ook zijn er overlegmomenten met 

de leerkrachten. Over de leerlingen zijn er ook logboeken en er is een leerlingvolgsysteem. 

Verder observeer ik ook regelmatig‟. Uit deze monitoring kwam naar voren dat de 

aanvankelijk geplande intensiteit van het werken met de skoolmates niet goed uitpakte. Niet 
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voor de leerlingen, omdat met name bij de (jongere) leerlingen met een korte 

concentratieboog het plezier verdween. En niet voor de leerkrachten, omdat het 

klassenmanagement lastig te hanteren was. Het was nauwelijks te organiseren als veel 

leerlingen werkten op de skoolmates en moesten wisselen en daarbij ondersteuning nodig 

hadden en de rest van de groep ook bij hun activiteiten begeleid moest worden: ‗Ik vind het 

nog steeds een verrijkingsmateriaal (een luxe dat een laptopje voor de kinderen aanwezig is). 

In dat opzicht absoluut een verrijking. Ik heb er zelf minder plezier in, omdat ik het gevoel 

heb dat ik andere aspecten in de klas minder aandacht kan geven en daardoor niet de 

volledige sturing aan de gehele klas kan geven, waardoor ik (in mijn beleving) tekort schiet in 

het verdelen van mijn tijd over alle leerlingen. 

 

De ervaringen van leerkrachten en leerlingen met de opzet hebben ertoe geleid dat 

gedurende de looptijd de intensiteit van het werken is aangepast van 2x per dag per kind 

naar 2x per week per kind. Dat werkt beter, het past nu binnen de weektaak. Ook het 

wisselen van leerlingen gaat soepeler door een betere organisatie en door leerlingen die dat 

kunnen, daar zelfstandiger in te laten opereren. Een van de leerkrachten geeft ook aan dat ze 

in de nieuwe opzet weer ruimte kan vinden om leerlingen die moeite hebben met het 

programma te ondersteunen en zo hun zelfvertrouwen en plezier te vergroten. En dat heeft 

effect.  

 

Het terugbrengen van de intensiteit bleek ook positief uit te pakken op het plezier van de 

leerlingen; 2x20 minuten geconcentreerd werken bleek lang voor een deel van de kinderen. 

En ook hier bleek dat wanneer kinderen de opdrachten moeilijk vonden, ze moeilijk te 

motiveren waren. Soms kregen ze dan ook andere taalspelletjes aangeboden: ‗Kinderen die 

het echt niet leuk vonden, hebben we laten stoppen om te voorkomen dat we 

tegenovergestelde effecten zouden krijgen‟. Ook zijn andere aanpassingen aangebracht om de 

motivatie van de kleuters op peil te houden: „De moeilijke visuele spelletjes uit Bas worden 

uitgeschakeld. Hierdoor werkt Bas minder demotiverend en kunnen de kinderen eerder aan 

iets nieuws beginnen.‟ 

 

Om kinderen beter geconcentreerd te laten werken overweegt men ook om in een andere 

ruimte een skoolmate aan te bieden, zodat ze rustig kunnen werken. De kinderen worden 

dan niet afgeleid en kunnen de gesproken tekst via de koptelefoon dan ook beter horen. 

 

En ten slotte de software. Het bleek dat veel leerlingen heel snel het hele programma ‗Bas 

gaat digi-taal‘ hadden doorgewerkt. Het was lastig om een geschikte aanvulling te vinden die 

gebruikt kon worden voor toepassing op de skoolmates. Aanvankelijk werd gekozen voor 

‗Woorden vangen‟ maar dat werkte nog niet goed. Daarom heeft de school ook een demo van 

‗Schatkist‘ ingezet: „Dit programma vinden de kinderen erg interessant en ze spelen het spel 

met plezier. ‟s Morgens wordt nog aan Bas gewerkt door de kinderen die er nog niet mee klaar 

zijn.‟ „Kinderen die al klaar zijn met Bas, mochten ‟s morgens ook de demo Schatkist doen of 

nogmaals Bas, als ze dat leuk vinden.‟  

 

We kunnen vaststellen dat de interventie in de eerste experimentele periode niet volledig is 

geïmplementeerd zoals in de projectbeschrijving is weergegeven. De school monitorde de 

opgedane ervaringen zorgvuldig en heeft in de beginperiode al lerende de vooraf bedachte 

werkwijze geoptimaliseerd. 
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4.2.3 Opbrengsten 1ste experimentele periode 

Er werd verwacht dat kleuters in de experimentele groep, die met „Bas gaat digi-taal‟ op een 

skoolmate kunnen werken, een grotere woordenschat ontwikkelen dan kleuters die zonder 

gebruik van een skoolmate aan hun taalontwikkeling werken. 

 

De interventie is bij aanvang van het schooljaar 2010 – 2011 gestart. Voor het meten van de 

woordenschatontwikkeling zijn de TAK-toets (Taaltoets voor alle kinderen) en de TvK (Cito 

Taal voor kleuters) gebruikt. De voormeting met deze toetsen hebben begin september 2010 

plaatsgevonden, de nameting ongeveer tien à twaalf weken later, medio december 2010. 

Naast deze standaard toetsen is bij wijze van nameting nog een woordenschattoets 

afgenomen die specifiek gericht is op de woorden die de leerlingen in de testperiode 

aangeboden hebben gekregen. In deze toets werden woorden opgenomen die beide groepen 

leerlingen aangeboden kregen; de leerlingen in de experimentele groepen op de innovatieve 

wijze met ict, en de leerlingen in de controlegroepen op de traditionele manier.  

 

Participanten 

Er deden in totaal 50 kleuters uit groep 2 aan het onderzoek mee, precies de ene helft van 25 

leerlingen zat in de experimentele groep en de andere helft in de controlegroep. Verdere 

specificaties van de onderzoeksgroep staan in Tabel 4.2.1. 

 

Tabel 4.2.1 Aantallen respondenten naar sekse, gewicht, autochtoon/allochtoon en 
dyslexie-indicatie 

  sekse Leerling-

gewicht  

Niet-westers 

allochtoon 

Dyslexie-

indicatie  

Totaal 

  jongen meisje 0.30 1.20 leerling ouders    

Experimentele 

groep 

16 9 1 - - 8 Nvt 

25 

Controlegroep 12 13 - - - 1 Nvt 25 

 

 

Woordenschat 

TAK-toets 

De gemiddelde scores op beide afnamemomenten in beide condities zijn weergegeven in 

Tabel 4.2.2. 

 

Tabel 4.2.2 Gemiddelde scores op de afnamen van de TAK-toets in twee condities 

 Experimentele groep Controlegroep 

 M sd    N M sd    N 

Voormeting 61.04 15.50 25 67.92 9.63 25 

Nameting 65.00 16.47 25 71.64 9.13 25 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

Zowel in de experimentele, als in de controlegroep is sprake van een vooruitgang tussen 

voortoets en natoets. Het valt op dat de standaarddeviaties in de controlegroep kleiner zijn 

dan in de experimentele groep. In de controlegroep gaan de leerlingen er bijna een halve 

standaarddeviatie op vooruit; in de experimentele groep ongeveer een kwart 

standaarddeviatie. Er zijn in totaal 11 leerlingen (E- en C-groep) die lager scoren op de 

natoets dan op de voortoets.  
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Het effect van het tijdsverloop tussen voortoets en natoets is statistisch significant (V = .20, 

F
(1,48)

 =9.63, p = .002). Noch het effect van conditie, noch het effect van de interactie tussen 

tijd en conditie zijn significant. Dat laatste wordt ook geïllustreerd in Figuur 4.2.1 door de 

parallel lopende verbindingslijnen tussen de gemiddelde voortoetsscores en de gemiddelde 

natoetsscores in beide groepen. Ofschoon het hoofdeffect van conditie niet significant is, is 

het opvallend dat de controlegroep zowel op de voortoets als de natoets tussen de 6 en 7 

punten hoger scoort dan de experimentele groep.  

 

 
Figuur 4.2.1 Gemiddelde scores op de voor- en nameting van de TAK-toets in de 

experimentele groep en de controlegroep 

 

Taal voor kleuters 

Naast de nameting met de TAK-toets is er ook een extra nameting verricht met de toets Taal 

Voor Kleuters (TVK) van het Cito. Deze meting kan worden vergeleken met eerdere afnamen 

van de TVK. In het schooljaar 2009 – 2010 is zowel de TVK versie M1 als de versie E1 

afgenomen. Voor de versie E1 zijn slechts gegevens van 20 leerlingen bekend, terwijl er 41 

leerlingen zijn van wie de score op de versie M1 bekend is. Als voormeting is daarom de 

versie M1 van de TVK genomen, als nameting de laatste afname van de TVK omtrent eind 

januari 2011. De score van één leerling ontbreekt bij deze extra nameting, zodat er gegevens 

van 40 leerlingen voor de analyse overblijven. In Tabel 4.2.3 staan de gemiddelde scores op 

de afnamen van de TVK, met daarbij de standaardafwijkingen en de aantallen leerlingen in 

de experimentele conditie en de controleconditie.  

 

Tabel 4.2.3 Gemiddelde scores op de afnamen van de TVK in twee condities 

 Experimentele groep Controlegroep 

 M sd    N M sd    N 

Voormeting 53.06 11.65 17 55.13 9.57 23 

Nameting 66.41 11.49 17 67.61 10.84 23 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
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Het is duidelijk dat beide groepen er aanzienlijk op vooruitgaan tussen de voormeting en de 

nameting; in beide gevallen gaat het om meer dan een hele standaarddeviatie. Het effect van 

tijd is dan ook significant (V = 2.67, F
(1,38)

 =101.43, p < .001). Het effect van conditie is echter 

niet significant, noch het effect van de interactie tussen tijd en conditie. Zoals ook in Figuur 

4.2.2 te zien is, gaan beide groepen er ongeveer in gelijk mate op vooruit en ontlopen hun 

gemiddelde scores op beide afnamen van de TVK elkaar nauwelijks. Omdat het interactie-

effect niet significant is, moet er worden geconcludeerd dat de innovatie ook geen effect 

heeft gehad op de taalvaardigheid, zoals gemeten met de TVK. De experimentele groep en de 

controlegroep gaan er in gelijke mate op vooruit.  

 
Figuur 4.2.2 Gemiddelde scores op de voor- en nameting van de TVK M1 en de extra 

nameting TVK in de experimentele groep en de controlegroep  

 

Specifieke woordenschattoets 

Deze woordenschattoets is alleen afgenomen na de interventie. De gemiddelde scores op de 

specifieke woordenschattoets in beide condities zijn weergegeven in Tabel 4.2.4. 

 

Tabel 4.2.4 Gemiddelde scores op de afnamen specifieke woordenschattoets in twee 
condities  

  Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Specifieke 

woordenschattoets 

37.64 2.27 25 37.48 1.36 25 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

Er is geen significant verschil tussen de scores van de leerlingen uit de experimentele groep 

en de controlegroep gevonden.  

 

Conclusie leerresultaten 

We kunnen geen effect aantonen van van het programma „Bas gaat digi-taal‟, met de 

skoolmate op de leerresultaten zoals gemeten met TAK-toets, de TVK of de specifieke 

woordenschattoets. Dat wil zeggen dat leerlingen die op de innovatieve manier aan 
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woordenschatonderwijs hebben gewerkt even snel ‗groeien‘ als leerlingen die op de 

traditionele werkwijze hebben gewerkt. 

 

Gepercipieerde opbrengsten 

Zijn de leerlingen enthousiast over de innovatie? Is er op dit punt iets veranderd in de loop 

van de uitvoering van het experiment. ‗In het begin wel maar na verloop van tijd hebben ze 

beloning (boekjes, stickers) nodig.‘ En: „In de beginperiode waren de kinderen gemotiveerd, het 

werken met de laptopjes was nieuw. Deze motivatie nam op den duur af, omdat ze er te vaak 

achter moesten zitten. Het voelde voor de kinderen als een verplichting. Nu er na de evaluatie 

van logboekje 2 een andere frequentie aan gekoppeld is, zie je de motivatie van de leerlingen 

weer stijgen.‘ 

Ook zien de leerkrachten verschillen tussen leerlingen: „Ja, tussen kinderen met verschillend 

ontwikkelings-, concentratieniveau en werkhouding. Maar dat zie je ook terug in andere 

werkvormen.‟ 

„Kinderen die het moeilijk vinden, zijn niet zo enthousiast‟. 

„Sommige leerlingen vinden het helemaal geweldig om ermee te werken en kunnen niet 

stoppen. Sommige kinderen zijn blij als de “verplichte” tijd erop zit. Het is afhankelijk van het 

kind. De taak is wat passief van aard; koptelefoon op, zitten achter de laptop en klikken met 

de muis. Sommige kinderen hebben bij taalontwikkeling meer beweging nodig, denk aan 

speelhoek, bouwhoek etc.‟ 

 

Niet alle leerlingen werken geconcentreerd, zo signaleren de leerkrachten: „De kinderen met 

een lage concentratie ondervinden wat moeilijkheden. Sommige kinderen zijn nog speels en 

dan is 2 x 20 minuten een lange werktijd om eraan te zitten. Het grootste gedeelte heeft hier 

echter geen bezwaar tegen en lijkt er met enthousiasme en plezier aan te werken.‘ Om de 

concentratie te vergroten suggereert een van de leerkrachten om de leerlingen in een rustiger 

ruimte met de skoolmates te laten werken.  

 

De beoogde nevendoelen lijken door het merendeel van de leerlingen te worden behaald, na 

aanpassing van de intensiteit van het werken met de skoolmates. De meeste leerlingen 

werken met plezier en zelfstandig aan de woordenschatprogramma‘s op de skoolmates. Hun 

ict-vaardigheden groeien duidelijk, tot verbazing van hun leerkrachten: „Klein als ze zijn, ze 

weten op een gegeven moment precies hoe je de skoolmates aanzet, inlogt, etc‟. En: Sommige 

leerlingen kunnen al het LVS in- en uitschakelen‟. Ook signaleert een van de leerkrachten dat 

de leerlingen door het werken met de stylus een goede pengreep ontwikkelen. 

 

Ook zien de leerkrachten mogelijk positieve effecten van samenwerking tussen leerlingen bij 

het werken op de skoolmates: ‗Een kind dat al erg ver is een ander kind dat moeite heeft, 

laten helpen, dat heeft erg goed gewerkt! Het eerste kind was trots, de tweede: „ziet het licht‟ 

en komt verder.‟ 

 

De observatie van kleuters die aan het werk zijn met de skoolmates bevestigt de waarneming 

van de leerkrachten: de leerlingen zijn in het algemeen geconcentreerd en betrokken bezig, 

er ontstaat spontaan samenwerking als één van beide een probleem tegenkomt en ze hebben 

er duidelijk plezier in.  

 



33 

 

4.2.4 Verlengde looptijd 

Kennisnet heeft een aantal scholen uitgenodigd voor verlenging van het EXPO-project. Dit 

houdt in dat scholen gevraagd is om langer door te werken volgens de opzet van het eerste 

gedeelte van het EXPO-project, en nog een derde meting af te nemen aan het eind van het 

schooljaar. Verwacht werd dat de implementatie van de innovatie geoptimaliseerd zou zijn 

tijdens deze verlenging en dat leerkrachten en leerlingen meer gewend zouden zijn aan de 

nieuwe manier van werken.  

Verondersteld kan worden dat bij een langere looptijd van de ict-vernieuwing mogelijke 

effecten van de innovatie verder uitkristalliseren en betrouwbaarder in kaart kunnen worden 

gebracht. Hierbij kunnen verschillende mogelijke ontwikkelingen worden onderscheiden:  

- eerder geconstateerde effecten van de innovatie beklijven of worden duidelijker 

- eerder geconstateerde effecten van de innovatie blijken in de verlenging niet repliceerbaar 

- in de verlenging worden effecten geconstateerd die eerder niet gevonden werden.   

 

De Lorentzschool is één van de scholen waar de looptijd van het project is verlengd met de 

tweede helft van het schooljaar 2010/2011.  

 

Implementatie verlengde looptijd 

Op deze school is de innovatie in dezelfde groepen en op dezelfde manier als tijdens de 

voorgaande periode voortgezet. Een verschil is dat leerlingen in de eerste fase gewerkt 

hebben met de software ‗Bas gaat digi-taal‘ en de demo „Schatkist‟ , en in de verlengde 

looptijd van de innovatie met het programma ‗Schatkist Woordenschat‟.  

De leerkrachten zijn nog steeds enthousiast over de werkwijze, en de inzet van de 

skoolmates verliep tijdens deze periode soepel en „als vanzelfsprekend‟. Volgens de 

leerkrachten zijn leerlingen tijdens de verlengde looptijd meer gemotiveerd geraakt voor het 

werken met de skoolmates, mogelijk doordat leerlingen er nu meer aan gewend zijn en er 

beter mee om kunnen gaan: „Kinderen die voorheen wat moeite hadden met de software, 

gingen nu als een speer!‟. Leerkrachten menen dat de gewenning vaak ook het 

concentratievermogen verbetert. Voorts wordt aangegeven dat de nieuwe software erg 

toegankelijk en kindvriendelijk is, hetgeen ook bevorderlijk kan zijn voor de motivatie en 

concentratie van leerlingen. 

 

Opbrengsten verlengde looptijd 

Voor deze derde meting is in juni 2011 opnieuw de TAK-toets afgenomen. Evenals in de 

eerste onderzoeksperiode is er een specifieke woordenschattoets ontwikkeld, dit keer 

gericht op de woorden die de leerlingen tijdens de verlengde looptijd aangeboden kregen. 

Deze toets is tweemaal afgenomen (resp. april en juni 2011), bij wijze van voor- en nameting.  

 

Woordenschat 

TAK-toets 

Op het Lorentz is de Taaltoets voor Alle Kinderen (TAK) drie keer afgenomen, bij wijze van 

voormeting, nameting en retentiemeting. De retentiemeting heeft in juni 2011 

plaatsgevonden. Tabel 4.2.5 geeft enkele beschrijvende statistieken van de drie afnamen. 
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Tabel 4.2.5 Gemiddelde score op de drie afnamen van de TAK 

 N Voormeting Nameting Retentiemeting 

Controlegroep 25 67.92 (9.63) 71.64 (9.13) 76.36 (7.57) 

Experimentele groep 22 61.32 (15.36) 66.45 (14.52) 72.09 (11.11) 

Totaal 47 64.83 (12.93) 69.21 (12.11) 74.36 (9.54) 

Noot. N: aantal leerlingen; standaardafwijkingen tussen haakjes 

 

Uit een variantie-analyse van herhaalde metingen blijkt dat het effect van tijd significant is 

(V = 1.97, F
(2,44)

 = 43.38, p < .001), maar het effect van de interactie tussen tijd en conditie 

niet. Ofschoon de controlegroep consequent circa 4 à 5 punten hoger scoort dan de 

experimentele groep, is ook het effect van conditie niet significant. De contrasten tussen het 

derde meetmoment en respectievelijk het eerste en tweede meetmoment zijn beide 

significant (F
(1,45)

 = 85.18, p < .001, en F
(1,45)

 = 24.36, p < .001). De leerlingen scoren dus 

gemiddeld op de retentiemeting hoger dan op de voormeting en de nameting. In Figuur 4.2.3 

is te zien dat beide groepen even snel ‗groeien‘. Ook is het consequente voordeel van de 

controlegroep boven de experimentele groep zichtbaar, maar zoals gezegd is dat verschil 

statistisch gesproken nul. 

 

Figuur 4.2.3 Gemiddelde scores op drie afnamen van de TAK 

 

Specifieke woordenschattoets 

Deze toets is specifiek gericht op het aanbod van woorden dat tijdens de interventie heeft 

plaatsgevonden. De gemiddelde scores op de specifieke woordenschattoets in beide 

condities zijn weergegeven in Tabel 4.2.6. 
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Tabel 4.2.6 Gemiddelde scores op de afnamen specifieke woordenschattoets in beide 
condities. 

  Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Meting 2 38.09 1.90 22 38.08 1.77 24 

Meting 3 38.91 0.92 22 38.79 1.22 24 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

De toets die is afgenomen tijdens meting 2 en 3 is een andere toets dan de toets die is 

afgenomen tijdens meting 1. Doordat verschillende toetsen zijn afgenomen, kan niet 

simpelweg het verloop in scores tussen de controlegroep en experimentele groep worden 

vergeleken. Er is een variantieanalyse van herhaalde metingen uitgevoerd met meting 1 als 

covariaat. Dit houdt in dat de nametingen (meting 2 en meting 3) met de specifieke 

woordenschattoets van de experimentele groep en de controlegroep zijn vergeleken met 

meting 1 als covariaat. Aan de hand van deze analyse kunnen dus de scores van beide 

groepen worden vergeleken. De gemiddelde scores op meting 2 en 3 gecontroleerd voor de 

scores op meting 1 in beide groepen zijn weergegeven in Tabel 4.2.7. 

Tabel 4.2.7 Gemiddelde scores op de afnamen specifieke woordenschattoets in beide 
condities gecontroleerd voor meting 1. 

  Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Meting 2 38.09 1.90 22 38.04 1.74 25 

Meting 3 38.91 0.92 22 38.36 2.46 25 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 
 

Uit de analyses van de scores van de nametingen van de specifieke woordenschattoets, 

gecontroleerd voor meting 1, blijkt dat alleen het effect van tijdsverloop significant is 

(V=0.10, F
(1,44)

=4.35, p =.022). De omvang van de woordenschat neemt gemiddeld weinig toe 

tussen meting 2 en 3, met circa 1 woord. In Figuur 4.2.4 wordt het effect weergegeven. 

 

Figuur 4.2.4 Hoofdeffect van tijd bij de specifieke woordenschattoets 
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Er kan niet geconcludeerd worden dat het gebruik van het programma „Schatkist 

Woordenschat‟ met skoolmates bij woordenschat effectief is. Bij analyses van de TAK-toets 

blijken de experimentele en controlegroep even snel te ‗groeien‘. Voorts stijgen de leerlingen 

nauwelijks in hun specifieke woordenschat en het verschil tussen de gemiddelde scores van 

de controlegroep en experimentele groep is niet significant. Een mogelijke verklaring voor 

het uitblijven van een effect op de specifieke woordenschattoets is dat er een plafondeffect 

optreedt. Bij een maximumscore van 40 zijn de waargenomen gemiddelden erg hoog. 

Conclusie leerresultaten 

Er zijn geen indicaties dat de interventie heeft geleid tot snellere verwerving van 

taalvaardigheid en woordenschat in vergelijking tot het reguliere taalcurriculum. De 

experimentele groep en de controlegroep blijken op de nameting ten opzichte van de 

voormeting en op de retentiemeting ten opzichte van de nameting in gelijke mate winst te 

boeken. 

 

4.2.5 Conclusies 

Woordenschat 

We kunnen geen effect aantonen van het skoolmates met het programma „Bas gaat digi-taal‟ 

in de eerste experimentele periode en ‗Schatkist Woordenschat‟ tijdens de verlengde looptijd. 

Van de leerlingen die in de experimentele conditie hebben gewerkt, ontwikkelt de 

woordenschat zich niet beter dan van de leerlingen in de controleconditie. Dat geldt zowel 

voor algemene woordenschat, zoals gemeten met de TAK, als voor de specifieke 

woordenschat, die was toegespitst op het aanbod van woordbetekenissen gedurende de 

interventie. De laatste is gemeten met een door de onderzoekers geconstrueerde toets. 

 

Motivatie, zelfstandig werken en ict-vaardigheden 

De meeste leerlingen werken met plezier met ‗Bas gaat digi-taal‘ op de skoolmates, zeker 

nadat het werkschema minder intensief is geworden en ze er niet langer twee maal per dag 

aan werken, maar tweemaal per week. In het algemeen kunnen ze vrij zelfstandig werken. 

Waar sprake is van spontane of georganiseerde samenwerking, lijkt dit positief te werken. 

Verder blijken de leerlingen spelenderwijs hun ict-vaardigheden verder te ontwikkelen. 

Tijdens de verlengde looptijd van het project zijn deze vaardigheden duidelijk verbeterd, en 

lijken leerlingen nog gemotiveerder voor het werken met skoolmates en de nieuwe software 

„Schatkist Woordenschat‟. Ze zijn inmiddels meer gewend aan het werken met de skoolmates, 

waardoor ze sneller vooruitgaan en meer geconcentreerd kunnen werken. 

 

Interpretatie 

De school is tijdens de eerste experimentele periode duidelijk nog bezig de optimale vorm 

van werken met de skoolmates en geschikte software daarvoor te ontwikkelen, door 

zorgvuldig monitoren van de ervaringen van leerkrachten en leerlingen met de vernieuwing. 

Tijdens de verlengde looptijd is de nieuwe werkwijze meer vanzelfsprekend geworden, en 

zowel leerkrachten als leerlingen zijn er enthousiast over. We hebben niet kunnen 

constateren dat de leerlingen in de experimentele setting, die gebruik maakten van 

skoolmates met de software ‗Bas gaat digi-taal‘ in de eerste experimentele periode en 

‗Schatkist Woordenschat‟ in de verlengde looptijd, hun woordenschat meer ontwikkelden dan 

de leerlingen in de controle setting.  
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4.3 INOS KBS de Liniedoorn; woordenschatonderwijs met flipcharts 

De Liniedoorn maakt onderdeel uit van INOS, de Stichting Katholiek Onderwijs Breda. De 

school heeft ongeveer 120 leerlingen, verdeeld over twee heterogene kleutergroepen, groep 

3, groep 4, groep 5, groep 6, en groep 7/8. In samenwerking met een ‗inpandige‘ 

peuterspeelzaal heeft de school een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 2½ tot 

(ongeveer) 12 jaar gerealiseerd. De Liniedoorn is een multiculturele school waarin kwaliteit 

van onderwijs, zorg voor iedereen, de schoolsfeer en respect voor anderen de pijlers zijn. De 

school staat open voor leerlingen uit de wijk ongeacht hun religie of culturele achtergrond. 

 

4.3.1 Projectplan 

Projectbeschrijving 

Liniedoorn is een school met veel allochtone leerlingen; de school zet daarom in op 

woordenschatonderwijs. De school werkt met ‗Met woorden in de weer‟, een 

woordenschatmethode gebaseerd op het viertaktmodel van Verhallen & Verhallen (1994) 

(voorbewerken, semantiseren, consolideren, controleren). Om de derde stap, consolideren, te 

versterken, heeft de school in groep 3 flipcharts ingezet waarmee leerlingen zelfstandig op 

het digitale schoolbord aan de slag kunnen. De flipcharts zijn interactieve oefeningen voor 

het digibord (beeld, geluid, klikbaar, sleepbaar etc). Elke leerling besteedt daar een bepaalde 

vaste hoeveelheid tijd per week aan. Essentie van de inzet van ict in de vorm van de 

flipcharts is het consolideren een extra impuls geven met oefeningen met directe feedback, 

beeld, geluid en rijk aanbod. Dit zou het leerplezier en de woordenschatontwikkeling 

bevorderen. 

Iedere week worden er twee nieuwe woordclusters aangeboden. Dat houdt in dat er ongeveer 

tien nieuwe woorden en hun betekenis worden aangeboden. Per woordcluster zijn er twee 

interactieve flipcharts ontworpen. Deze worden vooraf een keer door de leerkracht getoond 

en toegelicht. De interactieve flipcharts worden ingezet bij stap 3, het consolideren. 

Leerlingen kunnen in tweetallen zelfstandig aan de slag. De flipcharts zijn zo ontworpen dat 

ze zelfcorrigerend zijn. Elke week komen er dus twee nieuwe oefeningen bij. Die blijven 

staan tot de leerling ze beheerst. De leraar controleert of leerlingen de woorden beheersen. 

De experimentele groep wordt gevormd door een viertal scholen, de controlegroep door een 

tweetal scholen. De experimentele en de controlescholen vallen onder hetzelfde bestuur en 

hebben een vergelijkbare leerlingpopulatie. De controlescholen werken -net als de 

experimentele scholen- met digiboards en de methode Veilig leren lezen. Verder werken ze 

met ‗Met woorden in de weer‟ en bovengenoemd viertaktmodel, maar niet met flipcharts. 

Onderzoeksvraag 

Leren de leerlingen door inzet van flipcharts op het digitale schoolbord ten behoeve van het 

zelfstandig consolideren sneller en met meer plezier nieuwe woorden? 

Beoogde effecten 

De verwachting is dat de leerlingen in de experimentele groep die bij het consolideren van 

woorden werken met flipcharts, een grotere woordenschat ontwikkelen en meer plezier 

hebben bij ontwikkelen van hun woordenschat, dan leerlingen die zonder flipcharts werken 

(controlegroep). 

4.3.2 Implementatie 

In dit project werken leerlingen aan het uitbreiden van hun woordenschat door nieuwe 

woorden te consolideren met behulp van flipcharts. Standaard-ingrediënten voor succesvolle 
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implementatie zijn af te leiden uit vier in balans: visie, professionalisering, digitaal materiaal 

en een (ict)-infrastructuur. Dit alles ingebed in een context waarin sprake is van aansturing 

door de school- en projectleider en van samenwerking.  

De extra aandacht voor woordenschat-ontwikkeling wordt schoolbreed gedragen en maakt 

deel uit van de onderwijsvisie op deze school. Taal is op deze school, met veel allochtone 

leerlingen, een speerpunt. Dit geldt ook voor de andere scholen die participeren in dit 

project in de experimentele of in de controleconditie.  

Er is, zeker bij de start van de experimentele periode, sprake van een 

professionaliteitsprobleem; de docent op de Liniedoorn zelf heeft de flipcharts ontwikkeld 

en er wat ervaring mee opgedaan, de docenten op de andere scholen krijgen de flipcharts ter 

beschikking maar moeten het werken ermee nog in de vingers krijgen. Dit zien we ook in de 

logboekjes; bij de ‗volgscholen‘ zijn de docenten aanvankelijk wat onzekerder over het 

werken met de flipcharts en zij rapporteren ook opstartproblemen. De professionaliteit 

blijkt duidelijk toe te nemen gedurende de looptijd. In het verlengde daarvan uiten zij ook 

wel hun twijfels over de zin van het onderzoek naar de effecten. De looptijd van het 

experiment was erg kort en door opstartproblemen verliep de uitvoering niet vanaf de start 

optimaal. Zowel docenten als leerlingen moesten leren met de flipcharts te werken.  

De manier van invoeren van de vernieuwing heeft ook geleid tot ook verschillen in werkwijze 

op de verschillende scholen. Op de ene school wordt klassikaal met de flipcharts gewerkt, 

dus meer als een oefening waarbij leerlingen naar het bord komen en de andere meekijken. 

De andere school werkt met circuits, de flipcharts is één van de activiteiten die kinderen dan 

kunnen kiezen.  

Bevorderlijk was in de ogen van de betrokken docenten het driewekelijks overleg, waarin de 

docenten die met de flipcharts werken, de voortgang, knelpunten en verbetersuggesties 

bespraken. Gesprekspunten waren bijvoorbeeld het klassenmanagement, zeker in wat 

grotere groepen (hoe zorg je er voor dat alle leerlingen aan bod komen, wat is een handige 

manier om de deelname te administreren?). Door met de flipcharts te werken hebben de 

leerkrachten een beter beeld van wat in een klas haalbaar is en wat de leerlingen aankunnen, 

en ook welke werkvormen aanspreken en welke minder. 

Al doende hebben zich ook problemen met software en hardware voorgedaan. Zo was men 

niet altijd tevreden met de omschrijvingen van de woorden, werkten de memory-kaarten niet 

handig, werkte het gummetje niet altijd goed, was het geluid soms traag, biedt de methode 

minder mogelijkheden om spontaan in te springen op woorden die in de klas in de leerstof 

of in gesprekken met de kinderen aan de orde komen. Ook beschikten niet alle klassen over 

voldoende computers in de klas zelf om optimaal gebruik te kunnen maken van de 

flipcharts. De opgedane ervaringen zijn besproken in het overleg en de problemen zijn deels 

opgelost of ze worden meegenomen in de ontwikkeling van nieuwe flipcharts.  

Op alle E-scholen is men van plan de vernieuwing structureel te maken in de groepen waar 

deze de afgelopen periode is uitgetest. Verbreding van de aanpak naar andere docenten of 

klassen wordt op deze scholen in overweging genomen.  

4.3.3 Opbrengsten 1ste experimentele periode 

Verwacht wordt dat leerlingen met inzet van flipcharts op het digitale schoolbord sneller en 

met meer plezier hun woordenschat uitbreiden dan zonder.  
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De interventie liep van september 2010 tot januari 2011. De voormeting met de TvK (Cito 

Taal voor kleuters) heeft plaatsgevonden in juni 2010 (eind groep 2) en de nameting met WS 

(Cito-toets voor woordenschat) in januari 2011 (halverwege groep 3). De toetsen voor de 

voormeting en nameting zijn verschillend. Beide Cito-toetsen zijn standaard-toetsen en 

verhouden zich niet 1:1 met de geleerde woordenschat, de leerlingen leren andere woorden 

dan de toetsen meten.  

Naast deze standaardtoetsen is bij wijze van nameting nog een woordenschattoets 

afgenomen die specifiek gericht is op de woorden die de leerlingen in de testperiode 

aangeboden hebben gekregen. In deze toets werden woorden opgenomen die beide groepen 

leerlingen aangeboden kregen; de leerlingen in de experimentele groepen op de innovatieve 

wijze en de leerlingen in de controlegroepen op de traditionele manier.  

Participanten 

De experimentele groep bestond uit 86 leerlingen en de controlegroep bestond uit 84 

leerlingen. Verdere specificaties van de onderzoeksgroep zijn weergegeven in Tabel 4.3.1. 

 
Tabel 4.3.1 Aantallen respondenten naar sekse, gewicht, autochtoon/allochtoon en 

dyslexie-indicatie 

  sekse Leerling-

gewicht  

Niet-westers 

allochtoon 

Dyslexie-

indicatie  

Totaal 

  jongen meisje 0.30 1.20 leerling ouders     

Experimentele 

groep 

37 49 12 24 - 61 

2 86 

Controlegroep 37 47 10 16 - 51 - 84 

 

Woordenschat 

Taal voor Kleuters  

De gemiddelde scores op de voormeting en nameting in beide condities zijn weergegeven in 

Tabel 4.3.2.  

Tabel 4.3.2 Gemiddelde scores op de voormeting TvK en de nameting WS  

  Experimentele groep Controlegroep 

 M sd N M sd N 

Voormeting TvK 69.68 9.81 84 64.05 8.74 81 

Nameting WS 26.19 15.76 84 23.63 14.82 84 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

Op de beide toetsen scoort de experimentele groep hoger dan de controlegroep. Uit een t-

test blijkt dat alleen het verschil op de voormeting tussen de groepen significant is 

(t
(163)

=0.68, p<.001). Op de nameting zijn geen significante verschillen gevonden tussen de 

score van de experimentele groep en de controlegroep.  

Doordat op de voormeting en nameting andere toetsen met verschillende schalen zijn 

afgenomen, kan niet simpelweg het verloop in scores tussen de controlegroep en 

experimentele groep worden vergeleken. Er is een variantieanalyse uitgevoerd met de 

voormeting van TVK als covariaat. Dit houdt in dat de nametingen met de WS van de 

experimenteel groep en de controlegroep zijn vergeleken met TVK als covariaat. Aan de 

hand van deze analyse kunnen dus de scores van beide groepen worden vergeleken. De 
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gemiddelde scores op de nameting WS en de gemiddelde scores op de nameting WS, 

gecontroleerd voor de scores op de TVK in beide condities, zijn weergegeven in Tabel 4.3.3.  

 

Tabel 4.3.3 Gemiddelde scores op de nameting WS en de nameting WS gecontroleerd 
voor de voormeting TvK in groep 3 

  Experimentele groep Controlegroep 

 M sd N M sd N 

Nameting WS 26.24 15.94 82 23.31 14.23 81 

Nameting gecontroleerd voor TvK 23.91 13.47 82 25.67 13.47 81 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

Uit Tabel 4.3.3 blijkt dat de experimentele groep lager scoort dan de controlegroep als we de 

gemiddelde scores op de nameting WS vergelijken, gecontroleerd voor de voormeting TvK. 

Maar dit effect is niet significant. Dit betekent dat de groepen niet verschillen in 

woordenschat en dat er geen verschil in het verloop van de gemiddelde scores op 

woordenschat is.  

Specifieke woordenschattoets 

Deze woordenschattoets is alleen afgenomen na de interventie. De gemiddelde scores op de 

woordenschattoets in beide condities zijn weergegeven in Tabel 4.3.4. 

Tabel 4.3.4 Gemiddelde scores op de afnamen specifieke woordenschattoets in twee 
condities  

  Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Specifieke woordenschattoets 16.19 2.04 57 17.34 2.33 80 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

De controlegroep scoort significant hoger op de specifieke woordenschattoets dan de 

experimentele groep (t
(135)

=2.98, p=.002). Omdat de specifieke woordenschattoets alleen is 

afgenomen na de interventie kan er niet worden geconcludeerd dat de interventie een 

negatief effect heeft de woordenschatontwikkeling. Het is immers onbekend wat de scores 

van beide groepen zouden zijn op de specifieke woordenschattoets wanneer deze was 

afgenomen voor de interventie. 

 

Conclusie leerresulaten 

Er kan geconcludeerd worden dat er geen effect is gevonden van het werken met flipcharts 

op de woordenschatontwikkeling van de leerlingen. Er zijn geen effecten gevonden op de WS. 

Op de specifieke woordenschattoets zijn negatieve effecten gevonden, maar het is onzeker 

of de controlegroep niet al hoger zou scoren op de voormeting. Aangezien er alleen een 

nameting heeft plaatsgevonden, kunnen er geen conclusies worden getrokken. 

Gepercipieerde opbrengsten 

Of de leerlingen plezier beleven aan de nieuwe werkwijze hebben we langs verschillende, 

kwalitatieve manieren onderzocht. We hebben ernaar gevraagd bij de leraren die met de 

flipcharts werken, bij enkele leerlingen en bij de projectleider. En we hebben een klasse-

observatie uitgevoerd. Het gaat hier dus om gepercipieerde effecten op de leerlingen. 

De docenten en de projectleider zien de leerlingen enthousiast met de flipcharts aan het 

werk. Ze werken goed samen, helpen elkaar en kunnen het in het algemeen af zonder hulp 
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van de leerkracht: ‗Ze zijn heel zelfstandig, ik hoef bijna niet te helpen. En de samenwerking 

gaat goed. Plezier bij kinderen straalt ervan af. Ook het feit dat andere kinderen een beetje 

meedoen omdat ze de omschrijvingen van de woorden kunnen horen, werkt mee.‟ Leerlingen 

hanteren verschillende aanpakken bij het werken met de flipcharts, en dat kan ook: 

‗Sommige kinderen werken veel meer met „zomaar uitproberen‟, terwijl anderen meer eerst 

nadenken.‘ Een van de docenten signaleert dat de leerlingen de nieuw geleerde woorden ook 

in de klas in andere contexten gebruiken, en dat het motiverend is dat veel spelletjes 

zelfcorrigerend zijn. 

Gedurende de observatie in de klas zien we een jongen en een meisje samen aan de slag met 

de flipcharts. Ze maken een half uur geconcentreerd vol. Er is soms wel sprake van een 

traditionele, seksespecifieke taakverdeling, de jongen hanteert de (elektronische) pen, het 

meisje bewaakt het proces. Maar de samenwerking verloopt goed. Deze leerlingen zeggen het 

werken met de flipcharts leuk en leerzaam te vinden. Ze zeggen dat het goed lukt om samen 

te werken, en om te werken zonder extra uitleg van de juf.  

  

4.3.4 Verlengde looptijd 

Kennisnet heeft een aantal scholen uitgenodigd voor verlenging van het EXPO-project. Dit 

houdt in dat scholen gevraagd is om langer door te werken volgens de opzet van het eerste 

gedeelte van het EXPO-project, en nog een derde meting af te nemen aan het eind van het 

schooljaar. Verwacht werd dat de implementatie van de innovatie geoptimaliseerd zou zijn 

tijdens deze verlenging en dat leerkrachten en leerlingen meer gewend zouden zijn aan de 

nieuwe manier van werken.  

Verondersteld kan worden dat bij een langere looptijd van de ict-vernieuwing mogelijke 

effecten van de innovatie verder uitkristalliseren en betrouwbaarder in kaart kunnen worden 

gebracht. Hierbij kunnen verschillende mogelijke ontwikkelingen worden onderscheiden:  

- eerder geconstateerde effecten van de innovatie beklijven of worden duidelijker 

- eerder geconstateerde effecten van de innovatie blijken in de verlenging niet repliceerbaar 

- in de verlenging worden effecten geconstateerd die eerder niet gevonden werden.   

 

De Liniedoorn is één van de scholen waar de looptijd van het project is verlengd met de 

tweede helft van het schooljaar 2010/2011.  

 

Implementatie verlengde looptijd 

Het principe van de innovatie is ongewijzigd. Het aantal leerlingen in het onderzoek is echter 

verminderd ten opzichte van de eerste experimentele periode. De innovatie is alleen in De 

Linidoorn voortgezet en niet meer in de andere experimentele scholen, en de controlegroep 

bestond alleen uit leerlingen van De Weerijs. Voorts is een verschil dat leerlingen in de eerste 

experimentele periode twee nieuwe oefeningen per week met behulp van flipcharts kregen 

aangeboden, en in de verlengde looptijd is dat teruggebracht tot één flipchart per week. 

Volgens de leerkracht zijn leerlingen tijdens de verlengde looptijd onverminderd 

gemotiveerd en enthousiast voor het werken met flipcharts. De leerkracht geeft aan dat de 

nadruk in de tweede helft van groep 3 meer op lezen ligt, waardoor het roostertechnisch 

moeilijk blijkt om alle kinderen in deze periode wekelijks met de flipcharts te laten oefenen. 

„Maar de kinderen houden zelf ook goed in de gaten of ze allemaal wel eerlijk aan de beurt 

komen‟.   

 

Opbrengsten verlengde looptijd 

Voor deze derde meting is in juni 2011 de Citotoets voor Woordenschat afgenomen (E3).  



42 

 

 

Woordenschat 

Bij de verlenging is de woordenschattoets (WS) afgenomen bij in totaal 30 leerlingen (NB: in 

de eerste experimentele periode namen 170 leerlingen deel aan het onderzoek). Om het 

scoreverloop van de leerlingen te omschrijven worden in Tabel 4.3.5 de gemiddelde scores 

op de WS op meting 2 en meting 3 in beide condities weergegeven voor de leerlingen die 

zowel aan meting 2 als aan meting 3 hebben meegedaan.  

 

Tabel 4.3.5 Gemiddelde scores op meting 2 en 3 WS  

  Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Meting 2 31.13 6.34 16 17.29 13.71 14 

Meting 3 26.31 14.85 16 26.36 12.79 14 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 
 

Doordat op meting 1 een andere toets is afgenomen dan in meting 2 en 3, kan niet volstaan 

worden met een vergelijking van het verloop in scores tussen de controlegroep en 

experimentele groep over de 3 meetmomenten. Daarom is  een variantieanalyse van 

herhaalde metingen uitgevoerd met de voormeting van TVK als covariaat. Dit houdt in dat de 

nametingen (meting 2 en meting 3) met de WS van de experimentele groep en de 

controlegroep zijn vergeleken met TVK (meting 1) als covariaat. Aan de hand van deze 

analyse kunnen dus de scores van beide groepen worden vergeleken. De gemiddelde scores 

op meting 3 gecontroleerd voor de scores op de TVK in beide groepen zijn weergegeven in 

Tabel 4.3.6. 

 

Tabel 4.3.6 Gemiddelde scores op meting 2 en 3 WS gecontroleerd voor meting 1 TVK 

  Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Meting 2 31.13 6.34 16 18.62 13.29 13 

Meting 3 26.31 14.85 16 28.38 10.71 13 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 
 

In de controlegroep heeft één leerling niet meegedaan aan de TVK, vandaar dat het aantal 

deelnemers afneemt naar 13 leerlingen in de controlegroep na controle voor de TVK.  

De gemiddelde score en de standaardafwijking in de controlegroep worden beïnvloed door 

de leerling die niet betrokken is bij de variantieanalyse met de covariaat TVK (zie Tabel 4.3.5 

en 4.3.6). De gemiddelde score wordt hoger in de controlegroep na controle voor de TVK. 

Uit Tabel 4.3.6  blijkt dat de experimentele groep lager scoort dan de controlegroep als we 

de gemiddelde scores op meting 3 vergelijken, gecontroleerd voor de voormeting TVK. Uit de 

analyses van de vaardigheidsscores van de nametingen van de WS, gecontroleerd voor de 

voormeting TVK, blijkt alleen het interactie effect tussen tijd en conditie significant te zijn (V 

= .57, F
(1,26) 

= 14.76, p = .001). De krachtige interactie tussen tijd en conditie is niet conform 

de verwachting: de controlegroep boekt winst tussen meting 2 en meting 3, en de 

experimentele groep gaat er op achteruit (zie Figuur 4.3.1). Uit de analyse van zogenaamde 

eenvoudige effecten (simple effects) blijkt dat het effect van tijd binnen beide condities 
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significant is (F = 14.45, p <.001 voor de controlegroep en F = 4.31, p = .023 voor de 

experimentele groep) en dat  het effect van conditie alleen op meting 2 significant is (F = 

7.04, p = .013).  

 

 

Figuur 4.3.1 Interactie tussen tijd en conditie bij de WS  
 

Conclusie leerresultaten 

In vergelijking met de eerste experimentele periode, waarin geen positief effect van de 

interventie op woordenschatontwikkeling kon worden vastgesteld, lijkt in deze verlengde 

periode zelfs sprake te zijn van een negatief effect van de interventie. Aangezien het aantal 

deelnemende leerlingen in deze verlengde periode erg klein is, blijft de betekenis van deze 

bevinding dubieus.  

 

4.3.5 Conclusie 

Woordenschat 

Leerlingen die met flipcharts hebben gewerkt bij het consolideren van woorden vertonen een 

minder goede woordenschatontwikkeling dan leerlingen die geen gebruik hebben gemaakt 

van flipcharts.  

Motivatie en zelfstandig werken 

Leerlingen blijken met de flipcharts met veel plezier en zelfstandig (samen) te werken, ook 

gedurende een langere looptijd van het project. 

Interpretatie  

Door de korte looptijd en de tijd die nodig was voor overdracht naar de drie andere 

experimenteerscholen is gedurende de eerste experimentele periode geen sprake geweest 

van een volledige implementatie. Een deel van zowel de docenten als de leerlingen moest nog 

leren goed gebruik te maken van de flipcharts. Tijdens de verlenging van het project is de 

innovatie echter alleen nog ingezet op de school die de initiator was van het project. 

Hierdoor is het aantal deelnemende leerlingen aan het project drastisch ingeperkt, 

bovendien is de intensiteit van het gebruik van de flipcharts gehalveerd. De bevindingen in 

de verlengde periode van de interventie zijn daardoor moeilijk te interpreteren, en we 
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beperken ons dan ook tot de conclusie dat het werken met flipcharts geen betere 

woordenschatontwikkeling bewerkstelligt dan het werken zonder flipcharts.  

4.4 Villa Nova School; dansen met je vingers op het digibord! 

De Villa Nova is een gemengde school en is daarmee een afspiegeling van de samenstelling 

van de wijk. De meeste kinderen komen uit gezinnen met een Nederlandse, Marokkaanse of 

Turkse achtergrond. De school valt onder de Katholieke Scholenstichting Utrecht. De Villa 

Nova wil een buurtschool zijn, waar kinderen opgroeien in een omgeving waarin mensen 

elkaar kennen. Daarom doet de school actief mee aan bewonersinitiatieven in de buurt. Er 

zitten ongeveer 180 leerlingen op school, er zijn drie heterogene kleutergroepen met groep-

1- en groep-2 leerlingen. De school werkt in groep 2 met de methode ‗Schrijfdans‘, een 

methode om de fijne motoriek te ontwikkelen.  

 

4.4.1 Projectplan 

Projectbeschrijving 

In het kader van EXPO II wil de school onderzoeken of de inzet van digiborden het werken 

met „Schrijfdans‟ effectiever maakt.  

 

Bij het werken met ‗Schrijfdans‘ krijgen de leerlingen eerst een gezamenlijke warming-up en 

vervolgens oefeningen uit de methode die ze zelfstandig uit kunnen voeren, soms begeleid 

door muziek. De muziek of eventueel een timer zorgt ervoor dat leerlingen weten hoe lang 

ze moeten oefenen. Leerlingen werken 2x per week met ‗Schrijfdans‘. Het digibord maakt het 

mogelijk om de uitgevoerde opdrachten op te slaan op de computer; de leerkracht kan deze 

vervolgens analyseren en beoordelen. Op basis van deze analyse geeft de leerkracht zo nodig 

gerichte instructie en ondersteuning aan individuele leerlingen. 

 

Van de drie kleutergroepen doen alleen de kleuters van groep 2 mee aan het onderzoek. De 

experimentele groep wordt gevormd door leerlingen uit groep 2c en de helft van de 

leerlingen uit groep 2a, de controlegroep bestond uit de leerlingen uit groep 2b en groep 2a 

(de andere helft). Groep 2a heeft een duo-bezetting, één leerkracht verzorgde de lessen met 

het digibord aan de helft van de leerlingen die in de experimentele groep zitten. De andere 

leerkracht verzorgde de gewone lessen met ‗Schrijfdans‘, zonder digibord, aan de helft van 

de leerlingen die in de controlegroep zitten.  

 

Onderzoeksvraag 

Heeft het gebruik van het digitale schoolbord bij de methode ‗Schrijfdans‘ een positief effect 

op de fijne motoriek van leerlingen, in vergelijking met het inzetten van de methode zonder 

digibord?  

 

Beoogde effecten 

Het gebruik van het digibord bij de methode kan op verschillende manieren een positieve 

invloed hebben op de motoriek van leerlingen. Ten eerste op leerlingniveau: leerlingen 

kunnen meer gemotiveerd zijn om de oefeningen te doen, vanwege de variatie en de 

aantrekkingskracht van het bord. Ook doen ze de oefeningen staand, wat met name het 

oefenen met twee pennen makkelijker kan maken (geen schuivend papier). Ze hebben ook 

meer ruimte om de oefeningen te maken. 
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Ten tweede kan de motoriek verbeteren door de betere mogelijkheden die het opslaan en 

terugkijken de leerkracht biedt om leerlingen gerichte aandacht en begeleiding te geven. Het 

bord helpt dan dus om beter te kunnen differentiëren. 

 

Betere resultaten wat betreft de fijne motoriek is het uiteindelijke doel, maar plezier en 

motivatie zijn ook heel belangrijk, de schrijfmotivatie op zichzelf. Vooral de motorisch 

zwakkere en minder geconcentreerde kinderen haken snel af als het niet zo goed gaat. Op 

het bord gaat het beter en ziet het er leuker uit, daardoor doen ze succeservaringen op die 

heel belangrijk zijn om dóór te oefenen. 

 

Verondersteld wordt dus dat het inzetten van de methode ‗Schrijfdans‘ met een digibord 

leerlingen meer motiveert en hun fijne motoriek sterker ontwikkelt dan het inzetten van 

‗Schrijfdans‘ zonder digibord. 

 

4.4.2 Implementatie 

In dit project werken leerlingen aan het verbeteren van hun motoriek door te oefenen op een 

digibord. Belangrijke voorwaarden voor een succesvolle implementatie van 

onderwijsvernieuwingen zijn: visie, professionalisering, digitaal materiaal en een (ict)-

infrastructuur. Dit alles ingebed in een context waarin sprake is van aansturing door de 

school- en projectleider en van samenwerking.  

 

In de onderwijsvisie van de school is differentiatie heel belangrijk, de school is erg gemengd 

wat betreft de leerlingpopulatie. Al gaat het in de schoolvisie niet expliciet over differentiatie 

in het schrijfonderwijs, zo stelt een van de leerkrachten. Het opslaan van de producten van 

de leerlingen op het digibord past goed in het streven naar maatwerk omdat je als leerkracht 

veel meer informatie krijgt over hoe een kind het precies doet. De oefeningen kunnen door 

de leerkrachten worden bekeken en beoordeeld. Bij de oefeningen op papier gebeurt dat niet, 

die nemen de leerlingen mee naar huis. Op het digibord kun je leerlingen ook gemakkelijker 

individueel begeleiden, omdat ze de oefeningen één voor één doen in plaats van in een 

groepje. 

 

Uit de contacten met de beide leerkrachten die met het digibord werken, blijkt dat ze beiden 

enthousiast zijn over het oefenen met het bord en zich goed voorbereid voelen om met het 

digibord te gaan werken. Verder verwachten ze allebei effect op de motivatie en de motoriek, 

maar een van beiden twijfelt of het oefenen op het digibord (=grove motoriek) wel effect zal 

hebben op de fijne motoriek die leerlingen bij het schrijven nodig hebben.  

 

Er was niet echt sprake van een vast overleg over de projectvoortgang. Omdat er maar twee 

leerkrachten bij betrokken waren, had de samenwerking vooral betrekking op af en toe 

bijpraten en elkaar helpen bij het oplossen van problemen.  

Wat betreft hardware en software hebben zich wel wat problemen voorgedaan die niet 

allemaal naar tevredenheid konden worden opgelost, zowel met het bord als met de 

computers. Het probleem met het bord is opgelost door de leverancier van de software hier 

mee aan de slag te laten gaan. Het probleem met de computer was hardnekkiger; in 

afwachting van het oplossen ervan hebben de leerlingen uit die klas in een andere klas onder 

begeleiding van een andere leerkracht met het digibord gewerkt. Ondanks dat de 

leerkrachten hebben uitgewisseld hoe het gaat, zegt de ‗eigen‘ leerkracht daardoor weinig 

zicht meer te hebben op het leerproces van haar leerlingen. De techniek moet het doen, zo 
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signaleert de projectleider: ‗Onze ervaringen laten zien dat de techniek het eigenlijk vrijwel 

altijd moet doen, kleine problemen uitgezonderd (problemen die je zo kunt oplossen) om het 

tot een succes te maken voor leerkrachten die niet zo ict-minded zijn‟. 

 

Op basis van opgedane ervaring is de didactische inbedding van het werken met het digibord 

aangepast. Aanvankelijk begon de leerkracht met alleen op maandag uitleg aan de hele klas, 

maar dat bleek niet te werken, kinderen waren het al vergeten als ze later in de week zelf 

met het bord gingen oefenen. Nu doet ze de instructie elke dag en dan alleen met het 

groepje dat die dag gaat oefenen. 

 

De diagnosefunctie van het werken met het digibord komt nog niet echt uit de verf. Een van 

de leerkrachten bekijkt de producten van de kinderen, maar ze komt nog niet toe aan echte 

analyse en het opstellen van een plan op basis daarvan. Wel bekijkt ze welke kinderen extra 

aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld nog een keertje oefenen of oefenen met haar hulp. Dat 

betekent dus dat leerlingen van beide condities niet exact even lang oefenen. De zwakkere 

leerlingen oefenen waarschijnlijk meer met het digibord omdat die globale 

diagnosemogelijkheid er is. 

 

Als belangrijke voorwaarden voor een succesvolle toepassing van de methode noemen de 

docenten een langere looptijd en uitbreiding naar alle tweede groepers. En verder moeten 

eerst alle technische problemen zijn opgelost.  

 

4.4.3 Opbrengsten  

Villa Nova wil het digitale schoolbord inzetten om de fijne motoriek, ten behoeve van het 

schrijven, van leerlingen in groep 2 te verbeteren. Het digitale schoolbord wordt gebruikt 

samen met de methode ‗Schrijfdans‘. Verwacht wordt dat de methode ‗Schrijfdans‘ met 

gebruik van het digitale schoolbord de fijne motoriek meer verbetert dan het werken met 

‗Schrijfdans‘ zonder het gebruik van het digitale schoolbord. 

 

De interventie loopt van september 2010 tot december 2010. De voormetingen van de 

toetsen vinden plaats in augustus 2010. De nametingen vinden plaats in december 2010. De 

ontwikkeling van de fijne motoriek wordt getoetst met een drietal toetsen1. Die meten 

ruimtelijke oriëntatie, visuele perceptie en motorische coördinatie. De Caesartherapeute van 

de school heeft deze toets bij alle deelnemende leerlingen individueel afgenomen, zowel 

voorafgaand aan de interventie als na afloop.  

 

Participanten 

De experimentele groep bestond uit 18 leerlingen en de controlegroep uit 17 leerlingen. 

Verdere specificaties van de onderzoeksgroep zijn weergegeven in Tabel 4.4.1. 

 

  

                                                           
1  De Beery VMI is een ruimtelijke oriëntatie test met een onderdeel handvaardigheid. Zowel de Beery VMI als de 

Visual Perception meten de ruimtelijke oriëntatie in de vorm van figuren natekenen en dezelfde figuur zoeken. De 

Motor Coordination is het handvaardigheidonderdeel, waarbij de kinderen tussen de lijntjes een figuur moeten 

maken. De lijntjes worden steeds dunner, waardoor de moeilijkheidsgraad omhoog gaat. Voor de Motor 

coordination en de Visual Perception hebben de kinderen 5 minuten de tijd. Verder wordt er gekeken naar de 

pengreep en de zithouding.  



47 

 

Tabel 4.4.1  Aantallen respondenten naar sekse, gewicht, autochtoon/allochtoon en 
dyslexie-indicatie 

  sekse Leerling-
gewicht 

Niet-westers 
allochtoon 

Dyslexie-
indicatie Totaal 

  jongen meisje 0.30 1.20 leerling ouders   
Experimentele 
groep 10 8 1 2 - 5 - 18 

Controlegroep 9 8 1 4 - 10 - 17 

Fijne motoriek 

Ruimtelijke oriëntatie  

De gemiddelde scores van de ruimtelijk oriëntatietoets op de beide afnamemomenten in 

beide condities zijn weergegeven in Tabel 4.4.2.  

 

Tabel 4.4.2 Gemiddelde scores op de afnamen van de toets Ruimtelijke oriëntatie in 
twee condities 

  Experimentele groep Controlegroep 
  M sd N M sd N 
Voormeting 107.06 15.45 18 103.82 12.61 17 
Nameting 108.44 15.99 18 107.53 11.47 17 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

Beide groepen stijgen in hun score tussen de voormeting en nameting. In de controlegroep 

stijgen de leerlingen één derde standaarddeviatie maar in de experimentele groep stijgen de 

leerlingen nauwelijks. Er zijn in totaal 14 leerlingen (E- en C-groep) die achteruit gaan in hun 

score.  

Er zijn geen significante effecten gevonden. Dit betekent dat de groepen niet significant van 

elkaar verschillen, de scores op de voormeting en nameting niet significant van elkaar 

verschillen en de groei in ruimtelijke oriëntatie van de groepen niet van elkaar verschilt.  

Visuele perceptie 
De gemiddelde scores op visuele perceptie op de beide afnamemomenten in beide condities 

zijn weergegeven in Tabel 4.4.3.  

Tabel 4.4.3 Gemiddelde scores op de afnamen van de visuele perceptie in twee condities 

  Experimentele groep Controlegroep 
  M sd N M sd N 
Voormeting 108.39 20.89 18 116.00 20.58 17 
Nameting 123.83 23.54 18 129.00 14.32 17 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

Opvallend is het verschil in standaarddeviatie op de nameting tussen de controlegroep en de 

experimentele groep. Die van de experimentele groep is veel groter. Verder zien we dat de 

gemiddelde score van de controlegroep bijna een hele standaarddeviatie stijgt en die van de 

experimentele groep bijna twee derde standaarddeviatie. Er zijn in totaal 6 leerlingen (E- en 

C-groep) die dalen in hun visuele-perceptiescore. In Figuur 4.4.1 wordt het verloop van de 

gemiddelde scores per conditie gegeven. 
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Figuur 4.4.1 Gemiddelde scores op de voor- en nameting van de visuele perceptie in de 

experimentele groep en de controlegroep. 

 

Het effect van tijdsverloop tussen de voormeting en nameting is significant (V=0.45, 

F
(1,33)

=14.97, p<.001). De leerlingen stijgen dus in hun visuele perceptie tussen de voormeting 

en nameting. Met een analyse van zogenoemde eenvoudige effecten (simple effects) kan 

worden nagegaan in hoeverre de effecten van de niveaus van de factor tijd binnen elk niveau 

van de factor conditie significant zijn. Uit deze analyse blijkt dat het effect van tijd voor 

beide condities significant is (F = 6.08, p = .010 voor de controlegroep en F = 9.08, p = .003 

voor de experimentele groep). Er kan geconcludeerd worden dat de scores op visuele 

perceptie bij de nameting voor de leerlingen uit de controlegroep en de experimentele groep 

ten opzichte van de voormeting zijn gestegen.  

Het effect van conditie en het effect van de interactie tussen tijd en conditie zijn niet 

significant. Er is dus geen verschil tussen de groei in visuele perceptie in de controlegroep en 

experimentele groep.  

Motorische coördinatie 

De gemiddelde scores op de motorische coördinatie op de beide afnamemomenten in beide 

condities zijn weergegeven in Tabel 4.4.4.  

 

Tabel 4.4.4 Gemiddelde scores op de afnamen van de motorische coördinatie in twee 
condities 

  Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Voormeting 65.71 14.97 17 67.59 10.64 17 

Nameting 95.88 20.28 17 97.06 14.08 17 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

Uit Tabel 4.4.4 blijkt dat beide groepen spectaculair stijgen in hun score op motorische 

coördinatie. De gemiddelde score van de controlegroep stijgt twee standaarddeviaties en die 

van de experimentele groep anderhalve standaarddeviatie. Ook nu is er weer een opvallend 

verschil in standaarddeviatie op de nameting tussen de controlegroep en de experimentele 

groep. Bij de E-groep is die veel groter. In totaal (E- en C-groep) scoren twee leerlingen bij de 

nameting lager op motorische coördinatie dan bij de voormeting.  
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Ook voor de motorisch coördinatie is het effect van tijdsverloop tussen de voormeting en 

nameting significant (V=2.40, F
(1,32)

=76.68, p<.001). De stijging tussen voor- en nameting van 

motorische coördinatie is significant.  

Uit de analyse van zogenoemde eenvoudige effecten (simple effects) blijkt dat het effect van 

tijd voor beide condities significant is (F = 37.44, p < .001 voor de controlegroep en F = 

39.25, p < .001 voor de experimentele groep). Er kan geconcludeerd worden dat de scores op 

motorische coördinatie bij de nameting hoger zijn voor de leerlingen uit de controlegroep en 

de experimentele groep vergeleken met de voormeting.  

Het effect van conditie en het effect van de interactie tussen tijd en conditie zijn niet 

significant, dit is ook duidelijk te zien in Figuur 4.4.2. Er is dus geen verschil tussen de groei 

in motorische coördinatie in de controlegroep en experimentele groep.  

Figuur 4.4.2 Gemiddelde scores op de voor- en nameting van de motorische coördinatie in 

de experimentele groep en de controlegroep. 

We concluderen dat de methode ‗Schrijfdans‘ mét gebruik van het digitale schoolbord de 

fijne motoriek (ruimtelijke oriëntatie, visuele perceptie en motorische coördinatie) niet meer 

verbetert dan het werken met ‗Schrijfdans‘ zonder het gebruik van het digitale schoolbord. 

 

Gepercipieerde opbrengsten 

Gepercipieerde effecten op leerlingen zijn op verschillende kwalitatieve manieren 

onderzocht. We hebben leerlingen geobserveerd bij het oefenen op het digibord, en we 

hebben de leerkrachten naar hun ervaringen gevraagd bij het werken met de digiborden, 

werken de leerlingen met plezier, zijn ze geconcentreerd, zien ze verschillen tussen 

leerlingen op deze punten.  

 

Een van de leerkrachten vat de effecten van de nieuwe aanpak op de leerlingen als volgt 

samen: ‗Heel veel plezier, langer doorgaan, meer concentratie, meer succeservaringen‟. De 

verwachting dat de werkwijze vooral voor leerlingen met een zwakkere motoriek goed werkt, 

ziet zij bevestigd: „Succes is er vooral bij de zwakkere leerlingen, die houden langer vol en 

bereiken betere resultaten bijvoorbeeld omdat ze meer ruimte hebben. Bij de enkele leerlingen 

die al heel goede motoriek hebben, is er wel een plafond-effect; die leren niet veel meer bij, ze 

vinden het meer gewoon leuk om te doen.‟Met name bij ‗zwakke‘ schrijvers zijn de ervaringen 

met het werken met de methode met het digibord erg positief: 
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„Een van mijn leerlingen is motorisch behoorlijk zwak. In het schrijfschrift komt hij amper tot 

goed oefenen. Zijn werk ziet er vaak ook niet netjes uit. Het papier is gewoonweg te klein, hij 

kan zo fijn nog niet oefenen. Op het bord merk ik dat het bij hem een stuk beter gaat! Het lukt 

hem om de oefening te maken. Zijn werk beslaat wel bijna het hele bord. Maar hij oefent. En 

ik zie dat hij weer plezier heeft in schrijven. En elke keer nadat ze een oefening gedaan 

hebben, moeten ze hun naam opschrijven. Aan het begin kon hij dat nog niet. Papier is voor 

hem te klein om de letters groot op te kunnen schrijven. Op het bord lukt hem dat nu wel.‟ 

 

„In mijn klas zitten vier kinderen die motorisch niet zo goed zijn. Vorig jaar was het vaak 

lastig om hen te motiveren om een schrijfopdracht te laten maken. Een leerling gaf zelfs aan; 

“ik doe dit niet want mijn werk ziet er niet mooi uit”. Dan breekt mijn hart als leerkracht. 

Want juist deze leerlingen moeten hier extra tijd in steken. Toen ze op het digibord aan het 

werk waren, zag hun werk er wel leuk uit. En waren ze er ook trots op. En waren ze 

uiteindelijk ook gemotiveerd om te gaan oefenen, ze hadden immers weer succeservaringen 

opgedaan‟. 

 

Ook de andere leerkracht ziet dat de leerlingen met plezier werken, maar zij verwacht dat 

dat deels komt omdat het bord nieuw is: ‗Leerlingen vinden het leuk, maar dat is ook al zo op 

papier! Het bord is vooral leuk omdat het nieuw is.‟ Ook signaleert zij dat vooral jonge 

kinderen de hele methode nog lastig vinden.  

 

In onderstaand kader geven we een kort verslag van de klasse-observatie omdat deze een 

helder beeld geeft van de werkwijze en de effecten bij de leerlingen.  

 

Werken met het digibord 

Context : Zes kinderen gaan vandaag individueel met het digibord werken. Ze krijgen eerst in 

een groepje een korte instructie (een zee van golven maken en daarin visjes tekenen volgens 

een voorbeeld); vier kinderen zijn heel geconcentreerd, twee wat minder. Daarna wijst de 

leerkracht het eerste kind aan, de anderen gaan werken aan hun weektaak, steeds kiest het 

kind dat klaar is de volgende.  

De leerkracht begeleidt twee kinderen individueel; de anderen doen alles helemaal zelfstandig. 

Ze weten hoe het bord werkt, kiezen kleurtjes, weten wanneer ze met het tweede deel van de 

oefening aan de gang gaan, zetten de muziek stop als ze klaar zijn. Hoewel er verschillen zijn 

in niveau, tempo, zorgvuldigheid en concentratie, lijken alle kinderen binnen hun 

mogelijkheden de hele tijd goed aan het werk. De een is vooral serieus en geconcentreerd, 

anderen zijn echt in hun element, bezig met kleurtjes, creatief, huppelend naar het bord. De 

leerlingen gebruiken het hele bord.  

Desgevraagd zeggen de leerlingen het werken leuk en niet moeilijk te vinden, en ze vinden dat 

ze goed zelfstandig met het digibord kunnen werken, dus zonder dat ze extra uitleg hoeven te 

vragen aan de leerkracht. 

 

4.4.4 Conclusie 

Fijne motoriek 

De methode ‗Schrijfdans‘ mét gebruik van het digitale schoolbord verbetert de fijne motoriek 

niet meer dan het werken met ‗Schrijfdans‘ zonder het gebruik van het digitale schoolbord. 
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Motivatie 

De leerlingen werken met plezier aan de schrijfoefeningen op het digibord, en de meesten 

werken zelfstandig en geconcentreerd. Vooral zwakke leerlingen lijken baat te hebben bij de 

succeservaringen die zij opdoen bij het werken met het digibord. 

 

Interpretatie 

De implementatie van de vernieuwing was vooral door problemen met de techniek niet in 

beide groepen even succesvol, dat zou kunnen verklaren waarom vooralsnog geen effecten 

zijn gevonden. Daarnaast speelt het probleem dat er twijfels zijn over de juistheid van de 

veronderstelde relatie tussen het oefenen van de grove motoriek met de oefeningen op het 

digibord en effecten op de fijne motoriek zoals benodigd voor het schrijven. Daar de 

leerlingen erg laag blijken te scoren op de motorische toetsen, zou bij eventueel 

vervolgonderzoek een andere effectmaat gekozen kunnen worden (toets voor grove 

motoriek) of de interventie zou kunnen worden aangepast, meer gericht op ontwikkeling 

fijne motoriek.  
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5 Resultaten bovenbouw 

In de paragrafen in dit hoofdstuk worden beschrijvingen gegeven van de innovaties voor 

leerlingen in de bovenbouw. Deze innovaties waren gericht op de domeinen begrijpend 

lezen, woordenschatontwikkeling en rekenen, en soms op een combinatie hiervan.  

5.1  De Hoeksteen; begrijpend lezen met effect 

De Hoeksteen is een katholieke basisschool in Enkhuizen, onder het bestuur van de Stichting 

Katholiek Onderwijs – West-Friesland, een samenvoeging van SKO de Dijken en SKO de Gouw 

sinds 2010. Er vallen in totaal 23 scholen onder dit bestuur. De Hoeksteen heeft 310 

leerlingen, verdeeld over drie kleutergroepen en elf groepen voor de oudere leerlingen 

waarvan een combinatiegroep voor groep 7/8.  

 

5.1.1 Projectplan 

Projectbeschrijving 

Een van de speerpunten van de Hoeksteen is het begrijpend lezen te verbeteren. De school is 

gevestigd in een taalzwakke regio, daarom is het belangrijk om hier extra aandacht aan te 

besteden. In de groepen 5 en 6 is tijdens de onderzoeksperiode gebruik gemaakt van het 

programma ‗Muiswerk‟ voor begrijpend lezen. De leerlingen maken structureel gebruik van 

dit programma op skoolmates, waardoor ze gelegenheid krijgen om op eigen niveau te 

oefenen. Met de innovatie wordt ook een veranderende rol van de leraar bewerkstelligd die 

meer als coach gaat optreden.  

 

De controlegroep werd gevormd door de leerlingen uit de twee andere groepen 5 en 6 van de 

Hoeksteen. In deze groepen wordt even lang aan begrijpend lezen gewerkt als in de 

experimentele groepen, maar dan zonder skoolmates met het programma ‗Muiswerk‘. 

 

Onderzoeksvraag 

Draagt de inzet van skoolmates met het programma ‗Muiswerk‘ voor begrijpend lezen bij aan 

een toename van motivatie en leerprestaties van leerlingen? 

 

Beoogde effecten 

De verwachting is dat de leerlingen in de experimentele groep die bij begrijpend lezen 

gebruik maken van skoolmates met het programma ‗Muiswerk‘, beter presteren en meer 

motivatie ontwikkelen voor begrijpend lezen, dan leerlingen die zonder deze digitale 

leermiddelen werken (controlegroep).  

 

5.1.2 Implementatie 

Er is een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan op het gebied van visie, 

professionalisering, digitaal materiaal en een (ict)-infrastructuur om te komen tot voldoende 

implementatie van een ict-vernieuwing. Daarnaast is de aansturing door de school- en 

projectleider relevant, en samenwerking binnen de school (Vier in balans). In de beschrijving 

van de implementatie worden deze elementen belicht. 

 

De innovatie past goed in de onderwijsvisie van deze school die leerlingen meer zelfstandig 

wil laten werken. Daarnaast wordt het belangrijk gevonden om aandacht te besteden aan 
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begrijpend lezen in verband met de taalzwakke regio. Het project is ontstaan vanuit de wens 

van enkele leerkrachten om het rendement van het taalonderwijs te verhogen. De directie is 

daarin meegegaan en heeft de ontwikkeling van het project ondersteund. De overige 

leerkrachten zijn geïnformeerd over het project in teamvergaderingen, en waren aanwezig 

bij een presentatie over het programma. Men is enthousiast voor het project en 

geïnteresseerd in de werkwijze.  

 

De betrokken leerkrachten hadden beiden voldoende professionaliteit om te kunnen werken 

met de skoolmates en ‗Muiswerk‘, al geeft men aan dat meer tijd nodig was geweest om de 

vernieuwing meteen goed in te voeren. Men vond het moeilijk om kinderen die problemen 

hadden, meteen goed te kunnen ondersteunen. De leraren hebben het programma 

gaandeweg steeds beter in de vingers gekregen. Er is scholing georganiseerd en regelmatige 

uitwisseling tussen de leerkrachten om dit verder te verbeteren. Er waren geen problemen 

met de integratie van de vernieuwing in het klassenmanagement. 

 

Op het gebied van software en hardware hebben zich geen ernstige problemen voorgedaan. 

De eerste weken waren er wel wat aanloopproblemen ten aanzien van het draadloze netwerk. 

De skoolmates werden laat aangeleverd, zodat er weinig geëxperimenteerd kon worden 

voordat de vernieuwing van start ging. Het geopende scherm van ‗Muiswerk‘ op de laptops 

bleek te klein, leerlingen kregen er soms hoofdpijn van. Ook waren er wat problemen met 

onverwachte foutmeldingen. In overleg met ‗Muiswerk‘ zijn de meeste problemen uitgezocht 

en opgelost. Leerkrachten merken op dat niet altijd duidelijk is waar leerlingen op vastlopen 

tijdens het werken met ‗Muiswerk‘. Soms komen leerlingen bijvoorbeeld moeilijk verder in 

het programma omdat ze te oppervlakkig lezen of vanuit eigen ervaringen antwoorden 

geven en niet vanuit de leestekst. Ook lijken vragen en antwoorden in het programma soms 

niet te kloppen, waardoor leerlingen niet verder komen. In het algemeen is met wel tevreden 

over het programma, en het wordt een groot voordeel voor zwakke leerlingen gevonden dat 

zij steeds hetzelfde concept tegenkomen. 

 De oorspronkelijk beoogde periode van twee keer per week 45 minuten werken met 

‗Muiswerk‘ is omgebogen naar drie keer per week 30 minuten, zodat de leerlingen beter hun 

concentratie vast konden houden. Het project is verder volgens plan verlopen, ondanks 

langdurige ziekte van een van de leerkrachten.  

 

De samenwerking tussen de betrokken leerkrachten liep goed en er was regelmatig gepland 

en ad-hoc contact tussen de leerkrachten en eventueel met de projectleider, zodat vragen en 

problemen zo snel mogelijk opgelost konden worden. De projectleider verzorgde het contact 

met de ontwikkelaars van ‗Muiswerk‘. Ook vanuit de schoolleiding was er voldoende 

ondersteuning.  

 

De betrokken leerkrachten hebben met plezier gewerkt met de vernieuwing. Leerlingen 

kunnen goed zelfstandig werken met het programma en daardoor is er meer tijd voor het 

begeleiden van zwakke leerlingen. Het werken met skoolmates en ‗Muiswerk‘ zal verder 

aangepast en verbeterd worden en mogelijk verder worden uitgebreid binnen de school. 
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5.1.3 Opbrengsten 1ste experimentele periode 

Verwacht wordt dat leerlingen met inzet van skoolmates en ‗Muiswerk‘ meer gemotiveerd 

worden voor begrijpend lezen en hierdoor beter presteren. 

 

De interventie liep van september 2010 tot januari 2011. De voormeting (Cito-toets 

begrijpend lezen) heeft plaatsgevonden in juni 2010 (E4-toets voor groep 5) en januari 2010 

(M5-toets voor groep 6), en de voormeting leeswoordenschat (Cito–LWS) voor beide groepen 

in juni 2010. De nametingen zijn in januari 2011 afgenomen (M-toetsen). Tevens is bij de 

helft van de leerlingen (at-random geselecteerd) taakgerichtheid bij lezen gescoord met 

behulp van een observatie-instrument. 

 

Daarnaast zijn een voor- en nameting voor motivatie afgenomen, respectievelijk in 

september 2010 en januari 2011. De motivatievragenlijsten bestonden uit algemene 

motivatieschalen voor school (welbevinden in relatie tot de leerkracht, welbevinden ten 

aanzien van medeleerlingen, cognitief zelfvertrouwen en taakoriëntatie) en specifieke 

motivatieschalen voor lezen (intrinsieke leesmotivatie en zelfreflectie strategieën). 

 

Participanten  

Er deden 99 leerlingen uit groep 5 en 6 van de Hoeksteen mee aan het onderzoek. De 

experimentele groep bestond uit 51 leerlingen, de controlegroep bestond uit 48 leerlingen. 

Voor verdere specificaties van de onderzoeksgroep wordt verwezen naar Tabel 5.1.1.  

 

Tabel 5.1.1  Aantallen respondenten naar sekse, gewicht, autochtoon/allochtoon en 
dyslexie-indicatie 

  sekse Leerling-
gewicht  

Niet-westers 
allochtoon 

Dyslexie-
indicatie  

Totaal 

  jongen meisje 0.30 1.20 leerling ouders     

Experimentele 
groep 

     

   groep 5 12 12 2 2 - 3 2 24 

groep 6 13 14 4 1 - 2 2 27 

Controlegroep      

   groep 5 11 11 4 - - 2 - 22 

groep 6 11 15 4 - - 1 - 26 

 

Woordenschat 

De gemiddelde scores op de Leeswoordenschattoets (LWS) op beide afnamemomenten in 

beide condities zowel voor groep 5 als groep 6 zijn weergegeven in Tabel 5.1.2. 

 

Tabel 5.1.2 Gemiddelde scores op de afnamen LWS in twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 5 Voormeting 57.88 11.44 24 50.50 13.36 22 
  Nameting 56.83 10.36 24 62.36 10.87 22 
groep 6 Voormeting 75.13 12.20 24 64.52 8.52 25 
  Nameting 71.00 13.29 24 68.56 8.51 25 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
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Alleen voor de controlegroep is zowel in groep 5 als groep 6 sprake van een vooruitgang 

tussen de voormeting en de nameting. In groep 5 gaan de leerlingen uit de controlegroep er 

meer dan een hele standaarddeviatie op vooruit en in groep 6 een halve standaarddeviatie. 

De experimentele groep daarentegen gaat achteruit in groep 5 en groep 6. In groep 5 is de 

achteruitgang gering, maar in groep 6 bijna een derde standaarddeviatie. Er zijn 15 

leerlingen in groep 5 (E- en C-groep) en 24 leerlingen in groep 6 (E- en C-groep) die lager 

scoren op de nameting dan op de voormeting.  

 

Uit de analyses van de vaardigheidsscores van de voormetingen en nametingen van de LWS 

blijkt het effect van tijd significant te zijn (V = .064, F
(1, 91) 

= 5.83, p = .018). Ook de effecten 

van de interacties tussen tijd en conditie en tijd en groep zijn statistisch significant (V = 

.247, F
(1, 91) 

= 22.47, p < .001, V = .066, F
(1, 91) 

= 6.02, p = .016, respectievelijk). Het effect van tijd 

komt erop neer, dat er gemiddeld op de natoets circa 2½ punt op de vaardigheidsschaal 

hoger wordt gescoord dan op de voortoets. De krachtige interactie tussen tijd en conditie is 

niet conform de verwachting: de controlegroep boekt winst tussen de voortoets en de 

natoets, en de experimentele groep gaat er zelfs op achteruit (zie het linkerdeel van Figuur 

5.1.1). 

  
Figuur 5.1.1 Interactie tussen tijd en conditie en hoofdeffect van groep bij LWS 

 

De interactie tussen tijd en groep is weergegeven in het rechterdeel van Figuur 5.1.1. In 

groep 5 wordt tussen voortoets en natoets vooruitgang geboekt, in groep 6 blijven de scores 

nagenoeg gelijk. 

Van de between-subject effecten is alleen het hoofdeffect van groep significant (F
(1, 91) 

= 41.44, 

p < .001). Dit ligt natuurlijk nogal voor de hand: groep 6 scoort gemiddelde circa 13 punten 

hoger op de vaardigheidsschaal voor woordenschat dan groep 5. 

 

Begrijpend lezen 

Tabel 5.1.3 geeft de gemiddelde scores op de toets Begrijpend Lezen (TBL) op beide 

afnamemomenten in beide condities zowel voor groep 5 als groep 6 weer.  
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Tabel 5.1.3  Gemiddelde scores op de afnamen TBL in twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 5 Voormeting 19.79 8.99 24 16.95 10.38 22 
  Nameting 20.83 12.83 24 24.55 7.50 22 
groep 6 Voormeting 22.08 13.53 24 20.00 9.14 24 

  Nameting 30.17 15.34 24 32.29 10.93 24 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

In beide groepen en voor beide condities is sprake van een vooruitgang. In groep 5 gaat de 

experimentele groep nauwelijks vooruit, maar in groep 6 een halve standaarddeviatie. De 

controlegroep gaat zowel in groep 5 als in groep 6 meer dan een hele standaarddeviatie 

vooruit. In totaal gaan 14 leerlingen achteruit in groep 5 (E- en C-groep) en 4 leerlingen in 

groep 6 (E- en C-groep).  

 

De toets Begrijpend Lezen is, evenals de toets voor leeswoordenschat, bij wijze van voortoets 

en natoets afgenomen. Ook hier geldt dat zowel het effect van tijd (V = .587, F
(1, 90) 

= 52.80, p < 

.001), als het effect van de interacties tussen tijd en conditie (V = .081, F
(1, 90) 

= 7.26, p = .008) 

respectievelijk groep (V = .096, F
(1, 90) 

= 8.65, p = .004), statistisch significant is. Daarnaast is 

van de between-subject effecten alleen het effect van groep significant (F
(1, 90) 

= 6.92, p = .01).  

Het effect van tijd komt erop neer dat er op de TBL-natoets gemiddeld circa zeven punten 

hoger wordt gescoord dan op de voortoets. Zoals verwacht scoort groep 6 hoger dan groep 5 

(M = 21.04 versus M = 18.43 op de voortoets en M = 31.23 versus M = 22.61 op de natoets, 

respectievelijk). De significante interactie-effecten zijn grafisch weergegeven in Figuur 5.1.2. 

 
 

Figuur 5.1.2 Interactie tussen tijd en conditie en hoofdeffect van groep bij de TBL 
 

Zoals te zien is, is het verschil tussen gemiddelde voortoetsscore en gemiddelde 

natoetsscore groter in de controlegroep dan in de experimentele groep. Ofschoon de 

experimentele groep een licht voordeel heeft op de voortoets, zijn ze op de natoets in het 

nadeel ten opzichte van de controlegroep. Daarnaast wordt in groep 6 (E- en C-groep) meer 

winst tussen voortoets en natoets geboekt dan in groep 5 (E- en C-groep). 
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Conclusie leerresultaten 

De conclusie is dat de verwachte effecten van het werken met ‗Muiswerk‘ met skoolmates op 

leerresultaten niet zijn opgetreden. Integendeel, zowel bij woordenschat als begrijpend lezen 

is een negatief effect gevonden. De gevonden interacties duiden op een snellere vooruitgang 

van de controlegroep ten opzichte van de experimentele groep. De interacties tussen 

tijdsverloop en groep zijn per afhankelijke variabele verschillend. Bij woordenschat vindt in 

groep 5 een duidelijke vooruitgang plaats, terwijl groep 6 geen toename laat zien. Bij 

begrijpend lezen is de toename tussen voortoets en natoets in groep 6 sterker dan in groep 

5.  

 

Taakgerichtheid 

In Tabel 5.1.4 worden de gemiddelde scores gegeven op taakgericht lezen op beide 

afnamemomenten in beide condities zowel voor groep 5 als groep 6.  

 

Tabel 5.1.4 Gemiddelde scores op de afnamen taakgericht lezen in twee condities 
    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 
groep 5 Voormeting 84.85 14.01 13 79.92 16.46 12 
  Nameting 85.99 21.91 13 70.83 16.04 12 
groep 6 Voormeting 84.90 17.83 13 86.57 13.51 14 
  Nameting 82.60 19.32 13 91.71 13.69 14 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

Er zijn nogal wat verschillen tussen de groepen en condities in vooruitgang. In groep 5 gaat 

de experimentele groep nauwelijks vooruit, maar in groep 6 zelfs wat achteruit. De 

controlegroep gaat in groep 5 meer dan een halve standaarddeviatie achteruit en in groep 6 

meer dan een derde standaarddeviatie vooruit. In totaal (E- en C-groep) gaan 12 leerlingen in 

groep 5 en 7 leerlingen in groep 6 achteruit. 

 

Uit de analyses van de voormetingen en nametingen van de taakgerichtlezen-observatie 

blijkt dat alleen het interactie-effect tussen conditie en groep significant is (F
(1,481) 

= 4.43, p = 

.041). Het interactie-effect is grafisch weergegeven in Figuur 5.1.3. Uit de figuur blijkt dat de 

experimentele groep gemiddeld hoger scoort dan de controlegroep in groep 5, maar dat de 

experimentele groep gemiddeld lager scoort dan de controlegroep in groep 6.  

 
 

 

Figuur 5.1.3 Interactie tussen conditie en groep bij taakgericht lezen 
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Conclusie taakgerichtheid 

Er kan geconcludeerd worden dat het werken met ‗Muiswerk‘ met skoolmates geen effect 

heeft op taakgerichtheid.  

 

Motivatie voor school en leren 

 

Welbevinden in relatie tot de leerkracht 

In Tabel 5.1.5 worden de gemiddelde scores gegeven op het welbevinden in relatie tot de 

leerkracht op beide afnamemomenten in beide onderzochte groepen zowel voor groep 5 als 

groep 6.  

 

Tabel 5.1.5 Gemiddelde scores op de afnamen welbevinden in relatie tot de leerkracht 
in twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 5 Voormeting 3.71 0.34 23 3.71 0.45 22 
  Nameting 3.82 0.44 23 3.74 0.56 22 
groep 6 Voormeting 3.60 0.56 26 4.16 0.48 26 
  Nameting 3.98 0.54 26 3.98 0.52 26 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

De experimentele groep gaat zowel in groep 5 als in groep 6 vooruit in welbevinden in relatie 

tot de leerkracht. In groep 5 gaat de experimentele groep een vierde standaarddeviatie 

vooruit en in groep 6 bijna drie vierde standaarddeviatie. De controlegroep daarentegen gaat 

in groep 5 nauwelijks vooruit en in groep 6 achteruit met een derde standaarddeviatie. In 

groep 5 gaan in totaal (E- en C-groep) 18 leerlingen achteruit en in groep 6 22 leerlingen.  

 

Bij variantie-analyses van herhaalde metingen is het tijd-keer-conditie interactie-effect 

significant (V = .102, F
(1, 93) 

= 9.53, p = .003), alsmede de driewegsinteractie tussen tijd, 

conditie en groep (V = .054, F
(1, 93) 

= 5.07, p = .027) en ook het hoofdeffect van groep (F
(1, 90) 

= 

4.84, p = .030). Het eerste effect kan geduid worden doordat de experimentele groep hogere 

natoetsscores heeft dan voortoetsscores, terwijl in de controlegroep het omgekeerde geldt. 

Het effect van groep houdt in dat groep 6 meer welbevinden in relatie tot de leerkracht 

rapporteert dan groep 5, zowel op de voormeting als op de nameting (zie Figuur 5.1.4). 

 
Figuur 5.1.4 Interactie tussen tijd en conditie en het hoofdeffect van groep bij welbevinden 

in relatie tot de leerkracht 
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De driewegsinteractie komt er op neer dat in groep 6 de gemiddelde scores in de 

experimentele groep stijgen, terwijl ze in de controlegroep dalen (zie Figuur 5.1.5). In groep 

5 is er veel minder verschil in het scoreverloop tussen condities.  

  
 

Figuur 5.1.5 Interactie tussen tijd, conditie en groep bij welbevinden in relatie tot de 
leerkracht 

 

Welbevinden ten aanzien van medeleerlingen 

Tabel 5.1.6 geeft de gemiddelde scores op het welbevinden ten aanzien van medeleerlingen 

op beide afnamemomenten in beide condities zowel voor groep 5 als groep 6.  

 
Tabel 5.1.6 Gemiddelde scores op de afnamen welbevinden ten aanzien van 

medeleerlingen in twee condities  
    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 
groep 5 Voormeting 4.11 0.43 23 4.30 0.54 22 
  Nameting 4.17 0.59 23 4.23 0.70 22 
groep 6 Voormeting 4.24 0.48 26 4.38 0.46 26 
  Nameting 4.15 0.58 26 4.27 0.63 26 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

In het algemeen is er weinig verschil tussen de scores van beide groepen in beide klassen 

tussen de voormeting en nameting. De experimentele groep stijgt een zesde 

standaarddeviatie in groep 5 en daalt ongeveer een zevende standaarddeviatie in groep 6. De 

controlegroep daalt in groep 5 een tiende standaarddeviatie en in groep 6 een zesde 

standaarddeviatie. In totaal (E- en C-groep) gaan 17 leerlingen achteruit in groep 5 en 25 

leerlingen in groep 6.  

 

Op de afhankelijke variabele welbevinden tegenover medeleerlingen worden bij variantie-

analyses van herhaalde metingen in het geheel geen belangwekkende effecten gevonden. 

 

Cognitief zelfvertrouwen 

De gemiddelde scores op cognitief zelfvertrouwen op beide afnamemomenten in beide 

condities zowel voor groep 5 als groep 6 zijn weergegeven in Tabel 5.1.7. 
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Tabel 5.1.7 Gemiddelde scores op de afnamen cognitief zelfvertrouwen in twee 
condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 5 Voormeting 3.69 0.39 23 3.98 0.46 22 
  Nameting 3.94 0.58 23 4.14 0.60 22 
groep 6 Voormeting 3.59 0.69 26 3.88 0.58 26 
  Nameting 3.69 0.44 26 3.92 0.54 26 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

Beide groepen stijgen zowel in groep 5 als groep 6 in cognitief zelfvertrouwen. De 

experimentele groep stijgt met meer dan twee vijfde standaarddeviatie in groep 5 en met een 

vierde standaarddeviatie in groep 6. De controlegroep stijgt met een vierde 

standaarddeviatie in groep 5, maar stijgt nauwelijks in groep 6. In totaal (E- en C-groep) 

dalen 14 leerlingen in groep 5 en 23 leerlingen in groep 6 in hun cognitief zelfvertrouwen.  

 

Bij variantie-analyses van herhaalde metingen wordt een significante stijging tussen 

voormeting en nameting (V = .062, F
(1, 93) 

= 5.79, p = .018) gezien. De gemiddelde score op de 

voormeting is 3.78 (standaarddeviatie .56), de gemiddelde score op de nameting is 3.91 

(standaarddeviatie .56). Daarnaast is er een significant effect van conditie in de zin dat de 

controlegroep op beide metingen hoger scoort dan de experimentele groep (F
(1, 93) 

= 7.26, p = 

.008). Beide effecten worden geïllustreerd in Figuur 5.1.6. 

 
 

Figuur 5.1.6 Effect van tijd en conditie bij cognitief zelfvertrouwen 

 

Taakoriëntatie 

In Tabel 5.1.8 worden de gemiddelde scores op taakoriëntatie op beide afnamemomenten in 

beide condities zowel voor groep 5 als groep 6 weergegeven.  

 

Tabel 5.1.8 Gemiddelde scores op de afnamen taakoriëntatie in twee condities  
    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 
groep 5 Voormeting 3.90 0.64 23 4.33 0.64 22 
  Nameting 4.08 0.51 23 4.30 0.66 22 
groep 6 Voormeting 3.86 0.83 26 4.26 0.59 26 
  Nameting 3.85 0.75 26 3.96 0.55 26 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
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Uit Tabel 5.1.8 blijkt dat er grote verschillen zijn tussen beide groepen. Terwijl de 

experimentele groep in groep 5 stijgt met meer dan een derde standaarddeviatie, daalt de 

controle groep een fractie. In groep 6 daalt de experimentele groep iets, maar daalt de 

controle groep met meer dan een halve standaarddeviatie. In groep 5 (E- en C-groep) dalen 

16 leerlingen en in groep 6 (E- en C-groep) dalen 29 leerlingen in hun taakoriëntatie.  

 

Bij taakoriëntatie wordt bij variantie-analyses van herhaalde metingen alleen een significant 

effect van conditie gevonden. De controlegroep scoort zowel hoger op de voormeting als op 

de nameting (F
(1, 93) 

= 6.10, p = .015). 

 

Conclusie motivatie voor school en leren 

De motivatievariabelen voor school en leren laten in een enkel geval een mogelijk positief 

effect van de interventie zien, i.e., het welbevinden in relatie tot de leerkracht stijgt tussen 

voormeting en nameting sterker in de experimentele groep dan in de controlegroep. Bij 

cognitief zelfvertrouwen zien we wel een effect van tijd, maar de toename van gemiddelde 

scores treedt in beide groepen op. Tenslotte is er bij cognitief zelfvertrouwen en 

taakoriëntatie een effect van conditie. Op deze variabelen scoort de controlegroep hoger dan 

de experimentele groep. Mogelijk is dit een gevolg van de groepssamenstelling; er is immers 

niet aselect toegewezen. 

 

Motivatie voor lezen 

Intrinsieke leesmotivatie 

De gemiddelde scores op intrinsieke leesmotivatie op beide afnamemomenten in beide 

condities zowel voor groep 5 als groep 6 zijn weergegeven in Tabel 5.1.9. 

 

Tabel 5.1.9 Gemiddelde scores op de afnamen intrinsieke leesmotivatie in twee 
condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 5 Voormeting 1.36 0.28 22 1.32 0.25 21 
  Nameting 1.37 0.30 22 1.36 0.32 21 
groep 6 Voormeting 1.42 0.37 26 1.35 0.31 25 
  Nameting 1.55 0.36 26 1.36 0.29 25 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

Zowel voor beide groepen als voor beide condities geldt dat de vooruitgang erg klein is. De 

enige vooruitgang die noemenswaardig is, is van de experimentele groep in groep 6. De 

leerlingen gaan een derde standaarddeviatie vooruit. In beide leerjaren gaan er in totaal (E- 

en C-groep) 16 leerlingen achteruit.  

 

Bij variantie-analyses van herhaalde metingen op de afhankelijke variabele intrinsieke 

leesmotivatie wordt alleen een effect van tijd gevonden (V = .056, F
(1, 90) 

= 5.01, p = .028). Op 

de nameting wordt hoger gescoord dan op de voormeting. 

 

Zelfreflectiestrategieën 

In Tabel 5.1.10 worden de gemiddelde scores gegeven op zelfreflectiestrategieën op beide 

afnamemomenten in beide condities zowel voor groep 5 als groep 6.  
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Tabel 5.1.10 Gemiddelde scores op de afnamen strategieën in twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 5 Voormeting 2.31 0.45 22 2.55 0.70 20 
  Nameting 2.33 0.53 22 2.37 0.68 20 
groep 6 Voormeting 2.36 0.74 25 2.71 0.67 25 
  Nameting 2.21 0.68 25 2.61 0.73 25 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

Alleen de experimentele groep in groep 5 gaat vooruit in zelfreflectiestrategieën, maar deze 

vooruitgang is minuscuul. De controlegroep gaat in beide groepen achteruit, in groep 5 met 

een vierde standaarddeviatie en in groep 6 met een zevende standaarddeviatie. De 

experimentele groep daalt in groep 6 twee vijfde standaarddeviatie. In totaal (E- en C-groep) 

dalen er 19 leerlingen in groep 5 en 29 leerlingen in groep 6. 

 

Bij variantie-analyses van herhaalde metingen op de afhankelijke variabele 

zelfreflectiestrategieën blijkt sprake van een significant effect van conditie (F
(1, 88) 

= 4.14, p = 

.045). Ook hier scoort de controlegroep zowel hoger op de voormeting als de nameting dan 

de experimentele groep. 

 

Conclusie leesmotivatie 

Er kan geconcludeerd worden dat de interventie geen effect heeft op de motivatievariabelen 

voor lezen. Bij intrinsieke leesmotivatie zien we wel een effect van tijd, maar de toename van 

gemiddelde scores treedt in beide groepen op. Bij zelfreflectie is alleen sprake van een effect 

van conditie, maar mogelijk is dit een gevolg van de groepssamenstelling; er is immers niet 

aselect toegewezen. 

 

Gepercipieerde opbrengsten 

Of de leerlingen meer gemotiveerd worden door de nieuwe werkwijze en met meer plezier 

deelnemen aan het woordenschatonderwijs is ook op verschillende kwalitatieve manieren 

onderzocht, door de percepties van betrokken leraren en projectleider te vragen in 

vraaggesprekken en in de logboekjes, door enkele leerlingen te bevragen, en door 

klassenobservaties.  

 

Docenten en projectleider vinden dat leerlingen meer betrokken zijn dan anders. ‗Alle 

leerlingen zijn zeer gemotiveerd, en de meeste blijven dit ook‟. Leerlingen werken enthousiast 

met het programma en de feedback werkt stimulerend. Ook de medailles of bekers die ze 

aan het einde van een oefening als beloning krijgen zijn motiverend. „Leerlingen zijn er trots 

op‟. Gedurende de looptijd van het project lijkt de motivatie bij sommige leerlingen wel iets 

af te nemen. „Het wordt gewoner‟. Vooral kinderen die moeite hebben met lezen of sneller 

afgeleid zijn, moeten een oefening vaker opnieuw doen en haken dan sneller af. Ook is er 

een verschil in het type opdrachten. In begrijpend lezen 1 zijn de opdrachten eentoniger, 

leerlingen die gaan werken in begrijpend lezen 2 worden weer meer gemotiveerd door de 

variatie in oefeningen. Een leerkracht merkt op dat het voor de motivatie en prestaties van 

leerlingen belangrijk is dat leerlingen en leraar af en toe samen een opdracht doen. „Zo kom 

je erachter hoe een kind denkt, waar het mis gaat. Je kunt een kind dan beter op de goede 

weg helpen‟. Men is van mening dat de effectieve leertijd groter is, doordat leerlingen 

zelfstandig op hun eigen niveau kunnen werken en de leraar zwakke leerlingen beter kan 

begeleiden. 
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Tijdens de klassenobservatie komt naar voren dat leerlingen goed zelfstandig werken, maar 

ze lijken soms wel wat afgeleid, ze praten zachtjes met elkaar en een leerling heeft er 

duidelijk geen zin meer in. Bij navraag blijken de leerlingen al 30 minuten bezig te zijn met 

het programma. Dat meewegende zijn de leerlingen toch nog behoorlijk geconcentreerd aan 

de slag.  

 

Desgevraagd geven leerlingen aan deze werkwijze overwegend leuk te vinden. Een van hen 

zegt met stralende ogen: „Het is héél leuk, veel leuker dan het boek‟. De leerling die er tijdens 

de observatie geen zin meer in leek te hebben, zegt dat hij wél de beker wil winnen, en niet 

tevreden is met zilver. De leerlingen vinden dat het programma makkelijk is om mee te 

werken en dat ze er veel van leren. Ook vinden ze dat ze er goed zelfstandig mee kunnen 

werken, al hebben ze een enkele keer wel hulp van de leerkracht nodig. 

 

5.1.4 Verlengde looptijd 

Kennisnet heeft een aantal scholen uitgenodigd voor verlenging van het EXPO-project. Dit 

houdt in dat scholen gevraagd is om langer door te werken volgens de opzet van het eerste 

gedeelte van het EXPO-project, en nog een derde meting af te nemen aan het eind van het 

schooljaar. Verwacht werd dat de implementatie van de innovatie geoptimaliseerd zou zijn 

tijdens deze verlenging en dat leerkrachten en leerlingen meer gewend zouden zijn aan de 

nieuwe manier van werken.  

Verondersteld kan worden dat bij een langere looptijd van de ict-vernieuwing mogelijke 

effecten van de innovatie verder uitkristalliseren en betrouwbaarder in kaart kunnen worden 

gebracht. Hierbij kunnen verschillende mogelijke ontwikkelingen worden onderscheiden:  

- eerder geconstateerde effecten van de innovatie beklijven of worden duidelijker 

- eerder geconstateerde effecten van de innovatie blijken in de verlenging niet repliceerbaar 

- in de verlenging worden effecten geconstateerd die eerder niet gevonden werden.   

 

De Hoeksteen is één van de scholen waar de looptijd van het project is verlengd met de 

tweede helft van het schooljaar 2010/2011.  

 

Implementatie verlengde looptijd 

Op deze school is de innovatie in dezelfde groepen als tijdens de voorgaande periode 

voortgezet. Er zijn wel aanpassingen geweest in de opzet van de experimentele conditie in 

verband met de tegenvallende resultaten in de eerste experimentele periode: de frequentie 

van het werken met ‗Muiswerk‘ op de computer is teruggebracht van drie keer per week naar 

één keer per week gedurende 30 minuten. Aanvullend is ander lesmateriaal gebruikt, 

namelijk ‗Nieuwbegrip‘ en lessen uit de op deze school gebruikelijke methode voor 

begrijpend lezen. 

De leerkrachten zijn minder enthousiast geworden over de innovatie. ‗Te vaak moest ik 

kinderen te hulp komen omdat de software niet goed werkte, ik kreeg steeds minder tijd om 

kinderen te helpen bij hun leesproblemen‟. De leerkrachten signaleren in de verlengde 

looptijd bij de meeste leerlingen geen verhoogde motivatie.  

 

Opbrengsten verlengde looptijd 

Voor deze derde meting is in juni 2011 de Cito Leeswoordenschat en de Toets Begrijpend 

Lezen afgenomen (E5 voor leerlingen uit groep 5 en E6 voor leerlingen uit groep 6). Voorts is 

opnieuw de motivatievragenlijst afgenomen met motivatieschalen voor school en leren, en 
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de motivatieschalen voor lezen. Ten slotte is opnieuw de taakgerichtheid geobserveerd en 

gescoord tijdens lezen bij dezelfde leerlingen als in de eerste experimentele periode.  

Op de Hoeksteen zijn zowel de toets Leeswoordenschat (LWS) als de toets Begrijpend Lezen 

(TBL) drie keer afgenomen. Het betreft wel steeds versies die zijn aangepast aan de leeftijd 

van de groep, maar omdat er met vaardigheidsscores wordt gewerkt, kunnen die op elkaar 

herleid worden. Dit maakt analyse van herhaalde metingen mogelijk. De toetsen zijn in 

groepen 5 en 6 afgenomen, zodat er in verhouding tot analyses op één groep een extra 

tussen-groeps factor bijkomt. Er is dan sprake van vier mogelijke binnen-groeps effecten 

(within subjects) en drie mogelijke tussen-groeps effecten (between subjects, zie paragraaf 

3.3). 

 

Woordenschat 

In Tabel 5.1.11 zijn enkele beschrijvende statistieken van de afnamen van de LWS 

weergegeven. De aanname van sphericiteit is geschonden (W = .92, χ2

(2)
 = 7.95, p = .019), maar 

na correctie van het aantal vrijheidsgraden is er geen reden om aan de resultaten van de 

multivariate toetsen te twijfelen. De resultaten zijn vrijwel identiek. 

 

Tabel 5.1.11 Gemiddelde scores op de drie afnamen van LWS 
  N Voormeting Nameting Retentiemeting 

Controlegroep Groep 5 22 50.50 (13.55) 62.36 (10.86) 74.64 (14.72) 

 Groep 6 25 64.52 (8.51) 68.56 (8.51) 73.20 (9.31) 

Experimentele 

groep 
Groep 5 23 57.70 (11.67) 56.87 (10.59) 65.04 (12.25) 

 Groep 6 24 75.13 (12.20) 71.00 (13.29) 71.13 (12.33) 

Totaal  94 62.28 (14.49) 64.87 (12.09) 71.01 (12.56) 

Noot. N: aantal leerlingen; standaardafwijkingen tussen haakjes 

 
 
Uit de analyse van herhaalde metingen blijkt dat de effecten van tijd (V = .92, F

(2,89)
 = 41.02, p 

< .001), de interactie tussen tijd en conditie (V = .48, F
(2,89)

 = 21.17, p < .001) en de interactie 

tussen tijd en groep (V = .45, F
(2,89)

 = 20.04, p < .001) allen significant zijn. Van de tussen-

groeps variabelen conditie en groep en hun interactie is alleen het effect van groep 

significant (F
(1,90)

 = 20.91, p < .001). In Figuur 5.1.7 zijn de effecten zichtbaar gemaakt. 

Er is in het algemeen sprake van toename van de gemiddelde scores, want op meetmoment 3 

wordt hoger gescoord dan op meetmomenten 1 en 2, zo blijkt uit contrasten.  (F
(1,90)

 = 64.45, 

p < .001, en F
(1,90)

 = 50.91, p < .001). Maar de patronen zijn geheel verschillend, afhankelijk 

van conditie en groep. Links in Figuur 5.1.7 is te zien dat de controlegroep gestaag vooruit 

gaat tussen de drie toetsmomenten, terwijl er in de experimentele eigenlijk helemaal geen 

winst wordt geboekt. Er lijkt zelfs sprake te zijn van een kleine dip op de natoets. 
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Figuur 5.1.7 Gemiddelde scores op drie afnamen van de LWS per conditie en groep 

 

Het hoofdeffect van groep is zoals verwacht: groep 6 scoort hoger dan groep 5. Dat is rechts 

in Figuur 5.1.7 goed te zien. Maar terwijl groep 5 tussen meetmoment 2 en 3 nog sneller 

vooruitgaat dan tussen meetmoment 1 en 2, gebeurt er in groep 6 bitter weinig. Analyse van 

eenvoudige effecten wijst uit dat het effect van tijd alleen in groep 5 significant is (F
(2,184)

 = 

42.92, p < .001), en niet in groep 6. Dit betekent dus dat er in groep 6 geen sprake is van 

vooruitgang. Het effect van groep is significant op de voormeting en de nameting (F
(1,92)

 = 

37.58, p < .001, en (F
(1,92)

 = 20.12, p < .001), maar niet meer op de retentiemeting, hetgeen 

inhoudt dat groep 5 groep 6 eigenlijk heeft ingehaald aan het eind van de rit. Het is 

natuurlijk mogelijk dat er sprake is van een plafondeffect in de zin dat groep 6 niet veel 

hoger meer kán scoren. Een aanwijzing hiervoor is dat de scheefheid naar rechts in de 

scoreverdeling van groep 6 ongeveer 4½ keer zo sterk is die in groep 5, hoewel de 

scheefheidsparameter voor groep 6 ook niet significant is. 

Begrijpend lezen  

In Tabel 5.1.12 staan de gemiddelde scores per afname, groep en conditie van de toetsen 

begrijpend lezen (TBL). 

Tabel 5.1.12 Gemiddelde scores op de drie afnamen van TBL 
  N Voormeting Nameting Retentiemeting 

Controlegroep Groep 5 22 16.95 (10.38) 24.55 (7.50) 29.45 (13.18) 

 Groep 6 24 20.00 (9.14) 32.29 (10.93) 34.50 (10.54) 

Experimentele 

groep 
Groep 5 23 19.43 (9.02) 21.09 (13.06) 28.35 (11.34) 

 Groep 6 24 22.08 (13.53) 30.17 (15.34) 31.71 (15.24) 

Totaal  93 19.68 (10.68) 27.14 (12.74) 31.06 (12.72) 

Noot. N: aantal leerlingen; standaardafwijkingen tussen haakjes 

 

Net als bij de LWS blijken de effecten van tijd (V = 1.62, F
(2, 88)

 = 71.50, p < .001), de interactie 

tussen tijd en conditie (V = .09, F
(2,88)

 = 3.91, p = .024) en de interactie tussen tijd en groep (V 

= .09, F
(2,88)

 = 4.01, p = .021) significant te zijn. Ook is alleen het effect van groep bij de 
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between-subject variabelen significant (F
(1, 89)

 = 5.62, p = .020). In Figuur 5.1.8 zijn de effecten 

weergegeven door de lijnen die de gemiddelde scores verbinden.  

  

Figuur 5.1.8 Gemiddelde scores op de TBL per conditie en groep 

 

Het effect van tijd is duidelijk: er is sprake van gestage toename van de gemiddelde scores. 

Contrasten laten dan ook zien dat de gemiddelde score op de retentiemeting significant 

hoger is dan de gemiddelde score op de nameting, die op zijn beurt weer significant hoger is 

dan de gemiddelde score op de voormeting. Bij de interactie tussen tijd en conditie zijn 

alleen de contrasten van de voormeting versus de nameting en de voormeting versus de 

retentiemeting significant. Uit het linker gedeelte valt op te maken hoe dit kan worden 

geduid. Tussen de gemiddelde scores op de nameting en de retentiemeting lopen de lijnen 

voor beide condities parallel; er is dus geen verschillend groeipatroon. Tussen de voormeting 

en de nameting zien we echter dat de controlegroep meer winst boekt dan de experimentele 

groep en dat is ook het geval tussen de voormeting en de retentiemeting. Wanneer er 

denkbeeldige lijnen tussen de gemiddelde score op de voormeting en de retentiemeting 

worden getrokken voor beide condities, kruisen deze lijnen elkaar. Ook dan is de toename 

van de gemiddelde score in de controlegroep groter dan in de experimentele groep. Kortom: 

dit wijst op een negatief effect van de interventie. 

Wat betreft de interactie tussen groep en tijd, hier zijn alleen de contrasten voormeting 

versus nameting en nameting versus retentiemeting significant. Ofschoon groep 6 

consequent hoger scoort dan groep 5 (het hoofdeffect van groep) is er dus geen sprake van 

een verschil in de toename van de gemiddelde score tussen voormeting en retentiemeting. 

Wel is het traject daartussen verschillend in beide groepen. Waar groep 6 aanvankelijk 

sterkere vorderingen laat zien tussen voormeting en nameting dan groep 5, is het patroon 

tussen nameting en retentiemeting andersom. Dan lijkt er sprake van een aanzienlijke 

vertraging van de groei in groep 6, terwijl de toename van de gemiddelde score in groep 5 

vrijwel constant blijft. 

Conclusie leerresultaten 

Wat betreft woordenschat zijn de resultaten met name teleurstellend in de zin dat niet alleen 

het effect van de experimentele interventie is uitgebleven, maar ook dat in de controlegroep 

een gestage toename van de woordenschat is geconstateerd, terwijl die in de experimentele 

conditie niet heeft plaatsgevonden. In de experimentele groep zijn de gemiddelde scores op 

de retentietoets ongeveer even hoog als de gemiddelde scores op de voormeting. Opvallend 
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is ook dat er in groep 5 een toename plaatsvindt van de gemiddelde woordenschat, terwijl 

deze in groep 6 uitblijft. 

Voor begrijpend lezen is een analoog patroon aan dat van woordenschat gevonden. Ook hier 

zijn aanwijzingen gevonden voor een negatief effect van de interventie in de zin dat de 

controlegroep in het algemeen sterkere winst boekt dan de experimentele groep. Dat geldt 

weliswaar niet voor de geboekte winst tussen nameting en retentiemeting, want die is voor 

beide groepen ongeveer hetzelfde. Maar de controlegroep vertoont een krachtiger groei 

tussen voormeting en nameting en handhaaft deze voorsprong op de retentiemeting. Voor 

wat betreft de differentiële groei van groep 5 en groep 6 is het patroon iets anders dan bij 

woordenschat. Groep 6 vertoont een vrij sterke toename tussen voormeting en nameting, 

maar vertraagt beduidend tussen nameting en retentiemeting, terwijl de toename in groep 5 

bijna constant is. 

 

Taakgerichtheid 

De gemiddelde scores op de retentiemeting voor taakgerichtheid bij lezen worden vermeld 

in Tabel 5.1.13. Ze zijn uitgesplitst naar groep en conditie. 

 

Tabel 5.1.13 Gemiddelde scores op de derde meting taakgerichtheid lezen 
 Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Groep 5 Meting 3 83.50 20.58 12 80.92 17.33 12 
Groep 6 Meting 3 78.85 24.57 13 80.00 15.37 14 
Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, N: aantal deelnemers 

 

Geen van de effecten is multivariaat getoetst significant. Er is alleen één contrast significant, 

en dat is het contrast voor de interactie tussen tijd en groep tussen het tweede en derde 

meetmoment (F
(1, 47)

 = 4.35, p = .042). Het effect wordt geïllustreerd in Figuur 5.1.9. Tussen de 

nameting en de retentiemeting dalen de gemiddelde scores in groep 6 vrij scherp, terwijl ze 

in groep 5 licht stijgen. Het is echter zeer de vraag of dit effect serieus moet worden 

genomen, omdat de interactie tussen tijd en groep multivariaat getoetst niet significant is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1.9 Interactie tussen groep en tijd bij taakgerichtheid lezen 
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Conclusie taakgerichtheid 

Evenals bij de voormeting en nameting zijn er bij de retentiemeting geen aanwijzingen 

gevonden dat de interventie effecten heeft gehad op de observaties van taakgerichtheid. De 

gevonden interacties tussen conditie en groep bij de voormeting en nameting en tussen tijd 

en groep bij de nameting en de retentiemeting zijn daarenboven moeilijk te interpreteren. 

 

Motivatie voor school en leren 

Op de Hoeksteen heeft tevens een derde meting van algemene motivatie voor school en 

specifieke motivatie voor lezen plaatsgevonden. Bij algemene motivatie voor school gaat het 

om vier aspecten, te weten welbevinden ten aanzien van de leerkracht, welbevinden ten 

aanzien van medeleerlingen, cognitief zelfvertrouwen en taakoriëntatie. Bij lezen gaat het 

om intrinsieke leesmotivatie en zelfreflectiestrategieën.  

 
Welbevinden ten aanzien van de leerkracht 

Tabel 5.1.14 geeft de gemiddelde scores op de retentiemeting (meting 3), uitgesplitst naar 

conditie en groep. 

Tabel 5.1.14 Gemiddelde scores op de derde meting van welbevinden in relatie tot de 

leerkracht  

 Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Groep 5 Meting 3 3.98 0.49 22 3.52 0.55 22 

Groep 6 Meting 3 3.84 0.49 25 3.65 0.63 26 
Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, N: aantal deelnemers 

 

Bij het welbevinden ten aanzien van de leerkracht lijken tijd en de interactie tussen tijd en 

conditie significante effecten te sorteren (respectievelijk V = .07, F
(2,90)

 = 3.32, p = .041 en V = 

.24, F
(2,90)

 = 10.98, p < .001). Omdat de aanname van sphericiteit niet houdbaar is (W = .89, χ2

(2)
 

= 10.55, p = .005), is ook gekeken naar de overschrijdingskansen van de F-waarden na 

correctie van het aantal vrijheidsgraden. Het effect van tijd blijkt dan niet langer significant. 

In Figuur 5.1.10 zijn de significante effecten weergegeven. 

 

Figuur 5.1.10 Effecten van tijd en de interactie tussen tijd en conditie op welbevinden in 

relatie tot de leerkracht 
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Contrasten laten zien dat het effect van tijd zich alleen manifesteert bij de tweede en derde 

meting (F
(1,901)

 = 5.74, p = .019). Dat effect is duidelijk toe te schrijven aan de sterke daling van 

de gemiddelde scores in de controlegroep tussen het tweede en het derde meetmoment. 

Desalniettemin kan er, gezien de ambiguïteit van de uitkomsten van de ongecorrigeerde en 

gecorrigeerde statistische toetsing, aan het bestaan van het effect worden getwijfeld. De 

interactie tussen conditie en tijd is wel duidelijk: terwijl de gemiddelde scores in de 

experimentele groep neigen naar een stijging, bestaat er in de controlegroep een neiging 

naar daling.  

Welbevinden ten aanzien van medeleerlingen 

Tabel 5.1.15 geeft de gemiddelde scores op de derde meting van de schaal welbevinden in 

relatie tot medeleerlingen, wederom per groep en conditie. 

Tabel 5.1.15 Gemiddelde scores op de derde meting van welbevinden in relatie tot 
medeleerlingen  

 Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Groep 5 Meting 3 3.75 0.62 22 4.33 0.50 22 

Groep 6 Meting 3 4.00 0.72 25 4.17 0.53 26 
Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, N: aantal deelnemers 

 

Omdat de aanname van sphericiteit dit keer niet is geschonden, kunnen we vertrouwen op 

de F-waarden zonder correctie voor het aantal vrijheidsgraden. Daaruit blijkt dat het effect 

van tijd (V = .10, F
(2,90)

 = 4.71, p = .011) en het effect van de interactie tussen tijd en conditie 

(V = .07, F
(2,90)

 = 3.18, p = .046) beide significant zijn. Daarnaast is er een significant 

hoofdeffect van conditie (F
(1,91)

 = 4.87, p = .030). Contrasten laten zien dat de interactie tussen 

tijd en conditie zich alleen afspeelt tussen het tweede en derde meetmoment (F
(1,91)

 = 6.39, p 

= .013). In Figuur 5.1.11 worden de significante effecten geïllustreerd. 

 

 

Figuur 5.1.11 Effecten van conditie, tijd, en de interactie tussen tijd en conditie op 

welbevinden in relatie tot medeleerlingen  
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Het is te zien dat de controlegroep in het algemeen gemiddeld hoger scoort dan de 

experimentele groep. Daarnaast vertonen de gemiddelde scores een neiging om te dalen, 

voor de controlegroep in het bijzonder tussen voormeting en nameting, voor de 

experimentele groep in het bijzonder tussen de nameting en de derde meting. De interactie 

tussen tijd en conditie voor het tweede en derde meetmoment houdt in, dat de scores in de 

experimentele groep dan vrij sterk dalen, terwijl ze in de controlegroep op hetzelfde niveau 

blijven. 

 

Cognitief zelfvertrouwen 

De gemiddelde scores op cognitief zelfvertrouwen staan in Tabel 5.1.16. De scores worden 

apart gegeven voor groep 5 en 6 en voor de controleconditie en de experimentele conditie. 

Tabel 5.1.16 Gemiddelde scores op de derde meting van cognitief zelfvertrouwen  

 Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Groep 5 Meting 3 3.85 0.56 22 3.89 0.58 22 

Groep 6 Meting 3 3.87 0.59 25 3.82 0.51 26 
Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, N: aantal deelnemers 

 

Bij de schaal cognitief zelfvertrouwen is alleen het effect van de interactie tussen conditie en 

tijd significant (V = .07, F
(2,90)

 = 3.18, p = .046). Er is geen hoofdeffect van tijd en ook de 

effecten van de between-subject variabelen en hun interactie is niet significant. Het 

interactie-effect tussen tijd en conditie wordt geïllustreerd in Figuur 5.1.12. 

 
Figuur 5.1.12 Interactie tussen tijd en conditie bij cognitief zelfvertrouwen 

 

Het is duidelijk te zien dat de interactie zich niet afspeelt tussen voormeting en nameting. 

De lijnen die deze gemiddelde scores met elkaar verbinden lopen vrijwel parallel voor beide 

condities. Tussen nameting en retentiemeting dalen de gemiddelde scores in de 

controlegroep, terwijl ze licht stijgen in de experimentele groep. Hoewel de controlegroep op 

voormeting en nameting hoger scoren dan de experimentele groep, scoren beide condities op 

de retentiemeting uiteindelijk even hoog. 
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Taakoriëntatie 

In Tabel 5.1.17 staan de gemiddelde scores op de derde meting van taakoriëntatie per groep 

en conditie vermeld. 

Tabel 5.1.17 Gemiddelde scores op de derde meting van taakoriëntatie 
 Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Groep 5 Meting 3 4.03 0.69 22 3.99 0.87 22 

Groep 6 Meting 3 3.71 0.60 25 3.87 0.50 26 
Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, N: aantal deelnemers  

 

Wat betreft taakoriëntatie blijkt het effect van tijd significant (V = .07, F
(2,90)

 = 3.23, p = .044). 

Ofschoon de multivariate toetsingsgrootheid van de interactie tussen tijd en conditie niet 

significant is, geldt dat wel voor de F-toets na correctie van het aantal vrijheidsgraden 

(F
(1.86, 169.04)

 = 3.50, p = .036, Greenhouse-Geisser correctie). Ook het contrast tussen het eerste 

en het laatste meetmoment is significant voor deze interactie (F
(1,91)

 = 5.37, p = .023). 

Daarnaast is het conditie-effect significant (F
(1,91)

 = 4.24, p = .042). Figuur 5.1.13 geeft de 

effecten weer. 

 

 

Figuur 5.1.13 De conditie x tijd interactie bij taakoriëntatie 

 

Het tijdseffect lijkt zich voornamelijk af te spelen in de controleconditie; er is sprake van 

een gestage daling gedurende het schooljaar. In de experimentele groep blijven de 

gemiddelde scores vrijwel constant. Desondanks scoort de controlegroep op alle 

meetmomenten hoger dan de experimentele groep, hoewel er bij de derde meting nauwelijks 

meer sprake is van een verschil. 

Conclusie motivatie voor school en leren 

De motivatie voor school en leren vertoont met uitzondering van cognitief zelfvertrouwen en 

welbevinden in relatie tot de leerkracht een lichte tendens om gedurende het schooljaar te 

dalen. Wel verschilt deze tendens tussen de experimentele conditie en de controleconditie. 

Bij het welbevinden in relatie tot medeleerlingen vindt tussen het tweede en derde 

meetmoment een daling plaats, terwijl taakoriëntatie gestaag afneemt tussen de drie 

meetmomenten. 



72 

 

Er is een positief effect gevonden van de innovatie op het welbevinden in relatie tot de 

leerkracht en op taakoriëntatie. Terwijl de gemiddelde score op taakoriëntatie in de 

controlegroep op de eerste meting hoger is dan op de derde meting, is er geen afname van 

taakoriëntatie gevonden tussen deze twee metingen in de experimentele groep. Voor 

cognitief zelfvertrouwen lijkt er een positief effect op te treden tussen nameting en 

retentiemeting in de zin dat het aanvankelijke verschil in het voordeel van de controlegroep 

bij de laatste meting verdwenen is: de experimentele groep scoort op de eindmeting even 

hoog als de controlegroep. Voor welbevinden in relatie tot medeleerlingen is een negatief 

effect gevonden. 

 

Motivatie voor lezen 
Intrinsieke leesmotivatie 

Tabel 5.1.18 geeft de gemiddelde scores op intrinsieke leesmotivatie op het derde 

meetmoment per groep per conditie. 

 

Tabel 5.1.18 Gemiddelde scores op de derde meting van intrinsieke leesmotivatie 

 Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Groep 5 Meting 3 1.70 0.36 21 1.62 0.36 21 

Groep 6 Meting 3 2.04 0.33 25 1.73 0.32 25 
Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, N: aantal deelnemers 

 

 

Bij intrinsieke leesmotivatie is er sprake van een effect van tijd (V = 2.10, F
(2,87)

 = 91.39, p < 

.001) en van een effect van de interactie tussen groep en tijd (V = .09, F
(2,87)

 = 3.91, p = .024). 

Daarnaast zijn er hoofdeffecten van conditie (F
(1,88)

 = 4.50, p = .037) en groep (F
(1,88)

 = 4.09, p = 

.046). Ofschoon de interactie tussen conditie en tijd op zichzelf niet significant is, is deze 

wel net significant voor het contrast tussen de eerste en de derde meting (F
(1,88)

 = 3.86, p = 

.053, zie links in Figuur 5.1.14). Wanneer we een denkbeeldige lijn trekken tussen het eerste 

en het derde meetmoment voor beide condities, dan is de lijn voor de experimentele groep 

iets steiler dan die voor de controlegroep. Er is dus sprake van een marginaal snellere groei 

in de experimentele conditie. 

 

 

Figuur 5.1.14 Effecten op intrinsieke leesmotivatie 
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Voor de interactie tussen groep en tijd geldt iets analoogs: de groei van leesmotivatie 

verloopt iets sneller in groep 6 dan in groep 5. Voorts is de leesmotivatie in de experimentele 

conditie sterker dan in de controleconditie en ook in groep 6 ten opzichte van groep 5. Ten 

slotte is er een algemene trend dat er op het laatste meetmoment gemiddeld hoger wordt 

gescoord dan op de twee voorgaande meetmomenten. 

Zelfreflectiestrategieën 

Tabel 5.1.19 geeft de gemiddelde scores op zelfreflectiestrategieën op het derde 

meetmoment per groep per conditie. 

Tabel 5.1.19 Gemiddelde scores op de derde meting van zelfreflectiestrategieën 

 Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Groep 5 Meting 3 2.49 0.50 21 2.34 0.60 20 

Groep 6 Meting 3 1.91 0.66 24 2.36 0.59 25 
Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, N: aantal deelnemers 

Bij de zelfreflectiestrategieënschaal treden er effecten op van tijd (V = .10, F
(2,85)

 = 4.41, p = 

.015), de interactie tussen tijd en conditie (V = .11, F
(2,85)

 = 4.86, p = .010), en conditie 

(F
(1,86)

 = 4.77, p = .032). Contrasten laten zien dat meetmoment 1 afwijkt van meetmoment 3, 

maar meetmoment 2 niet. Het interactie-effect van tijd en conditie speelt zowel voor 

meetmoment 1 en 3 als voor meetmoment 2 en 3. In Figuur 5.1.15 worden de effecten 

geïllustreerd. Zoals kan worden gezien dalen de scores met name in de controlegroep. Dit is 

de interactie tussen tijd en conditie. Zowel tussen voormeting en nameting als tussen 

nameting en retentiemeting dalen de scores in de controlegroep meer dan in de 

experimentele groep. Voor wat betreft het hoofdeffect van tijd is alleen het verschil tussen 

de gemiddelde score op de voormeting en het gemiddelde op de retentiemeting van belang.  

 

Figuur 5.1.15 Effecten van tijd, conditie en tijd x conditie op zelfreflectiestrategieën 

 

Het effect van conditie is duidelijk: de gemiddelde scores op alle drie metingen zijn in de 

controlegroep hoger dan in de experimentele groep. 
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Conclusie leesmotivatie 

Bij leesmotivatie zijn enigszins tegenstrijdige resultaten gevonden. Terwijl de intrinsieke 

leesmotivatie op de derde meting sterker is dan op de eerste twee meetmomenten, neemt de 

gemiddelde score op de rapportage van zelfreflectiestrategieën af tussen voormeting en 

retentiemeting. Daarnaast vertonen zowel de experimentele groep in verhouding tot de 

controlegroep en groep 6 in verhouding tot groep 5 meer toename van intrinsieke 

leesmotivatie. Hierbij moet echter worden aangetekend, dat ook de hoofdeffecten van 

conditie en groep in het voordeel zijn van respectievelijk de experimentele conditie en groep 

6, zodat er ook sprake zou kunnen zijn van een versterkend effect van aanvankelijke 

voorsprong.  

 

5.1.5 Conclusie 

Leerresultaten 

De analyses van de Cito-woordenschattoetsen geven aanwijzingen voor een negatief effect 

van de interventie op woordenschatontwikkeling. Daarnaast worden ook aanwijzingen voor 

een negatief effect op begrijpend lezen gezien. Dat houdt in dat leerlingen die werken met 

skoolmates en ‗muiswerk‘ minder vooruitgang boeken in hun woordenschatontwikkeling en 

begrijpend lezen dan leerlingen die op de traditionele wijze hebben gewerkt. 

Er zijn geen aanwijzingen voor een effect van de interventie op taakgerichtheid bij lezen.  

 

Motivatie  

Bij de analyses op de schalen voor schoolmotivatie, zijn er tussen voormeting en nameting 

aanwijzingen gevonden voor een positief effect op welbevinden van leerlingen in relatie tot 

de leraar. Op de voormeting scoort de controlegroep hoger dan de experimentele groep 

terwijl dit bij de retentiemeting andersom is. Bij de analyses tussen de nameting en 

retentiemeting zijn ook aanwijzingen gevonden voor een positief effect op taakoriëntatie en 

een negatief effect op welbevinden in relatie tot medeleerlingen. Op motivatie voor lezen 

worden tussen voormeting en nameting geen aanwijzingen gevonden voor een positief effect 

van de vernieuwing, maar bij de retentiemeting lijken leerlingen in de experimentele groep 

toch een licht voordeel te hebben ten opzichte van de controlegroep.  

Bij schoolbezoek en in de logboekjes voor docenten wordt gesignaleerd dat de leerlingen in 

de experimentele groepen overwegend enthousiast zijn voor het werken met skoolmates en 

‗Muiswerk‘ en gemotiveerd worden door de feedback en beloningen die verwerkt zijn in het 

programma. Tijdens de verlengde looptijd lijkt de motivatie van leerlingen niet hoger dan 

gebruikelijk.  

 

Interpretatie 

Op deze school kende de implementatie wat aanloopproblemen. Al doende zijn de meeste 

punten opgelost en is de innovatie geleidelijk geoptimaliseerd. Beide groepen in de 

experimentele conditie hebben structureel gewerkt met de skoolmates en ‗Muiswerk‘. Tijdens 

de verlengde looptijd van het project is de werkwijze in verband met de tegenvallende 

resultaten verder aangepast door het aandeel van ‗Muiswerk‘ voor begrijpend lezen drastisch 

terug te brengen en meer af te wisselen met andere werkvormen. De controlegroepen hebben 

zonder digitale leermiddelen gewerkt. Aan de voorwaarden voor experimentele en 

controleconditie is dus voldaan.  

Voor leerprestaties bij begrijpend lezen en leeswoordenschat zijn aanwijzingen gevonden 

voor een negatief effect van de innovatie. Wel zijn er enkele aanwijzingen voor een positief 
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effect op schoolmotivatie, en voor enig positief effect op leesmotivatie tijdens de verlengde 

looptijd.  

5.2 OBS de Gouwzee; digibord voor woordenschat 

De Gouwzee is een openbare basisschool in Monnickendam, onder het bestuur van stichting 

SPOOR. De school heeft 183 leerlingen, verdeeld over twee kleine kleutergroepen en 

jaargroepen voor de leerlingen in groep 3 t/m 8. De school is gevestigd op een tijdelijke 

locatie, in afwachting van nieuwbouw.  

 

5.2.1 Projectplan 

Projectbeschrijving 

Het is de ambitie van de Gouwzee om het onderwijs meer te ondersteunen met ict, onder 

andere door de inzet van digitale schoolborden bij het taalonderwijs. In de groepen 6 en 7 is 

tijdens de onderzoeksperiode het digibord structureel benut als een toevoeging op de 

reguliere taalles die bestaat uit vijf tot tien minuten instructie, software van de methode 

Taalverhaal op de computer en verwerkingslessen. De innovatie bewerkstelligt een verrijking 

van de taalinstructie door de combinatie van beeld, geluid, en video op het digibord. Met 

gebruikmaking van het digibord kan interactiever en meer spelenderwijs de woordenschat 

van leerlingen worden vergroot.  

De controlegroep werd gevormd door de leerlingen uit de groepen 6 en 7 van de 

Noorderschool, een school onder hetzelfde bestuur, waar met dezelfde methode voor taal 

wordt gewerkt maar zonder digibord. 

 

Onderzoeksvraag 

Draagt de inzet van een digitaal schoolbord voor het woordenschatonderwijs bij aan een 

toename van motivatie en leerprestaties van leerlingen? 

 

Beoogde effecten 

De verwachting is dat de leerlingen in de experimentele groep die bij het leren van woorden 

instructie krijgen met behulp van een digitaal schoolbord, een grotere woordenschat 

ontwikkelen en meer gemotiveerd worden voor het taalonderwijs, dan leerlingen die zonder 

digibord taalinstructie krijgen (controlegroep). 

  

5.2.2 Implementatie 

Het is niet zonder meer gezegd dat een interventie zoals voorgenomen ook gerealiseerd 

wordt. Er is een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan op het gebied van visie, 

professionalisering, digitaal materiaal en een (ict)-infrastructuur. Daarnaast is de aansturing 

van de school- en projectleider relevant, en samenwerking binnen de school (Vier in balans). 

Essentieel voor dit project is bijvoorbeeld de beschikbaarheid van een digibord. Daarnaast 

dient er door de leerkrachten geschikt materiaal ontwikkeld te worden dat voor de instructie 

op de digiborden gebruikt kan worden. Ook is een zekere frequentie waarin leerlingen in de 

experimentele conditie taalinstructie krijgen met hulp van het digibord, relevant.  

 

De innovatie past goed in de onderwijsvisie van deze school dat onderwijs moet aansluiten 

bij de beleving van kinderen. De flexibiliteit van digiborden biedt hier veel mogelijkheden 

voor. Daarnaast sluit de toepassing goed aan bij de gekozen methode voor taal. Het project 

wordt voor een belangrijk deel gedragen door de projectleider. De directie staat er positief 
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tegenover maar volgt de ontwikkelingen op enige afstand. De overige leerkrachten zijn 

geïnformeerd over het project en hebben deelgenomen aan de voorbereidende cursus. Men is 

enthousiast en geïnteresseerd in de werkwijze, maar er zijn (nog) niet in alle klassen digitale 

schoolborden beschikbaar.  

 

De betrokken leerkrachten (twee ervaren leerkrachten en een LIO) verschillen van elkaar met 

betrekking tot professionaliteit bij het werken met de digiborden, vooral waar het gaat om 

het ontwikkelen van het lesmateriaal waar de projectleider aanvankelijk een voorsprong had. 

Er is scholing georganiseerd en regelmatig uitwisseling tussen de leerkrachten om dit te 

verbeteren. Het gebruik van het materiaal in de klas liep van het begin af aan goed, en de 

leerkrachten werken op een vergelijkbare manier met het materiaal, klassikaal gedurende 

vijf minuten per dag, waarbij op verschillende manieren woorden worden aangeboden en 

besproken. 

 

Op het gebied van software en hardware hebben zich geen noemenswaardige problemen 

voorgedaan. Het was lastig om op tijd het benodigde materiaal beschikbaar te hebben, maar 

dit is toch goed gelukt, zodat de continuering gewaarborgd was. Het project is volgens plan 

verlopen. Bij aanvang hadden enkele leerlingen wat moeite met de touch-screen-

mogelijkheden van het bord, maar ze wenden er snel aan. Ook waren er soms wat problemen 

met de zichtbaarheid van de afbeeldingen op het bord, wanneer de zon erop scheen. Meestal 

werd dit opgelost door de kinderen die er last van hadden, een andere zitplaats te laten 

kiezen.  

 

De samenwerking tussen de betrokken leerkrachten liep goed en er was aanvankelijk 

regelmatig contact tussen de projectleider en de andere leerkrachten, zodat vragen meteen 

gepareerd konden worden. Na verloop van tijd was dit minder noodzakelijk.  

 

De betrokken leerkrachten hebben met plezier gewerkt met de vernieuwing. Het werken met 

digiborden voor het woordenschatonderwijs zal een vast onderdeel worden van het 

onderwijs in de groepen waar dit momenteel is ingevoerd. Er wordt nog over nagedacht in 

hoeverre de vernieuwing verder verbreed gaat worden binnen de school. 

 

5.2.3 Opbrengsten 1ste experimentele periode 

Verwacht wordt dat leerlingen met inzet van digiborden sneller en meer gemotiveerd hun 

woordenschat uitbreiden dan zonder. 

De interventie liep van september 2010 tot januari 2011. De voormeting (Cito 

Leeswoordenschat versie 1999) heeft plaatsgevonden in juni 2010 (E-toetsen), en de 

nameting in januari 2011 (M-toetsen). Deze cito-toets is niet specifiek voor de in de 

onderzoeksperiode geleerde woordenschat. Naast deze standaardtoets is bij wijze van 

nameting nog een woordenschattoets afgenomen die specifiek gericht is op de woorden die 

de leerlingen in de testperiode aangeboden hebben gekregen. In deze toets werden woorden 

opgenomen die beide groepen leerlingen aangeboden kregen; de leerlingen in de 

experimentele groepen op de innovatieve wijze en de leerlingen in de controlegroepen op de 

traditionele manier.  

Daarnaast zijn een voor- en nameting voor motivatie afgenomen, respectievelijk in 

september 2010 en januari 2011. De motivatievragenlijsten bestonden uit algemene 

motivatieschalen voor school (welbevinden in relatie tot de leerkracht, welbevinden ten 
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aanzien van medeleerlingen, cognitief zelfvertrouwen en taakoriëntatie) en specifieke 

motivatieschalen voor woordenschatonderwijs (intrinsieke motivatie en strategieën). 

Participanten 

Er deden in totaal 75 leerlingen uit groep 6 en 7 van twee verschillende scholen aan het 

onderzoek mee. De experimentele groep is afkomstig van Gouwzee en bestond uit 23 

leerlingen uit groep 6 en 21 leerlingen uit groep 7. De controlegroep bestond uit 17 

leerlingen uit groep 6 en 13 leerlingen uit groep 7 van de basisschool Noorderschool. 

Verdere specificaties over de onderzoeksgroep zijn weergegeven in Tabel 5.2.1. 

 

Tabel 5.2.1 Aantallen respondenten naar sekse, gewicht, autochtoon/allochtoon en 
dyslexie-indicatie 

  sekse Leerling-
gewicht  

Niet-westers 
allochtoon 

Dyslexie-
indicatie  

Totaal 

  jongen meisje 0.30 1.20 leerling ouders     

Experimentele 
groep 

     

   groep 6 9 14 - 2 - 1 1 23 

groep 7 7 14 - - 1 1 2 21 

Controlegroep     

    groep 6 4 13 - - - - - 17 

groep 7 8 6 - - - - - 13 
 

 

Woordenschat 

Leeswoordenschat 

De gemiddelde scores op de Leeswoordenschat-toets (LWS) op beide afnamemomenten in 

beide condities zowel voor groep 6 als groep 7 zijn weergegeven in Tabel 5.2.2. 

 

Tabel 5.2.2 Gemiddelde scores op de afnamen LWS in twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 6 Voormeting 90.91 9.05 23 93.13 9.05 15 
  Nameting 98.39 8.04 23 98.07 10.31 15 

groep 7 Voormeting 99.85 7.91 20 98.62 6.50 13 
  Nameting 108.50 8.58 20 107.08 8.58 13 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

Voor beide groepen leerlingen in groep 6 en groep 7 is sprake van een vooruitgang tussen de 

voortoets en natoets. In groep 6 gaan de leerlingen uit de controlegroep er een halve 

standaarddeviatie op vooruit en de leerlingen uit de experimentele groep een hele 

standaarddeviatie. Er zijn 8 leerlingen in groep 6 die lager scoren op de natoets dan op de 

voortoets. De verschillen in groep 7 zijn kleiner, daar gaan zowel de leerlingen uit de 

controlegroep als de leerlingen uit de experimentele groep er een hele standaarddeviatie op 

vooruit. Er zijn 4 leerlingen in groep 7 (E- en C-groep) die achteruitgaan.  

 

Uit de analyses van de vaardigheidsscores van de voormetingen en nametingen van de 

Leeswoordenschat-toets blijkt alleen het effect van tijd significant te zijn (V=.72, F(
1,67

)=48.09, 

p<.001). De leerlingen boeken dus een winst tussen de voortoets en natoets, i.e., de omvang 
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van hun woordenschat neemt gemiddeld toe. Het effect van tijd komt erop neer, dat er 

gemiddeld op de natoets circa 7½ punt op de vaardigheidsschaal hoger wordt gescoord dan 

op de voortoets.  

Van de between-subject effecten is alleen het hoofdeffect van groep significant (F
(1,67)

=21.84, 

p<.001). 

Dit ligt natuurlijk nogal voor de hand: groep 7 scoort gemiddelde circa 8 punten hoger op de 

vaardigheidsschaal voor woordenschat dan groep 6 (zie Figuur 5.2.1).  

 

 

 
Figuur 5.2.1 Hoofdeffect van groep bij LWS 

 

Specifieke woordenschattoets  

De specifieke woordenschattoets is alleen afgenomen na de interventie. De toetsen 

verschillen voor de leerlingen in groep 6 en 7. In groep 6 kunnen er maximaal 55 punten 

gescoord worden en in groep 7 maximaal 40 punten. De gemiddelde scores op de specifieke 

woordenschattoets in beide condities zowel voor groep 6 als groep 7 zijn weergegeven in 

Tabel 5.2.3. 

 

Tabel 5.2.3 Gemiddelde scores op de afnamen specifieke woordenschattoets in twee 
condities  

   Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

groep 6 43.61 4.92 23 41.24 5.47 17 

groep 7 33.75 3.39 20 31.83 3.35 12 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

Het effect van conditie is significant (F
(1,71)

=3.93, p=.026). De leerlingen in de experimentele 

groep scoren hoger dan de leerlingen in de controlegroep. Ook het effect van groep is 

significant (F
(1,71)

=79.19, p<.001). Leerlingen uit groep 7 scoren hoger op de specifieke 

woordenschattoets dan leerlingen in groep 6. Blijkbaar was de toets voor leerlingen in groep 

7 wat makkelijker dan de toets die voor leerlingen in groep 6 was ontwikkeld. 

 

Conclusie leerresultaten 

Er kan niet geconcludeerd worden dat het gebruik van het digibord bij woordenschat 

effectief is. Hoewel de leerlingen wel stijgen in hun woordenschat op de LWS-toets is er geen 
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verschil in stijging tussen de controlegroep en experimentele groep. Op de specifieke 

woordenschattoets is er wel een significant verschil tussen de scores van de experimentele 

groep en de controlegroep gevonden, maar er heeft geen voormeting plaatsgevonden. Het 

zou kunnen dat de experimentele groep ook op de voormeting al hoger scoorde op de 

specifieke woordenschattoets.  

 

Motivatie voor school en leren 

Welbevinden in relatie tot de leerkracht 

In Tabel 5.2.4 worden de gemiddelde scores gegeven op het welbevinden in relatie tot de 

leerkracht op beide afnamemomenten in beide condities zowel voor de leerlingen uit groep 6 

als uit groep 7.  

 

Tabel 5.2.4 Gemiddelde scores op de afnamen welbevinden in relatie tot de leerkracht 

in twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 6 Voormeting 3.66 0.49 18 3.93 0.52 16 
  Nameting 3.71 0.51 18 3.71 0.53 16 
groep 7 Voormeting 3.05 0.62 19 3.87 0.33 12 
  Nameting 3.08 0.70 19 3.92 0.53 12 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers 

 

 

In groep 6 stijgen de leerlingen uit de experimentele groep één tiende standaarddeviatie in 

hun welbevinden terwijl de leerlingen uit de controlegroep één derde standaarddeviatie 

dalen in hun welbevinden. In totaal gaan 16 leerlingen in groep 6 achteruit. In groep 7 gaan 

beide groepen erg weinig vooruit. De controlegroep gaat er één tiende standaarddeviatie op 

vooruit en de experimentele groep één twintigste. In groep 7 (E- en C-groep) gaan 11 

leerlingen achteruit. 

 

Wat betreft welbevinden in relatie tot de leerkracht zijn alleen between-subject effecten 

gevonden. Het conditie-effect is significant (V = .102, F
(1, 93) 

= 9.53, p = .003), alsmede het 

hoofdeffect van groep (F
(1,61)

=4.81, p=0.032) en de interactie tussen conditie en groep 

(F
(1,61)

=7.62, p=0.008). Het eerste effect kan geduid worden doordat het gemiddelde 

welbevinden van de leerlingen in de controlegroep zowel bij de voormeting als de nameting 

hoger is dan het gemiddelde welbevinden in de experimentele groep. Het effect van groep 

houdt in dat groep 6 meer welbevinden in relatie tot de leerkracht rapporteert dan groep 7 

(zie Figuur 5.2.2). 

 

De interactie komt er op neer dat er voor de groepen 6 en 7 een ander effect is van conditie. 

In groep 6 is het verschil tussen de gemiddelde scores van de experimentele groep en 

controlegroep kleiner dan in groep 7 (zie Figuur 5.2.2). 
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Figuur 5.2.2 Interactie tussen conditie en groep en het hoofdeffect van groep bij 

welbevinden in relatie tot de leerkracht 

 

Welbevinden ten aanzien van medeleerlingen 

In Tabel 5.2.5 zijn de gemiddelde scores op welbevinden ten aanzien van medeleerlingen op 

beide afnamemomenten in beide condities zowel voor groep 6 als groep 7 weergegeven.  

 

Tabel 5.2.5 Gemiddelde scores op de afnamen welbevinden ten aanzien van 
medeleerlingen in twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 6 Voormeting 4.38 0.51 20 4.14 0.72 17 
  Nameting 4.45 0.50 20 4.08 0.63 17 
groep 7 Voormeting 3.72 0.49 20 4.04 0.58 12 
  Nameting 4.08 0.55 20 3.99 0.57 12 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers 

 

 

Zowel in groep 6 als groep 7 stijgen de leerlingen uit de experimentele groep en dalen de 

leerlingen uit de controlegroep in hun welbevinden. Alleen voor de experimentele groep in 

groep 6 is de verandering noemenswaardig, deze leerlingscores stijgen meer dan een halve 

standaarddeviatie. In totaal (E- en C-groep) gaan 17 leerlingen in groep 6 en 8 leerlingen in 

groep 7 achteruit.  

 

Wat betreft welbevinden tegenover medeleerlingen is er een significant interactie-effect 

gevonden tussen tijd en conditie (V=.06, F(
1,65

)=3.73, p=.029). De leerlingen uit de 

experimentele groep stijgen gemiddeld in welbevinden en de leerlingen uit de controlegroep 

dalen gemiddeld in welbevinden. Ook is het effect van groep significant (F
(1,65)

=6.44, p=0.014). 

Dit betekent dat het gemiddelde welbevinden verschillend is voor de leerlingen is groep 6 en 

7. In groep 6 is het welbevinden gemiddeld hoger. De effecten worden geïllustreerd in Figuur 

5.2.3. 
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Figuur 5.2.3 Interactie tussen tijd en conditie en het hoofdeffect van groep bij welbevinden 

ten aanzien van medeleerlingen 

 

Cognitief zelfvertrouwen 

In Tabel 5.2.6 worden de gemiddelde scores op cognitief zelfvertrouwen weergegeven op 

beide afnamemomenten in beide condities zowel voor de leerlingen uit groep 6 als voor 

groep 7.  

 
Tabel 5.2.6 Gemiddelde scores op de afnamen cognitief zelfvertrouwen in twee 

condities  
    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 
groep 6 Voormeting 3.66 0.59 22 3.71 0.61 17 
  Nameting 3.81 0.57 22 4.03 0.66 17 
groep 7 Voormeting 3.36 0.42 19 3.81 0.19 10 
  Nameting 3.45 0.47 19 3.79 0.40 10 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers 

 

 

In groep 6 stijgen de leerlingen uit de experimentele groep met één vierde standaarddeviatie 

en de leerlingen uit de controlegroep een halve standaarddeviatie in hun cognitief 

zelfvertrouwen. In groep 7 stijgen de leerlingen uit de experimentele groep ook met één 

vierde standaarddeviatie, maar daalt het cognitief zelfvertrouwen van de leerlingen uit de 

controlegroep. In totaal (E- en C- conditie) gaan 11 leerlingen in groep 6 en 12 leerlingen in 

groep 7 achteruit.  

 

Wat betreft cognitief zelfvertrouwen is er een significante stijging tussen voormeting en 

nameting (V=.06, F
(1,64)

=3.70, p=.030). De gemiddelde score op de voormeting is 3.64 

(standaarddeviatie .06), de gemiddelde score op de nameting is 3.77 (standaarddeviatie .07). 

Daarnaast is het effect van conditie significant (F
(1,64)

=5.36, p=0.024). De controlegroep scoort 

op beide metingen gemiddeld hoger dan de experimentele groep. Beide effecten worden 

geïllustreerd in Figuur 5.2.4.  
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Figuur 5.2.4 Effect van tijd en conditie bij cognitief zelfvertrouwen 

 

Taakoriëntatie 

In Tabel 5.2.7 staan de gemiddelde scores op taakoriëntatie op beide afnamemomenten in 

beide condities zowel voor de leerlingen uit groep 6 als groep 7.  

 
Tabel 5.2.7 Gemiddelde scores op de afnamen taakoriëntatie in twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 6 Voormeting 3.95 0.62 23 4.31 0.46 17 
  Nameting 4.08 0.62 23 4.14 0.61 17 
groep 7 Voormeting 3.43 0.74 20 4.00 0.65 13 
  Nameting 3.55 0.65 20 4.09 0.45 13 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers 

 

 

In groep 6 stijgen alleen de leerlingen uit de experimentele groep en de leerlingen uit de 

controlegroep dalen. In groep 7 stijgen de leerlingen uit de experimentele groep en de 

leerlingen uit de controlegroep. Alleen de daling tussen voormeting en nameting van de 

leerlingen van de controlegroep in groep 6 is noemenswaardig, zij bedraagt één vierde 

standaarddeviatie. In totaal (E- en C- conditie) gaan 12 leerlingen in groep 6 en 9 leerlingen in 

groep 7 achteruit.  

 

Bij taakoriëntatie is het hoofdeffect van conditie significant (F
(1,69)

=8.08, p=0.006). De 

controlegroep scoort gemiddeld hoger op beide metingen van taakoriëntatie dan de 

experimentele groep. Ook het effect van leerjaar is significant (F
(1,69)

=6.74, p=0.012). De 

leerlingen in groep 6 scoren gemiddeld hoger dan de leerlingen in groep 7 (zie Figuur 5.2.5).  
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Figuur 5.2.5 Hoofdeffect van groep bij taakoriëntatie 

 

Conclusie motivatie voor school en leren 

De motivatievariabelen voor school laten in een enkel geval een mogelijk positief effect van 

de interventie zien, i.e., het welbevinden ten aanzien van medeleerlingen stijgt tussen 

voormeting en nameting sterker in de experimentele groep dan in de controlegroep. Bij 

cognitief zelfvertrouwen zien we wel een effect van tijd, maar de toename of afname van 

gemiddelde scores treedt in beide groepen op. Tenslotte is er bij welbevinden in relatie tot 

de leerkracht, cognitief zelfvertrouwen en taakoriëntatie sprake van een effect van conditie. 

Op die variabelen scoort de controlegroep hoger dan de experimentele groep. Mogelijk is dit 

een gevolg van de groepssamenstelling; er is immers niet aselect toegewezen. 

 

Motivatie voor woordenschatonderwijs 

Intrinsieke motivatie 

De gemiddelde scores op de intrinsieke-motivatie-vragenlijst op beide afnamemomenten in 

beide condities zowel voor groep 6 als groep 7 zijn weergegeven in Tabel 5.2.8.  

 

Tabel 5.2.8 Gemiddelde scores op de afnamen intrinsieke motivatie in twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 6 Voormeting 2.83 0.58 23 2.91 0.64 16 
  Nameting 3.00 0.48 23 2.70 0.58 16 
groep 7 Voormeting 2.03 0.52 20 2.57 0.44 12 
  Nameting 2.14 0.52 20 2.80 0.41 12 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

In groep 6 gaat de controlegroep een derde standaarddeviatie achteruit en de experimentele 

groep een derde standaarddeviatie vooruit. Er zijn 18 leerlingen (E- en C- conditie) in groep 6 

die achteruitgaan. In groep 7 gaan beide groepen vooruit. De controlegroep gaat er een halve 

standaarddeviatie op vooruit en de experimentele groep gaat er een vijfde standaarddeviatie 

op vooruit. In groep 7 gaan in totaal (E- en C- conditie) 8 leerlingen achteruit. 

 

Bij analyses op de afhankelijke variabele intrinsieke leesmotivatie is het effect van conditie 

significant (F
(1,67)

=4.42, p=0.039), alsmede het effect van groep (F
(1,67)

=17.01, p<0.001) en ook 

de interactie tussen conditie en groep is significant (F
(1,67)

=9.38, p=0.003). De gemiddelde 

motivatie van de leerlingen uit de controlegroep is hoger op beide metingen dan die van de 
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experimentele groep en groep 6 scoort gemiddeld hoger dan groep 7. Het hoofdeffect van 

groep wordt weergegeven in Figuur 5.2.6.  

 

 
Figuur 5.2.6 Hoofdeffect van groep bij intrinsieke motivatie  

 

Ook de driewegsinteractie tussen tijd, conditie en groep is significant (V=.11, F
(1,66)

=7.16, 

p=.009). Dit betekent dat het interactie-effect tussen tijd en conditie verschillend is voor de 

groepen 6 en 7. Er is namelijk alleen in groep 6 sprake van een interactie-effect tussen tijd 

en conditie. In groep 6 stijgt de gemiddelde score in de experimentele groep, terwijl de 

controlegroep daalt (zie Figuur 5.2.7). 

 

  
Figuur 5.2.7 Interactie tussen tijd, conditie en groep bij intrinsieke motivatie 

 

Strategieën  

De gemiddelde scores op de strategieënvragenlijst op beide afnamemomenten in beide 

condities zowel voor groep 6 als groep 7 zijn weergegeven in Tabel 5.2.9.  

 
Tabel 5.2.9 Gemiddelde scores op de afnamen strategieën in twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 6 Voormeting 2.43 0.65 23 2.31 0.51 16 
  Nameting 2.13 0.54 23 1.99 0.52 16 
groep 7 Voormeting 1.70 0.55 19 2.33 0.64 12 
  Nameting 1.69 0.39 19 2.48 0.47 12 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
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In groep 6 zien we zowel voor de controlegroep als de experimentele groep een daling in 

strategieën. De controlegroep daalt meer dan een halve standaarddeviatie en de 

experimentele groep daalt een halve standaarddeviatie. Van de 39 leerlingen in groep 6 gaan 

er maar 7 leerlingen vooruit. In groep 7 gaat alleen de controlegroep vooruit. De 

controlegroep gaat er een derde standaarddeviatie op vooruit en de experimentele groep 

blijft ongeveer gelijk. In groep 7 (E- en C- conditie) gaan 13 leerlingen erop achteruit.  

 

Bij analyses op de afhankelijke variabele strategieën blijkt sprake van een significante daling 

tussen de voormeting en nameting (V=.05, F
(1,66)

=2.95, p=.046). De gemiddelde score op de 

voormeting is 2.19 (standaarddeviatie .07) en op de nameting 2.07 (standaarddeviatie .06). 

Het effect van conditie is ook significant (F
(1,66)

=6.67, p=0.012). De controlegroep scoort 

gemiddeld hoger op beide metingen dan de experimentele groep. Daarnaast is ook het 

interactie-effect tussen tijd en groep significant (V=.11, F
(1,66)

=7.16, p=.009) en het interactie-

effect tussen conditie en groep (F
(1,66)

=13.82, p<0.001). Dit betekent dat er voor de groepen 6 

en 7 een ander effect is van tijd en van conditie. Dit wordt weergegeven in Figuur 5.2.8. In 

groep 6 daalt de gemiddelde score van de leerlingen tussen de voormeting en nameting en 

scoort de experimentele groep hoger. In groep 7 stijgt de gemiddelde score tussen de 

voormeting en nameting en scoort de controlegroep hoger.  

 

 

  
Figuur 5.2.8 Effect van tijd en groep, en conditie en groep bij strategieën 

 

Conclusie motivatie voor woordenschatonderwijs 

Er kan geconcludeerd worden dat de interventie mogelijk een positief effect heeft op de 

intrinsieke motivatie. Bij strategieën zien we wel een effect van tijd, maar de toename of 

afname van gemiddelde scores treedt in beide groepen op. Ook is er bij strategieën sprake 

van een effect van conditie, maar dit is mogelijk een gevolg van de groepssamenstelling; er is 

immers niet aselect toegewezen. 

 

Gepercipieerde opbrengsten 

De motivatie en het plezier van leerlingen in het woordenschatonderwijs is ook op 

verschillende kwalitatieve manieren onderzocht. De percepties van betrokken leraren en 

projectleider zijn bevraagd in vraaggesprekken en in de logboekjes, en enkele leerlingen zijn 

gevraagd naar hun ervaringen. Daarnaast zijn klassenobservaties uitgevoerd.  

 



86 

 

Docenten en projectleider noemen de leerlingen enthousiast, en zij denken dat dit een 

blijvend effect is, hetgeen ondersteund wordt door de consistentie van percepties hierover 

gedurende het project. ‗Eigenlijk vinden alle kinderen het leuk, en ze willen graag aan de 

beurt komen, leerlingen vragen vaak wanneer de les met het digibord zal zijn.‘ Ook noemen 

leerkrachten de concentratie en betrokkenheid van leerlingen in het algemeen beter. ‗ 

Leerlingen hebben meer concentratie. Er wordt veel herhaald, en er is veel interactie. 

Leerlingen zijn meer betrokken bij de les, ook leerlingen die taal niks vinden‟.  

 

Ook tijdens de klassenobservatie komt naar voren dat leerlingen plezier hebben in het 

werken met het digibord. Wanneer de leerkracht aankondigt dat zij met het digibord aan de 

slag gaat, gaan veel leerlingen meteen rechtop zitten en een leerling roept hardop door de 

klas: ‗Yes!!!‘. De leerlingen zijn erg betrokken bij de les en steken hun vinger op of denken 

hardop mee als de leerkracht een vraag stelt. Er is veel interactie: leerlingen opperen 

bijvoorbeeld alternatieve betekenissen van woorden. Leerkrachten signaleren ook vaak dat 

leerlingen de aangeleerde woorden zelf toepassen, en dat ze woorden eerder herkennen als 

ze elders weer tegenkomen. 

 

Desgevraagd geven leerlingen aan deze werkwijze leuk te vinden, en overwegend dat het 

makkelijk is om er mee te werken. De leerlingen zeggen dat ze er veel van leren.  

 

5.2.4 Verlengde looptijd 

Kennisnet heeft een aantal scholen uitgenodigd voor verlenging van het EXPO-project. Dit 

houdt in dat scholen gevraagd is om langer door te werken volgens de opzet van het eerste 

gedeelte van het EXPO-project, en nog een derde meting af te nemen aan het eind van het 

schooljaar. Verwacht werd dat de implementatie van de innovatie geoptimaliseerd zou zijn 

tijdens deze verlenging en dat leerkrachten en leerlingen meer gewend zouden zijn aan de 

nieuwe manier van werken.  

Verondersteld kan worden dat bij een langere looptijd van de ict-vernieuwing mogelijke 

effecten van de innovatie verder uitkristalliseren en betrouwbaarder in kaart kunnen worden 

gebracht. Hierbij kunnen verschillende mogelijke ontwikkelingen worden onderscheiden:  

- eerder geconstateerde effecten van de innovatie beklijven of worden duidelijker 

- eerder geconstateerde effecten van de innovatie blijken in de verlenging niet repliceerbaar 

- in de verlenging worden effecten geconstateerd die eerder niet gevonden werden.   

 

De Gouwzee is één van de scholen waar de looptijd van het project is verlengd met de 

tweede helft van het schooljaar 2010/2011.  

 

Implementatie verlengde looptijd 

Op deze school is de innovatie in dezelfde groepen en op dezelfde manier als tijdens de 

voorgaande periode voortgezet. Een verschil is dat leerlingen in de eerste fase tijdens elke 

taalles met het digibord in aanraking kwamen en in de tweede fase minder frequent (ca. 25% 

van de taallessen), maar wel wat langer van duur. Volgens de leerkrachten zijn leerlingen 

tijdens de verlengde looptijd onverminderd gemotiveerd voor de lessen met het digibord.  

 

Opbrengsten verlengde looptijd 

Voor deze derde meting is in juni 2011 de Cito Leeswoordenschat afgenomen (E6 voor 

leerlingen uit groep 6 en E7 voor leerlingen uit groep 7). Voorts is opnieuw de 
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motivatievragenlijst afgenomen met motivatieschalen voor school en leren, en de 

motivatieschalen voor woordenschatonderwijs.  

 

Woordenschat 

Leeswoordenschat 

De gemiddelde scores op de Leeswoordenschat-toets (LWS) op meting 3 in beide groepen 

zowel voor groep 6 als groep 7 zijn weergegeven in Tabel 5.2.10. 

 

Tabel 5.2.10 Gemiddelde scores op de afnamen LWS op meting 3 in twee groepen  

    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 

groep 6 meting 3 104.35 9.36 23 101.33 9.66 15 

groep 7 meting 3 116.63 10.62 19 108.85 8.55 13 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

Uit de analyses van de vaardigheidsscores van de drie metingen van de Leeswoordenschat-

toets blijkt dat het effect van tijd significant is (V=2.32, F
(2,65)

=75.40, p<.001). De leerlingen 

boeken een winst tussen meting 2 en meting 3 en tussen meting 1 en 3, i.e., de omvang van 

hun woordenschat neemt gemiddeld toe. De interactie tussen tijd en conditie is significant 

(V=0.19, F
(2,65)

=6.31, p=.003). Dit betekent dat er sprake is van verschillende ―groeipatronen‖ 

in beide condities. De experimentele groep groeit lineair tussen meting 1 en 3 en de 

controlegroep stijgt harder tussen meting 1 en 2 dan tussen meting 2 en 3. Met een analyse 

van zogenaamde eenvoudige effecten (simple effects) kan worden nagegaan of de effecten 

van de niveaus van de factor conditie significant zijn op meting 3. Uit deze analyse blijkt dat 

het effect van conditie niet significant is. Dat betekent dat de scores van beide groepen ook 

bij meting 3 niet significant van elkaar verschillen.   

Van de between-subject effecten is alleen het hoofdeffect van groep significant (F
(1,66)

=22.46, 

p<.001). Groep 7 scoort gemiddelde circa 8 punten hoger op de vaardigheidsschaal voor 

woordenschat dan groep 6 (zie Figuur 5.2.9).  

 

Conclusie leerresultaten 

In tegenstelling tot de eerste experimentele periode (zie paragraaf 5.2.3) kan op basis van de 

derde meting geconcludeerd worden dat het gebruik van het digibord bij woordenschat 

effectief is. Hoewel het verschil tussen de gemiddelde scores van de controlegroep en 

experimentele groep op meting 3 niet significant is, zijn de groeipatronen van de condities 

wel verschillend. De experimentele groep groeit harder tussen meting 2 en meting 3 en 

harder tussen meting 1 en meting 3 dan de controlegroep. 
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Figuur 5.2.9 Interactie tussen tijd en conditie en het hoofdeffect van groep bij LWS 

 

Motivatie voor school en leren 

Welbevinden in relatie tot de leerkracht 

In Tabel 5.2.11 worden de gemiddelde scores op het welbevinden in relatie tot de leerkracht 

op meting 3 in beide onderzochte groepen zowel voor groep 6 als groep 7 weergegeven.  

 

Tabel 5.2.11 Gemiddelde scores op de afnamen welbevinden in relatie tot de leerkracht 
op meting 3 in twee groepen  

     Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 

groep 6 meting 3 3.63 0.58 18 3.54 0.63 17 

groep 7 meting 3 3.03 0.56 17 3.93 0.78 12 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

Uit de analyses met de drie metingen blijkt dat alleen twee between-subject effecten 

significant zijn. Het conditie-effect (F
(1, 60) 

= 10.63, p = .002) en het interactie effect tussen 

conditie en groep (F
(1,60)

=10.77, p=0.002) zijn significant. Het gemiddelde welbevinden van de 

controlegroep is op alle drie de metingen hoger dan het gemiddelde welbevinden van de 

experimentele groep. Voor de groepen 6 en 7 is een ander effect van conditie gevonden. In 

groep 6 is er nauwelijks verschil tussen de experimentele groep en de controlegroep. In 

groep 7 is er wel een verschil. In Figuur 5.2.10 zijn deze effecten weergeven.  

  



89 

 

  
Figuur 5.2.10 Interactie tussen conditie en groep en het hoofdeffect van conditie bij 
welbevinden in relatie tot de leerkracht 

Welbevinden ten aanzien van medeleerlingen 

In Tabel 5.2.12 zijn de gemiddelde scores op welbevinden ten aanzien van medeleerlingen 

op meting 3 in beide condities zowel voor groep 6 als groep 7 weergegeven.  

 
Tabel 5.2.12 Gemiddelde scores op welbevinden ten aanzien van medeleerlingen in 

twee groepen op meting 3 

    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 

groep 6 meting 3 4.58 0.48 20 3.86 0.60 17 

groep 7 meting 3 3.94 0.79 18 4.09 0.40 11 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers 

 

Ook voor het welbevinden ten aanzien van medeleerlingen zijn alleen twee between-subject 

effecten significant. Het groeps-effect (F
(1, 62) 

= 4.03, p = .049) en het interactie effect tussen 

conditie en groep (F
(1,62)

=8.00, p=0.006) zijn significant. Het welbevinden is in groep 6 hoger 

dan in groep 7. In groep 6 is het welbevinden van de experimentele groep hoger en in groep 

7 is het welbevinden van de controlegroep hoger. In Figuur 5.2.11 worden de effecten 

weergegeven.  

 

 

Figuur 5.2.11 Interactie tussen tijd en conditie en het hoofdeffect van groep bij welbevinden 

ten aanzien van medeleerlingen 
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Cognitief zelfvertrouwen 

In Tabel 5.2.13 worden de gemiddelde scores op meting 3 voor cognitief zelfvertrouwen 

weergegeven in beide groepen voor de leerlingen uit groep 6 en groep 7.  

 

Tabel 5.2.13 Gemiddelde scores op meting 3 voor cognitief zelfvertrouwen in twee 
groepen  

    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 

groep 6 meting 3 3.86 0.63 21 3.66 0.59 17 

groep 7 meting 3 3.42 0.57 17 3.97 0.58 10 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers 

 

Uit de analyses op de drie metingen blijkt dat het effect van conditie significant is (F
(1, 61) 

= 

4.30, p = .042). De controlegroep scoort gemiddeld hoger dan de experimentele groep op 

cognitief zelfvertrouwen. Figuur 5.2.12 illustreert het conditie effect. 

 

 

Figuur 5.2.12 Hoofdeffect van conditie bij cognitief zelfvertrouwen 

Van de within-subject effecten blijkt alleen de interactie tussen tijd, conditie en groep tussen 

meting 2 en meting 3 significant (F
(1, 61) 

= 4.11, p = .047). Uit Figuur 5.2.13 blijkt dat het 

interactie-effect tussen tijd en groep tussen meting 2 en 3 verschillend is voor de condities. 

Alleen in de controlegroep is sprake van een interactie-effect tussen tijd en groep tussen 

meting 2 en 3. De leerlingen in groep 6 dalen gemiddeld in hun cognitief zelfvertrouwen en 

de leerlingen in groep 7 stijgen gemiddeld in hun cognitief zelfvertrouwen. 
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Figuur 5.2.13 Interactie-effect tussen tijd, conditie en groep bij cognitief zelfvertrouwen 

 

Taakoriëntatie 

In Tabel 5.2.14 staan de gemiddelde scores op taakoriëntatie bij meting 3 in beide groepen 

voor de leerlingen uit groep 6 en groep 7.  

 
Tabel 5.2.14 Gemiddelde scores op meting 3 voor taakoriëntatie in twee groepen  

    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 

groep 6 meting 3 4.01 0.65 22 3.88 0.72 17 

groep 7 meting 3 3.39 0.87 18 4.08 0.64 13 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers 

 

 

Uit de analyse op de drie metingen blijkt dat alleen twee between-subject effecten significant 

zijn. Het hoofdeffect van conditie (F
(1, 66) 

= 7.39, p = .008) en het hoofdeffect van groep (F
(1, 66) 

= 

5.32, p = .024) zijn significant. De controlegroep scoort gemiddeld hoger dan de 

experimentele groep op taakoriëntatie. In groep 6 scoren de leerlingen gemiddeld hoger op 

taakoriëntatie dan de leerlingen uit groep 7. Figuur 5.2.13 geeft de hoofdeffecten van 

conditie en groep weer. 

 

 
Figuur 5.2.13 Hoofdeffecten van conditie en groep bij taakoriëntatie 
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Conclusie motivatie voor school en leren 

Het in de eerste experimentele periode (zie paragraaf 5.2.3) geconstateerde positieve effect 

van de interventie op welbevinden ten aanzien van medeleerlingen beklijft in deze derde 

meting niet. Op geen van de motivatievariabelen voor school wordt een effect van de 

interventie gezien. Er is in geen van de gevallen sprake van een significante vooruitgang of 

achteruitgang. Evenals in de vorige ronde zijn er wel conditieeffecten gevonden voor de 

variabelen welbevinden in relatie tot de leerkracht, cognitief zelfvertrouwen en 

taakoriëntatie. De controlegroep scoort in alle gevallen hoger dan de experimentele groep. 

Mogelijk is dit een gevolg van de groepssamenstelling; er is immers niet aselect toegewezen.  

 

Motivatie voor woordenschatonderwijs 

Intrinsieke motivatie 

De gemiddelde scores op de intrinsieke-motivatie-vragenlijst op meting 3 in beide groepen 

zowel voor groep 6 als groep 7 zijn weergegeven in Tabel 5.2.15.  

 
Tabel 5.2.15 Gemiddelde scores op meting 3 voor intrinsieke motivatie in twee groepen  

    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 

groep 6 meting 3 2.84 0.58 23 2.55 0.43 16 

groep 7 meting 3 2.01 0.49 18 2.62 0.51 12 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

Uit de analyse op de drie metingen blijkt dat het effect van tijd significant is (V=.09, 

F
(1,64)

=2.81, p=.034). Maar dit is alleen het geval tussen meting 2 en 3 (F
(1,65)

=5.55, p=.011). De 

leerlingen gaan alleen tussen meting 2 en 3 significant achteruit. Van de between-subject 

effecten zijn zowel het hoofdeffect van conditie (F
(1,65)

=5.66, p=.020), hoofdeffect van groep 

(F
(1,65)

=21.77, p<.001) en de interactie tussen conditie en groep (F
(1,65)

=16.61, p<.001) 

significant. De controlegroep scoort gemiddeld hoger op intrinsieke motivatie dan de 

experimentele groep en de leerlingen uit groep 6 scoren gemiddeld hoger dan de leerlingen 

uit groep 7. Het interactie-effect betekent dat het effect van conditie verschillend is voor de 

groepen. In groep 6 scoort de experimentele groep hoger dan de controlegroep en in groep 7 

scoort de controlegroep iets  hoger dan de experimentele groep. De Figuren 5.2.13 en 5.2.14 

geven de significante effecten weer. 

 

 
Figuur 5.2.13 Hoofdeffecten van conditie en groep bij intrinsieke motivatie 
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Figuur 5.2.14 Interactie tussen conditie en groep bij intrinsieke motivatie 

 

Strategieën  

De gemiddelde scores op de strategieënvragenlijst op meting 3 in beide condities zowel voor 

groep 6 als groep 7 zijn weergegeven in Tabel 5.2.16.  

 

Tabel 5.2.16 Gemiddelde scores op meting 3 voor strategieën in twee groepen  

    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 

groep 6 meting 3 2.33 0.58 21 2.11 0.37 16 

groep 7 meting 3 1.64 0.31 17 2.46 0.65 12 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

Wat betreft strategieën, blijken alleen twee between-subject effecten significant. Het 

hoofdeffect van conditie (F
(1,62)

=9.31, p=.003) en het interactie-effect tussen conditie en groep 

(F
(1,62)

=20.03, p<.001) zijn significant. De controlegroep scoort hoger dan de experimentele 

groep. Het interactie-effect houdt in dat het effect van conditie verschillend is voor de 

groepen. In groep 6 scoort de experimentele groep hoger en in groep 7 scoort de 

controlegroep hoger. In Figuur 5.2.15 zijn de effecten weergegeven.   

 

 
Figuur 5.2.15 Interactie-effect tussen conditie en groep en hoofdeffect van conditie bij 

strategieën 
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Conclusie motivatie voor woordenschatonderwijs 

In de eerste experimentele periode werd een mogelijk positief effect van de interventie 

geconstateerd op intrinsieke motivatie voor woordenschatonderwijs (zie paragraaf 5.2.3). 

Deze conclusie is met analyses van 3 metingen niet houdbaar gebleken. Er kan 

geconcludeerd worden dat de interventie geen effect heeft op motivatie voor 

woordenschatonderwijs. Bij intrinsieke motivatie zien we wel een effect van tijd, met een 

afname van de gemiddelde scores tussen meting 2 en 3. Deze afname treedt echter in beide 

condities op. Ook is er bij beide motivatievariabelen sprake van een effect van conditie, maar 

dit is mogelijk een gevolg van de groepssamenstelling; er is immers niet aselect toegewezen.  

 

5.2.5 Conclusie 

Woordenschat 

De analyses van de Cito-woordenschattoetsen geven aanwijzingen voor een positief effect 

van de interventie op woordenschatontwikkeling. Dit houdt in dat de inzet van het digibord 

bij taalonderwijs leidt tot een betere woordenschatontwikkeling van leerlingen dan het 

reguliere woordenschatonderwijs.  

 

Motivatie  

Bij analyses op de afhankelijke variabele motivatie voor school worden in de eerste 

experimentele periode enkele aanwijzingen gevonden voor een effect van het gebruik van 

digitale schoolborden bij woordenschatonderwijs. Deze effecten verdwijnen echter bij de 

verlengde looptijd. Hetzelfde geldt voor de afhankelijke variabele motivatie voor 

woordenschatonderwijs. 

 

Bij schoolbezoek en in de logboekjes voor docenten wordt gesignaleerd dat de leerlingen in 

de experimentele groepen enthousiast zijn voor de taallessen met digiborden, ook tijdens de 

verlenging van het project. De leerkrachten menen dat de leerlingen meer betrokken zijn bij 

de les en dat de leerstof beter beklijft. 

 

 

Interpretatie 

Op deze school is de innovatie goed geïmplementeerd, zowel in de eerste fase van het 

onderzoek als tijdens de verlengde looptijd. Beide groepen in de experimentele conditie 

hebben in de eerste periode dagelijks taalles gekregen met behulp van de digitale 

schoolborden. Tijdens de verlengde onderzoeksperiode is de innovatie op dezelfde wijze 

maar met minder hoge frequentie voortgezet. Bij ca. 25% van de taallessen werd het digibord 

ingezet, echter wel met een wat langere duur dan in de eerste fase. De controlegroepen 

hebben met dezelfde taalmethode gewerkt, maar dan zonder de digiborden. Aan de 

voorwaarden voor experimentele en controleconditie is dus voldaan.  

In de eerste experimentele periode werden aanwijzingen voor effecten op motivatie 

gevonden. Deze effecten bleken echter niet te beklijven in de verlengde looptijd. Dit 

resultaat kan mogelijk verklaard worden vanuit een gewenningseffect of door de verandering 

in implementatie tijdens de verlengde looptijd. Andersom werden in de eerste experimentele 

periode van het onderzoek geen effecten van de innovatie op woordenschatontwikkeling 

gevonden, terwijl deze door de verlengde looptijd wel zichtbaar zijn geworden. Blijkbaar 

hangen positieve effecten van de innovatie op leerprestaties van leerlingen niet per se samen 

met effecten op motivatie. 
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5.3 PCBS de Kolkribbe; netbooks en multimedia voor woordenschat 

CBS de Kolkribbe is een basisschool in Scheerwolde, noord-west Overijssel, onder het 

bestuur van de vereniging PCO Accrete. Het is een kleine school met circa 72 leerlingen, 

verdeeld over vier combinatiegroepen.  

 

5.3.1 Projectplan 

Projectbeschrijving 

De school is gesitueerd in een taalarme regio. Dit uit zich bij de leerlingen in de kwaliteit en 

kwantiteit van de woordenschat. De Kolkribbe wil kinderen bewuster met taal bezig laten 

zijn. Men wil kinderen intrinsiek motiveren voor taal, ze vaardigheden laten opdoen en er 

plezier in laten krijgen. Aangenomen wordt dat het plezier in het leren van woorden 

gestimuleerd wordt, als de oefeningen niet alleen tekstueel worden aangeboden, maar ook 

met visuele en auditieve ondersteuning. Leerlingen in groep 7/8 hebben daarom hun eigen 

netbook gekregen, waarmee ze via een draadloos netwerk op de website www.boekie.info 

aan taal kunnen werken. Op deze site kunnen ze zelf woorden plaatsen en verhaaltjes 

waarin deze woorden gebruikt worden, toegelicht met beeld, tekst en geluid. Met behulp van 

een flip-camera kunnen leerlingen hun input persoonlijk en creatief maken. Daarnaast 

kunnen ze ook de woorden en verhaaltjes van andere leerlingen bekijken. De leerlingen 

werken op school minimaal een half uur per dag met het netbook aan woordenschat. Ze 

kunnen er ook thuis of op vrije momenten onder schooltijd aan werken. De leerkracht 

bekijkt wat de leerlingen produceren en bespreekt dit met hen. 

 

De controlegroep wordt gevormd door de leerlingen uit de groep 7/8 uit een eerder cohort 

van deze school.  

 

Onderzoeksvraag 

Draagt de inzet van netbooks met gebruik van www.boekie.info voor het 

woordenschatonderwijs bij aan een toename van motivatie en leerprestaties van leerlingen? 

 

Beoogde effecten 

De verwachting is dat de leerlingen in de experimentele groep die bij het leren van woorden 

mogen werken met eigen netbooks en www.boekie.info een grotere woordenschat 

ontwikkelen en meer gemotiveerd worden voor het taalonderwijs, dan leerlingen die zonder 

deze innovatie taalonderwijs kregen (controlegroep).  

 

5.3.2 Implementatie 

De implementatie van de innovatie wordt beschreven aan de hand van het Vier-in-

balansmodel van Kennisnet, waarin visie, professionalisering, digitaal materiaal en een (ict)-

infrastructuur genoemd worden als belangrijke voorwaarden voor implementatie. Daarnaast 

is de aansturing van de school- en projectleider relevant, en samenwerking binnen de school.  

 

De innovatie past goed in de onderwijsvisie van deze school. De school profileert zich als 

een vernieuwende dorpsschool, waarin veel met ict wordt gewerkt. De leerkrachten menen 

dat ict veel mogelijkheden biedt, en dat er meer overloop tussen thuis en school mogelijk is. 

Taalvaardigheid is een structureel aandachtspunt op de school, in het rooster wordt daar 

meer dan gemiddeld tijd voor gereserveerd. Het project is geïntroduceerd op directieniveau, 

in samenwerking met de projectleider ict (bovenschools). Daarnaast is er veel wisselwerking 

http://www.boekie.info/
http://www.boekie.info/
http://www.boekie.info/


96 

 

met de betrokken leerkracht. Het team is op de hoogte gesteld van de vernieuwing en men 

staat er positief tegenover.  

 

De betrokken leerkracht heeft voldoende professionaliteit bij het werken met de netbooks en 

www.boekie.info. Er is scholing georganiseerd en er was een intensieve samenwerking met 

het APS bij de ontwikkeling van het programma. Werkenderwijs kwamen er wel wat punten 

van aandacht naar voren, die in overleg zijn opgelost. Te denken valt hierbij aan de vraag of 

alles wat leerlingen produceren ook zonder meer op het internet beschikbaar moet zijn. 

Zaken zoals mediawijsheid en zoekvaardigheden zijn allemaal doorgesproken. Integratie in 

het klassenmanagement is geen probleem geweest. De leerlingen hebben minimaal twee keer 

per week circa 30 minuten met de innovatie gewerkt.  

 

Op het gebied van software en hardware hebben zich geen noemenswaardige problemen 

voorgedaan. De netbooks werken niet altijd optimaal door netwerkproblemen, maar dat is 

geen structureel probleem. De oplossing wordt gevonden door de leerlingen tijdelijk ander 

werk te geven. Het project is volgens plan verlopen en er zijn gedurende de looptijd geen 

bijstellingen geweest. 

 

De samenwerking tussen de betrokken leerkracht, directie en de projectleider ict liep goed. 

Er was regelmatig overleg tussen de leerkracht en de directie, zodat vragen of 

aandachtspunten besproken konden worden. Verder was er veel wisselwerking met de ict-

coördinator van de school, tevens leerkracht in groep 5/6, die ook sterk betrokken was bij de 

innovatie. 

 

De betrokken leerkracht heeft met plezier gewerkt met de vernieuwing. Ze vindt dat de 

kinderen er leuk mee bezig zijn, en dat er meer discussie over taal en de betekenis van 

woorden in de klas ontstaat. Het werken met de vernieuwing voor het 

woordenschatonderwijs zal een vast onderdeel worden van het onderwijs in de groepen waar 

dit momenteel is ingevoerd. Mogelijk wordt de innovatie ook naar andere leerjaren 

verspreid, of naar andere scholen binnen het bestuur. 

 

5.3.3 Opbrengsten  

Verwacht wordt dat leerlingen met inzet van netbooks en www.boekie.info sneller en meer 

gemotiveerd hun woordenschat uitbreiden dan zonder. 

De interventie liep van september 2010 tot januari 2011. De afhankelijke variabele bij dit 

onderzoek is leeswoordenschat. Aangezien deze toets niet gebruikelijk wordt afgenomen op 

de Kolkribbe, zijn deze toetsgegevens voor de controlegroep niet bekend, de controlegroep 

wordt immers door een eerder cohort gevormd. De gegevens van de Cito-toets 

Leeswoordenschat (versie 1999) is om die reden alleen van de experimentele groep bekend. 

Er werd een (late) voormeting afgenomen in okt 2010 (E-toetsen), en een nameting in febr 

2011 (M-toetsen). Teneinde toch te kunnen beschikken over enige vergelijking tussen de 

experimentele groep en controlegroep, is tevens gebruik gemaakt van gegevens van de Cito-

toets voor begrijpend lezen, die wel standaard wordt afgenomen op deze school. De 

voormeting van de TBL-toets is in de experimentele groep afgenomen in juni 2010 en de 

nameting in januari 2011, in de controle cohort was de toets op vergelijkbare momenten 

afgenomen. Zowel de TBL als de woordenschattoets is niet specifiek voor de in de 

onderzoeksperiode geleerde woordenschat.  

http://www.boekie.info/
http://www.boekie.info/
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Tevens zijn in de experimentele groep een voor- en nameting voor motivatie afgenomen, 

resp. in september 2010 en januari 2011. De motivatievragenlijsten bestonden uit algemene 

motivatieschalen voor school (welbevinden in relatie tot de leerkracht, welbevinden ten 

aanzien van medeleerlingen, cognitief zelfvertrouwen en taakoriëntatie) en specifieke 

motivatieschalen voor woordenschatonderwijs (intrinsieke motivatie en strategieën). Door de 

keuze van het design zijn motivatiegegevens van de controlegroep niet bekend. 

Participanten 

Er deden in totaal 36 leerlingen uit groep 7 en 8 van de Kolkribbe aan het onderzoek mee. De 

experimentele groep is een combinatiegroep van leerlingen uit groep 7 en 8, bestaande uit 14 

leerlingen. De controlegroep is ook een combinatiegroep van leerlingen uit groep 7 en 8, 

maar deze groep is een vorig cohort van twee jaar eerder. De controlegroep bestaat uit 22 

leerlingen. Verdere specificaties van de onderzoeksgroep zijn weergegeven in Tabel 5.3.1. 

 

Tabel 5.3.1 Aantallen respondenten naar sekse, gewicht, autochtoon/allochtoon en 
dyslexie-indicatie 

  sekse Leerling-
gewicht  

Niet-westers 
allochtoon 

Dyslexie-
indicatie  

Totaal 

  jongen meisje 0.30 1.20 leerling ouders     

Experimentele 
groep 

8 6 - - 
- - - 14 

Controlegroep 10 12 - - 1 - - 22 

 

 

Begrijpend lezen 

De gemiddelde scores op de toets Begrijpend Lezen (TBL) op beide afnamemomenten in 

beide condities zijn weergegeven in Tabel 5.3.2. 

 
Tabel 5.3.2 Gemiddelde scores op de afnamen TBL in twee condities  

  Experimentele groep Controlegroep 
  M sd N M sd N 

Voormeting 35.91 3.30 11 38.86 13.03 21 
Nameting 61.00 5.87 11 49.38 11.66 21 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

Voor beide groepen leerlingen is sprake van een vooruitgang tussen de voortoets en natoets. 

De leerlingen uit de controlegroep gaan er bijna een hele standaarddeviatie op vooruit en de 

leerlingen uit de experimentele groep gaan er zelfs bijna vijf standaarddeviaties op vooruit. 

In totaal twee leerlingen (E- en C-groep) scoren lager op de natoets dan op de voortoets.  

 

Het effect van tijdsverloop tussen de voortoets en natoets is statistisch significant (V=4.53, 

F(
1,30

)=135.84, p<.001). Er is geen significant effect van conditie, maar wel van de interactie 

tussen tijd en conditie (V=0.76, F(
1,30

)=22.73, p<.001). Dit betekent dat er verschil is in groei 

tussen de experimentele groep en de controlegroep, de experimentele groep groeit harder.  

Uit een analyse van zogenaamde eenvoudige effecten (simple effects) blijkt dat zowel de 

controlegroep als de experimentele groep significant vooruitgaan (F = 34.50, p<.001 voor de 

controlegroep en F = 102.74, p<.001 voor de experimentele groep). Uit deze analyse blijkt 

ook dat het effect van conditie alleen significant is bij de nameting (F = 9.55, p = .004). De 
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scores van de beide groepen verschillen alleen significant op de nameting. Figuur 5.3.1 geeft 

het interactie-effect tussen tijd en conditie weer. 

 

 

 
 

Figuur 5.3.1 Interactie tussen tijd en conditie bij de TBL  

 

Er kan geconcludeerd worden dat het inzetten van netbooks in combinatie met de website 

www.boekie.info bij woordenschatonderwijs effect heeft op begrijpend lezen.  

 

Woordenschat 

Wegens de gekozen onderzoeksopzet is er geen controlegroep voor de woordenschatmeting 

en de motivatiemetingen. Er kan dus alleen worden nagegaan of de groep leerlingen die 

betrokken waren bij de voormetingen en nameting, gemiddeld verschillend scoren op deze 

metingen. Deze leerlingen maakten allen per definitie deel uit van de experimentele groep. 

Zelfs als er gemiddeld hogere scores op de nametingen worden gevonden dan op de 

voormetingen, is dit geenszins een duidelijke aanwijzing voor het effect van de interventie. 

Er zijn immers vele andere verklaringen mogelijk, zoals een hertesteffect, rijping casu quo 

natuurlijke groei, een andere verandering op school die parallel met de interventie is 

ingevoerd, et cetera. 

 

Tabel 5.3.3 geeft het aantal personen die betrokken waren bij de voormetingen en 

nametingen van Leeswoordenschat-toets (LWS), de correlaties tussen de voormetingen en 

nametingen van elke schaal, de gemiddelde scores van elke schaal op beide metingen, de 

waarde van toetsingsgrootheid t voor het bepalen van de statistische significantie van het 

gemiddelde verschil en de daarmee geassocieerde overschrijdingskans.  

 

Tabel 5.3.3  Paarsgewijze t-toetsen op de verschillen in gemiddelde voor de 
voormeting en de nameting van woordenschat  

  N M
voor

 M
na
 r t df p 

LWS 12 113.75 116.67 0.79 -1.83 11 0.09 

Noot. M
voor

: gemiddelde score voormeting, M
na
: gemiddelde score nameting, r: correlatie tussen voormeting en 

nameting, t: waarde toetsingsgrootheid, df: aantal vrijheidsgraden, p: tweezijdige overschrijdingskans. 
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Uit Tabel 5.3.3 blijkt dat de leerlingen vooruitgaan tussen de voortoets en natoets. Uit de t-

test blijkt dat er sprake is van een significante vooruitgang (bij eenzijdig toetsen). De 

woordenschat van de experimentele groep wordt dus groter.  

 

Conclusie leerresultaten 

Er lijkt sprake te zijn van een positief effect van de interventie op leeswoordenschat. Maar 

het is niet met zekerheid te zeggen of de groei in woordenschat een effect is van de 

interventie, er kan ook sprake zijn van natuurlijke groei.  

 

Motivatie voor school en leren 

Ook de motivatievragenlijst is alleen afgenomen bij leerlingen van de experimentele groep.  

Tabel 5.3.4 geeft het aantal personen die betrokken waren bij de voormetingen en 

nametingen van motivatie voor school, de correlaties tussen de voormetingen en nametingen 

van elke schaal, de gemiddelde scores van elke schaal op beide metingen, de waarde van 

toetsingsgrootheid t voor het bepalen van de statistische significantie van het gemiddelde 

verschil en de daarmee geassocieerde overschrijdingskans.  

 

Tabel 5.3.4  Paarsgewijze t-toetsen op de verschillen in gemiddelde voor de 
voormeting en de nameting van motivatie voor school 

  N M
voor

 M
na
 r t Df p 

Welbevinden met leerkracht 12 3.73 3.77 0.80 -0.37 11 0.72 

Welbevinden met 
medeleerlingen 

12 4.32 4.15 0.91 1.59 11 0.14 

Cognitief zelfvertrouwen 12 3.35 3.58 0.85 -1.93 11 0.08 

Taakoriëntatie 13 3.66 3.78 0.59 -0.80 12 0.44 

Noot. M
voor

: gemiddelde score voormeting, M
na
: gemiddelde score nameting, r: correlatie tussen voormeting en 

nameting, t: waarde toetsingsgrootheid, df: aantal vrijheidsgraden, p: tweezijdige overschrijdingskans. 

 

Welbevinden in relatie tot de leerkracht 

Uit Tabel 5.3.4 blijkt dat de leerlingen nauwelijks vooruit gaan. Uit de t-test blijkt dat de 

vooruitgang niet significant is. De interventie bevordert dus niet het welbevinden in relatie 

tot de leerkracht.  

 

Welbevinden ten aanzien van medeleerlingen 

De leerlingen gaan achteruit in hun welbevinden, maar niet significant (zie Tabel 5.3.4). De 

interventie heeft geen effect op het welbevinden ten aanzien van medeleerlingen. 

 

Cognitief zelfvertrouwen  

Uit de t-test (Tabel 5.3.4) blijkt dat de interventie geen effect heeft op het cognitief 

zelfvertrouwen. De leerlingen boeken geen significante vooruitgang. Ofschoon er in verband 

met de verwachte stijging van motivatie tussen voormeting en nameting eenzijdig getoetst 

mag worden en het verschil voor cognitief zelfvertrouwen dan significant zou zijn bij p<.05, 

moet er gecorrigeerd worden voor kanskapitalisatie omdat er vier t-toetsen zijn uitgevoerd. 

Dat betekent dat het traditionele niveau van 5% moet worden bijgesteld naar ongeveer 1,3%. 

Er kan dus worden geconcludeerd dat de gemiddelde scores op de nametingen cognitief 

zelfvertrouwen niet hoger zijn dan die op de voormetingen van cognitief zelfvertrouwen. 

 

Taakoriëntatie  

De leerlingen lijken vooruit te gaan in hun taakoriëntatie, maar uit de t-test (Tabel 5.3.4) 

blijkt dat het verschil tussen de voormeting en nameting niet significant is.  
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Conclusie motivatie voor school en leren 

Er kan geconcludeerd worden dat er geen effecten van de innovatie zijn aangetoond op de 

motivatie voor school. 

 

Motivatie voor woordenschatonderwijs 

Ook aan de vragenlijst over taalmotivatie hebben alleen de leerlingen uit de experimentele 

groep meegedaan. Tabel 5.3.5 geeft het aantal personen die betrokken waren bij de 

voormetingen en nametingen van motivatie voor woordenschatonderwijs, de correlaties 

tussen de voormetingen en nametingen van elke schaal, de gemiddelde scores van elke 

schaal op beide metingen, de waarde van toetsingsgrootheid t voor het bepalen van de 

statistische significantie van het gemiddelde verschil en de daarmee geassocieerde 

overschrijdingskans.  

 

Tabel 5.3.5  Paarsgewijze t-toetsen op de verschillen in gemiddelde voor de 
voormeting en de nameting van motivatie voor woordenschatonderwijs  

  N M
voor

 M
na
 r t df p 

Intrinsieke motivatie 12 2.58 2.40 0.70 2.42 11 0.03 

Leesstrategieën 12 2.07 2.06 0.32 0.09 11 0.93 

Noot. M
voor

: gemiddelde score voormeting, M
na
: gemiddelde score nameting, r: correlatie tussen voormeting en 

nameting, t: waarde toetsingsgrootheid, df: aantal vrijheidsgraden, p: tweezijdige overschrijdingskans. 

 

Intrinsieke motivatie 

De achteruitgang is significant bij eenzijdig toetsen en na bijstelling van het traditionele 

niveau van 5% voor kanskapitalisatie naar 2.5% (zie Tabel 5.3.5). Dit betekent dat de 

intrinsieke motivatie van de leerlingen kleiner is op de nameting.  

 

Strategieën  

Uit de t-test (Tabel 5.3.5) blijkt dat er geen sprake is van een significant effect. De interventie 

heeft geen effect op het gebruik van strategieën. 

 

Conclusie motivatie voor woordenschatonderwijs 

Er kan geconcludeerd worden dat het inzetten van netbooks in combinatie met de website 

www.boekie.info bij woordenschatonderwijs een negatief effect heeft op de intrinsieke 

motivatie, en geen effect op het gebruik van strategieën. 

 

Gepercipieerde opbrengsten 

Of de leerlingen meer gemotiveerd worden door de nieuwe werkwijze en met meer plezier 

deelnemen aan het woordenschatonderwijs is ook op verschillende kwalitatieve manieren 

onderzocht, door de percepties van betrokken leraren en projectleider te vragen in 

vraaggesprekken en in de logboekjes, door enkele leerlingen te bevragen, en door 

klassenobservaties.  

 

Docent en projectleider noemen de leerlingen enthousiast, en zij denken dat dit een blijvend 

effect is:‟ze zijn nog steeds enthousiast, ook na drie maanden‟. De leerkracht noemt de 

toegenomen motivatie de sleutel voor het succes van de innovatie. ‗Ze vinden het leuk om 

woorden te plaatsen en er een afbeelding bij te maken of ze te gebruiken in een zin‟. De 

leerlingen krijgen steeds meer vaardigheid in het werken met de innovatie. Leerlingen die 

vaardiger zijn met computers, lijken nog meer plezier te hebben in de netbooks dan 

leerlingen die daar wat minder handig in zijn. Sommige leerlingen hebben moeite met het 
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vinden van de betekenis van woorden. Wanneer de woorden gekoppeld zijn aan een thema is 

dat makkelijker. De leerkracht geeft ook aan dat meisjes wel meer affiniteit hebben met taal 

en daarom wat meer werk maken van de zinnen en de omschrijving van de betekenis van 

woorden. Jongens zijn wat sneller tevreden, maar ze worden door het programma wel 

uitgenodigd om meer hun best te doen; „Het gaat het web op, iedereen leest het, daarom 

willen ze het goed doen‟. Opgemerkt wordt dat de leerlingen meer discussiëren over woorden 

en betekenissen: „dat zie je bij de gewone lessen niet gebeuren en nu wel!‟. De leerkracht 

merkt uit reacties van ouders dat leerlingen ook thuis actief aan de slag tgaan met de 

netbooks.  

Ook tijdens de klassenobservatie komt naar voren dat leerlingen plezier hebben in het 

werken met de netbooks met www.boekie.info., en dat ze gemotiveerd worden om er goed 

mee aan de slag te gaan. Tijdens de observatie is er een zeer rustige sfeer in de klas. De 

leerlingen werken goed geconcentreerd, zelfs als de leerkracht even het lokaal uitloopt. De 

leerlingen werken overwegend individueel en overleggen soms fluisterend met elkaar. 

Sommige leerlingen zijn zó geconcentreerd bezig dat ze ‗helemaal in het scherm gedoken‘ 

zitten. 

Desgevraagd geven leerlingen aan deze werkwijze redelijk leuk te vinden „leuker dan het 

boek‟. Ze vinden het makkelijk om mee te werken en hebben daarbij niet veel hulp nodig. 

Voor samenwerken vinden ze de netbooks minder geschikt. Overwegend denken de 

leerlingen dat ze er veel van leren.  

5.3.4 Conclusie 

Bij dit project werd de controlegroep gevormd door een eerder cohort op de Kolkribbe. 

Dientengevolge kan alleen de toets voor begrijpend lezen geanalyseerd worden met een 

vergelijking tussen de experimentele en controlegroep. De woordenschattoets en de 

motivatievragenlijsten kunnen alleen vergeleken worden in voor- en nameting binnen de 

experimentele groep. 

 

Leerprestaties 

De analyses van de Cito-toetsen voor begrijpend lezen geven aanwijzingen voor een positief 

effect van de interventie op begrijpend lezen. De analyses van de Cito-woordenschattoetsen 

geven aanwijzingen voor een positief effect van de interventie op woordenschatontwikkeling. 

Leerlingen die bij het leren van woorden werken met eigen netbooks en www.boekie.info 

ontwikkelen een grotere woordenschat en gaan meer vooruit op begrijpend lezen, dan 

leerlingen die zonder deze innovatie taalonderwijs kregen. 

 

Motivatie 

Er zijn geen aanwijzingen voor een positief effect van het gebruik van netbooks met 

www.boekie.info voor het woordenschatonderwijs op schoolmotivatie. Voorts lijkt de 

innovatie geen positief effect te hebben op de motivatie voor woordenschatonderwijs. Het 

effect op de intrinsieke leesmotivatie is zelfs negatief.  

Bij schoolbezoek en in de logboekjes voor docenten wordt gesignaleerd dat de leerlingen in 

de experimentele groep de nieuwe werkwijze voor woordenschatonderwijs leuk vinden en 

dat ze gemotiveerd worden. De leerkracht meent dat leerlingen met het programma 

gemotiveerd worden om de leerstof meer actief te verwerken. 

 
  

http://www.boekie.info/
http://www.boekie.info/
http://www.boekie.info/
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Interpretatie 

Op deze school is de innovatie goed geïmplementeerd. De experimentele conditie is volgens 

plan gerealiseerd. De controlegroep werd gevormd door een eerder cohort. Voordeel daarvan 

is dat er geen interferentie optrad tussen beide condities. Nadeel was dat alleen de toets 

voor begrijpend lezen in beide condities vergeleken kon worden.  

 

Een positief effect van de innovatie op leerprestatie wordt aangetoond voor de toets op 

begrijpend lezen. Ook is er een mogelijk positief effect van de innovatie gevonden op 

leeswoordenschat. Er zijn geen positieve effecten op motivatie kwantificeerbaar. Op 

intrinsieke leesmotivatie is een negatief effect van de innovatie gevonden.  

5.4 PCBS de Levensboom; ‘Multitalent’ voor woordenschat en rekenen 

PCBS de Levensboom is een kleine Protestants Christelijke basisschool in Blaricum, onder het 

bestuur van stichting Proceon. De school maakt deel uit van het Scholencomplex Bijvanck. 

Binnen dit complex zijn tevens de peuterspeelzaal Spelevanck, de katholieke basisschool 

Blaricum en de openbare basisschool Bijvanck gehuisvest. Het oorspronkelijke 

scholencomplex is in 1975 in gezamenlijke opdracht van het gemeentebestuur van Blaricum 

en de besturen van de katholieke (Blaricum) en prot. christelijke (Laren) scholen gebouwd. In 

1998 is er, na een brand, een geheel nieuw, modern scholencomplex op dezelfde locatie 

gerealiseerd. Uitgangspunt is een structurele samenwerking tussen de scholen in het 

gebouw, waarbij faciliteiten zoveel mogelijk gedeeld worden. De Levensboom heeft 92 

leerlingen, verdeeld over vier combinatiegroepen van steeds twee leerjaren. 

 

5.4.1 Projectplan 

Projectbeschrijving 

De school stelt het kind centraal en probeert zoveel mogelijk in te steken op coöperatief 

leren. De school profileert zich ook met handelingsgericht werken en differentiatie. 

Leerlingen worden begeleid in alle fasen van ontwikkeling en sociaal gedrag wordt 

bevorderd. Op deze school wordt veel gebruik gemaakt van ict-middelen; onder andere 

krijgen leerlingen in de bovenbouw via de website van de school digitaal oefenmateriaal 

aangeboden en het huiswerk wordt met een digitale agenda aangeboden. Het is de ambitie 

van de Levensboom om het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de talenten van 

leerlingen. Met het softwarepakket ‗Multitalent‘, met het concept van meervoudige 

intelligentie, kan een analyse gemaakt worden van individuele leerstrategieën en kunnen 

opdrachten meer op leerlingen worden toegesneden. ‗Multitalent‘ wordt tijdens het project 

ingezet voor de hoofdvakgebieden (taal, lezen, rekenen/wiskunde) in de groepen 7 en 8.  

De controlegroep wordt gevormd door de leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de OBS 

Bijvanck, waar met dezelfde methode voor taal (Taal op Maat) en rekenen (Pluspunt) wordt 

gewerkt. Op deze school is de manier van werken meer klassikaal. Op het gebied van ict zijn 

er wel dezelfde mogelijkheden, maar ‗Multitalent‘ wordt niet gebruikt. 

 

Onderzoeksvraag 

Draagt de inzet van ‗Multitalent‘ voor het woordenschatonderwijs en voor rekenen bij aan 

een toename van motivatie en leerprestaties van leerlingen voor deze vakken? 

 

Beoogde effecten 

De verwachting is dat de leerlingen in de experimentele groep, waarbij het programma 

‗Multitalent‘ wordt ingezet voor woordenschat en rekenen meer gemotiveerd worden voor 
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het taalonderwijs en rekenen, dan leerlingen die zonder ‗Multitalent‘ werken (controlegroep). 

Ook is de verwachting dat er verschillen tussen de groepen optreden in relatie tot 

leerprestaties voor taal en rekenen. 

 

5.4.2 Implementatie 

De implementatie van de innovatie op de school wordt besproken aan de hand van het Vier-

in-balans model van Kennisnet. Volgens dit model zijn een aantal voorwaarden relevant voor 

implementatie van ict-innovaties, namelijk randvoorwaarden op het gebied van visie, 

professionalisering, digitaal materiaal en een (ict)-infrastructuur. Daarnaast is de aansturing 

van de school- en projectleider relevant, en samenwerking binnen de school.  

 

De innovatie past goed in de onderwijsvisie van deze school, namelijk dat onderwijs moet 

aansluiten bij de beleving en mogelijkheden van kinderen. Binnen de school is coöperatief 

leren al langer een streven en het is een speerpunt om te differentiëren in verschillende 

werkvormen. In het kader van passend onderwijs en handelingsgericht werken lijkt 

‗Multitalent‘ goed bruikbaar. Het project is op directieniveau geïntroduceerd, de directeur 

van de school is tevens projectleider. Er is veel overleg en uitwisseling geweest met de 

betrokken leerkrachten. Differentiëren gebeurt in de hele school, maar ‗Multitalent‘ is (nog) 

niet geschikt voor de onderbouw.  

 

De betrokken leerkrachten van de combinatiegroep 7/8 zijn voldoende geschoold om met 

‗Multitalent‘ te werken. Voor aanvang van het project is een cursusmiddag over meervoudige 

intelligentie gevolgd en er is geoefend met het programma. Op deze school is de innovatie 

echt ‗work in progress‘. De leerkrachten leren de mogelijkheden van het programma 

gaandeweg meer kennen, en komen tot nieuwe inzichten. Zo wordt bijvoorbeeld ter discussie 

gesteld of je zwak ontwikkelde talenten ook niet zou moeten remediëren in plaats van 

voortdurend insteken op sterk ontwikkelde talenten. Aanvankelijk was het de bedoeling om 

leerlingen individueel te laten werken, aan de hand van ‗gevulde mandjes‘ (een keuzemenu 

aan opdrachten voor individuele leerlingen op basis van een vooraf afgenomen 

leerlingvaardighedentest). Er bleken echter veel coöperatieve werkvormen beschikbaar in 

‗Multitalent‘ op het gebied van taal en rekenen. Er is gedurende de looptijd van het project 

uiteindelijk veel met deze groepsopdrachten gedaan, en in mindere mate is er individueel 

gewerkt. Men vindt dat dit goed aansluit bij de gangbare werkwijze en dat leerkrachten door 

het programma beter onderbouwd de groepsgewijze aanpak vorm kunnen geven. De 

integratie in het klassenmanagement is geen probleem. Er wordt met weektaken gewerkt en 

een planning. Leerlingen vullen zelf in een schema in wat ze gedaan hebben, daarmee houdt 

de leerkracht het overzicht. 

 

Op het gebied van software en hardware hebben zich geen noemenswaardige problemen 

voorgedaan. Er is een PC-plus-systeem van vier werkplekken in een mobiele systeemkast 

aangeschaft, zodat er geen overbelasting van de reeds aanwezige computers zou ontstaan. 

Het afnemen van de vaardigheidstesten bij leerlingen en het op basis daarvan vullen van de 

‗mandjes‘ kost wel wat tijd. Dat laatste is gedurende de looptijd van het project uiteindelijk 

niet gerealiseerd. Leerkrachten geven aan dat het een beetje schipperen was met de 

beschikbare tijd om de nieuwe werkwijze eigen te maken . 

 

De samenwerking tussen de betrokken leerkrachten en de projectleider liep goed. Er is elke 

woensdagmiddag overleg tussen de beide leerkrachten en met de projectleider. Er is zowel 

ad-hoc overleg, als team-breed overleg. Men vindt dat de implementatie goed verlopen is, zij 

het wat minder snel dan beoogd, en dat het een proces is van voortschrijding en verdieping. 
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Het wordt vooral belangrijk gevonden dat er een goede structuur zit in het 

klassenmanagement, omdat er twee docenten op de groep staan. Het moet goed 

overgedragen worden.  

 

De betrokken leerkrachten hebben met plezier gewerkt met de vernieuwing, met name 

doordat zij zich meer bewust werden van de verschillende leerstrategieën. Aanvankelijk 

moest men nog wat vertrouwd raken met de terminologie in ‗Multitalent‘ en een beeld 

krijgen van de verschillende disciplines. Gaandeweg is dat meer concreet geworden en bood 

het programma aanknopingspunten voor lesgeven met verschillende didactieken. 

‗Multitalent‘ zal een vast onderdeel worden van het onderwijs in de groepen waar dit 

momenteel is ingevoerd. 

 

5.4.3 Opbrengsten  

Verwacht wordt dat leerlingen met inzet van ‗Multitalent‘ meer gemotiveerd worden en beter 

gaan presteren op woordenschat en rekenen in vergelijking met leerlingen die geen gebruik 

kunnen maken van ‗Multitalent‘. 

 

De interventie liep van september 2010 tot januari 2011. De voormeting voor woordenschat 

(Cito Leeswoordenschat versie 1999) en rekenen (Cito Rekenen-Wiskunde) heeft 

plaatsgevonden in juni 2010 (E-toetsen), en de nameting in januari 2011 (M-toetsen). 

Daarnaast zijn een voor- en nameting voor motivatie afgenomen, resp. in september 2010 en 

januari 2011. De motivatievragenlijsten bestonden uit algemene motivatieschalen voor 

school (welbevinden in relatie tot de leerkracht, welbevinden ten aanzien van 

medeleerlingen, cognitief zelfvertrouwen en taakoriëntatie), specifieke motivatieschalen voor 

woordenschatonderwijs (intrinsieke motivatie en strategieën), en specifieke motivatieschalen 

voor rekenen (plezier en angst).  

 

Participanten 

Er deden in totaal 46 leerlingen uit groep 7 en 8 van twee verschillende scholen aan het 

onderzoek mee. De experimentele groep is de groep leerlingen uit groep 7 en 8 van 

Levensboom, bestaande uit 9 leerlingen uit groep 7 en 12 leerlingen uit groep 8. De 

controlegroep bestaat uit 12 leerlingen uit groep 7 en 13 leerlingen uit groep 8 van de 

basisschool Bijvanck. Verdere specificaties van de onderzoeksgroep zijn weergegeven in 

Tabel 5.4.1. 

 

Tabel 5.4.1  Aantallen respondenten naar sekse, gewicht, autochtoon/allochtoon en 
dyslexie-indicatie 

  sekse Leerling-
gewicht  

Niet-westers 
allochtoon 

Dyslexie-
indicatie  

Totaal 

  jongen meisje 0.30 1.20 leerling ouders     

Experimentele 
groep 

     

   groep 7 6 3 - 1 1 3 - 9 

groep 8 6 6 1 - - 2 1 12 

Controlegroep    

     groep 7 5 7 - - - - - 12 

groep 8 6 7 1 - - - - 13 
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Woordenschat 

De gemiddelde scores op de Leeswoordenschat-toets (LWS) op beide afnamemomenten in 

beide condities zijn voor zowel groep 7 als groep 8 weergegeven in Tabel 5.4.2. 

 

Tabel 5.4.2 Gemiddelde scores op de afnamen LWS in twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 7 Voormeting 93.43 6.21 7 102.75 8.42 12 
  Nameting 107.57 10.71 7 110.33 9.98 12 
groep 8 Voormeting 119.64 10.86 11 114.83 12.17 12 
  Nameting 126.00 19.95 11 117.08 12.40 12 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

In beide condities, zowel voor de groepen leerlingen in groep 7 als in groep 8, is sprake van 

een vooruitgang tussen de voortoets en natoets. In groep 7 gaan de leerlingen uit de 

controlegroep er bijna een hele standaarddeviatie op vooruit en de leerlingen uit de 

experimentele groep gaan er zelfs anderhalve standaarddeviatie op vooruit. Er is in totaal (E- 

en C-groep) één leerling in groep 7 die lager scoort op de natoets dan op de voortoets. De 

verschillen in groep 8 zijn kleiner, daar gaan de leerlingen uit de controlegroep een kwart 

standaarddeviatie en de leerlingen uit de experimentele groep een derde standaarddeviatie 

op vooruit. Er zijn in totaal (E- en C-groep) 9 leerlingen in groep 8 die achteruitgaan.  

 

Uit de analyses van de vaardigheidsscores van de voormetingen en nametingen van de 

Leeswoordenschat-toets blijkt het effect van tijd significant te zijn (V=0.54, F
(1,38)

=20.58, 

p<.001). Het effect van tijd komt erop neer, dat er gemiddeld op de natoets circa 7½ punt op 

de vaardigheidsschaal hoger wordt gescoord dan op de voortoets. Het effect van groep is 

significant (F
(1,38)

=20.89, p<.001). Leerlingen uit groep 8 scoren gemiddeld hoger dan 

leerlingen uit groep 7. Figuur 5.4.1 geeft het hoofdeffect van groep weer.  

 

 

 
Figuur 5.4.1 Hoofdeffect van groep bij LWS 

 

Conclusie leerresultaten woordenschat 

Er kan geconcludeerd worden dat het gebruik van het programma ‗Multitalent‘ niet leidt tot 

significant tot betere woordenschatontwikkeling. Er zijn geen verschillende scores gevonden 

tussen de controlegroep en experimentele groep. Er is wel een effect van tijd, maar de 
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toename van gemiddelde scores treedt in beide groepen op. Er moet wel rekening worden 

met de geringe power van de statistische toetsen als gevolg van de kleine aantallen 

participanten. Er kunnen dan slechts sterke effecten worden gedetecteerd. De kans dat er 

een klein of middelmatig effect in de populatie is gemist, is dus vrij groot. 

 

Rekenen 

In Tabel 5.4.3 worden de gemiddelde scores weergegeven op de rekentoets (RW) op beide 

afnamemomenten in beide condities zowel voor groep 7 als groep 8. 

 

Tabel 5.4.3 Gemiddelde scores op de afnamen RW in twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 7 Voormeting 85.67 9.73 9 90.25 7.89 12 
  Nameting 93.00 9.29 9 100.00 7.54 12 
groep 8 Voormeting 114.27 8.33 11 105.42 8.31 12 
  Nameting 119.91 9.93 11 110.08 9.41 12 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

Ook voor de rekenvaardigheid zien we zowel voor groep 7 als 8 en voor beide groepen een 

vooruitgang tussen de voortoets en natoets. In groep 7 gaat de controlegroep bijna 

anderhalve standaarddeviatie vooruit en de experimentele groep een hele standaarddeviatie 

vooruit. Er gaat geen enkele leerling achteruit in groep 7 (E- en C-groep). In groep 8 gaat 

zowel de controlegroep als de experimentele groep gaat er een halve standaarddeviatie op 

vooruit. In groep 8 gaan in totaal (E- en C-groep) 5 leerlingen achteruit.  

 

Uit de analyses van de vaardigheidsscores van de voormetingen en nametingen van de 

rekentoets blijkt eveneens het effect van tijd significant te zijn (V=1.26, F
(1,39)

=48.93, p<.001). 

Er wordt gemiddeld op de natoets circa 7½ punt op de vaardigheidsschaal hoger gescoord 

dan op de voortoets. Ook het effect van groep is significant (F
(1,39)

=63.42, p<.001). Leerlingen 

uit groep 8 scoren gemiddeld hoger dan leerlingen uit groep 7. Het interactie-effect tussen 

groep en conditie is significant (F
(1,39)

=9.11, p=.004). Dit betekent dat er voor de groepen 7 en 

8 een ander effect is van conditie. In groep 7 scoort de controlegroep hoger dan de 

experimentele groep en in groep 8 scoort de experimentele groep hoger dan de 

controlegroep. Figuur 5.4.2 geeft de effecten weer.  

 

 

  
Figuur 5.4.2 Interactie tussen groep en conditie en hoofdeffect van groep bij de RW 



107 

 

 

Conclusie leerresultaten rekenen 

Er kan geconcludeerd worden dat het gebruik van programma ‗Multitalent‘ geen positief 

effect heeft op rekenvaardigheid. Er is wel een effect van tijd, maar de toename van 

gemiddelde scores treedt in beide groepen op.  

 

Motivatie voor school en leren 

Welbevinden in relatie tot de leerkracht 

De gemiddelde scores op welbevinden in relatie tot de leerkracht op beide afnamemomenten 

in beide condities zowel voor groep 7 als groep 8 zijn weergegeven in Tabel 5.4.4. 

 

Tabel 5.4.4 Gemiddelde scores op de afnamen welbevinden in relatie tot de leerkracht 
in twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 7 Voormeting 3.57 0.63 8 3.90 0.43 9 
  Nameting 3.66 0.58 8 4.05 0.45 9 
groep 8 Voormeting 4.21 0.52 11 4.19 0.46 13 
  Nameting 4.12 0.50 11 4.12 0.43 13 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

Terwijl beide groepen leerlingen in groep 7 stijgen, dalen beide groepen leerlingen in groep 8 

in hun welbevinden. In groep 7 stijgen de leerlingen uit de controlegroep één derde 

standaarddeviatie in hun welbevinden en de leerlingen uit de experimentele groep één zesde 

standaarddeviatie in hun welbevinden. In totaal (E- en C-groep) gaan 4 leerlingen in groep 7 

achteruit. In groep 8 gaan beide groepen erg weinig achteruit. De controlegroep gaat er één 

zesde standaarddeviatie op achteruit en de experimentele groep één vijfde. In groep 8 gaan 

in totaal (E- en C-groep) 13 leerlingen achteruit. 

 

Wat betreft welbevinden in relatie tot de leerkracht is alleen het hoofdeffect van groep 

significant (F
(1, 36) 

= 4.29, p = .046). Het effect van groep houdt in dat groep 8 meer 

welbevinden in relatie tot de leerkracht rapporteert dan groep 7, zowel op de voormeting als 

op de nameting (zie Figuur 5.4.3). 

 

 
Figuur 5.4.3  Hoofdeffect van groep bij welbevinden in relatie tot de leerkracht 
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Welbevinden ten aanzien van medeleerlingen 

In Tabel 5.4.5 zijn de gemiddelde scores op welbevinden ten aanzien van medeleerlingen op 

beide afnamemomenten in beide condities zowel voor groep 7 als groep 8 weergegeven.  

 

Tabel 5.4.5 Gemiddelde scores op de afnamen welbevinden ten aanzien van 
medeleerlingen in twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 7 Voormeting 4.31 0.45 7 4.20 0.99 9 
  Nameting 4.14 0.57 7 4.65 0.43 9 
groep 8 Voormeting 4.62 0.42 11 4.67 0.28 12 
  Nameting 4.62 0.28 11 4.51 0.57 12 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

In groep 7 stijgt de controlegroep met één standaarddeviatie in hun welbevinden met de 

medeleerlingen, terwijl de experimentele groep één derde standaarddeviatie daalt. In groep 7 

dalen in totaal (E- en C-groep) 5 leerlingen in hun welbevinden. In groep 8 dalen de leerlingen 

met één vierde standaarddeviatie uit de controlegroep en verandert er niets voor de 

leerlingen uit de experimentele groep. In totaal (E- en C-groep) dalen 10 leerlingen in groep 8 

in hun welbevinden ten aanzien van medeleerlingen. 

 

Wat betreft het welbevinden ten aanzien van medeleerlingen is alleen het interactie-effect 

van tijd, conditie en groep significant (V=.17, F
(1,35)

=6.03, p=.019). Dit betekent dat het 

interactie-effect tussen tijd en conditie verschillend is voor de groepen 7 en 8. Het blijkt dat 

er zowel in groep 7 als 8 sprake is van een significant interactie-effect tussen tijd en 

conditie, maar dat deze tegenstrijdig zijn. In groep 7 daalt de experimentele groep en stijgt 

de controlegroep en in groep 8 daalt alleen de controlegroep. Figuur 5.4.4 geeft het 

interactie-effect weer. 

 

 
Figuur 5.4.4  Interactie tussen tijd, conditie en groep bij welbevinden ten aanzien van 

medeleerlingen 

 

Cognitief zelfvertrouwen  

In Tabel 5.4.6 zijn de gemiddelde scores zichtbaar op cognitief zelfvertrouwen op beide 

afnamemomenten in beide condities zowel voor de leerlingen uit groep 7 als groep 8.  
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Tabel 5.4.6 Gemiddelde scores op de afnamen cognitief zelfvertrouwen in twee 
condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 7 Voormeting 3.75 0.73 9 3.57 0.89 10 
  Nameting 3.62 0.59 9 4.00 0.92 10 
groep 8 Voormeting 4.00 0.70 11 4.09 0.48 11 
  Nameting 4.23 0.55 11 3.97 0.46 11 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

In groep 7 stijgen de leerlingen uit de controlegroep ongeveer een halve standaarddeviatie en 

de leerlingen uit de experimentele groep dalen één zesde standaarddeviatie in hun cognitief 

zelfvertrouwen. In groep 8 zien we het omgekeerde patroon, de leerlingen uit de 

controlegroep dalen een kwart standaarddeviatie en de leerlingen uit de experimentele groep 

stijgen minder dan een halve standaarddeviatie. In totaal (E- en C-groep) gaan 6 leerlingen in 

groep 7 en 8 leerlingen in groep 8 achteruit.  

 

Ook op de afhankelijke variabele cognitief zelfvertrouwen is alleen het interactie-effect van 

tijd, conditie en groep significant (V=.37, F
(1,36)

=13.28, p=.001). In groep 7 daalt de 

experimentele groep en stijgt de controlegroep en in groep 8 stijgt de experimentele groep 

en daalt de controlegroep. In Figuur 5.4.5 is het interactie-effect weergegeven. 

  
Figuur 5.4.5  Interactie tussen tijd, conditie en groep bij cognitief zelfvertrouwen 

 

Taakoriëntatie  

In Tabel 5.4.7 staan de gemiddelde scores op taakoriëntatie op beide afnamemomenten in 

beide condities zowel voor de leerlingen uit groep 7 als groep 8.  

 
Tabel 5.4.7 Gemiddelde scores op de afnamen taakoriëntatie in twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 7 Voormeting 4.00 0.80 9 4.22 0.77 10 
  Nameting 4.04 0.72 9 4.60 0.57 10 
groep 8 Voormeting 4.22 0.64 10 4.69 0.27 13 
  Nameting 4.56 0.37 10 4.46 0.41 13 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
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In groep 7 stijgen de leerlingen uit de experimentele groep en de leerlingen uit de 

controlegroep. De controlegroep stijgt tweederde standaarddeviatie, de experimentele groep 

stijgt nauwelijks.  

Er gaan in totaal (E- en C-groep) 3 leerlingen achteruit in groep 7. In groep 8 is alleen een 

gemiddelde stijging van de leerlingen uit de experimentele groep te zien, de leerlingen uit de 

controlegroep dalen gemiddeld. De controlegroep daalt een halve standaarddeviatie en de 

experimentele groep stijgt bijna een hele standaarddeviatie. In groep 8 gaan in totaal (E- en 

C-groep) 10 leerlingen achteruit.  

 

Wat betreft taakoriëntatie is er een significante stijging tussen de voormeting en nameting 

(V=.10, F
(1,37)

=3.76, p=.030). Ook het interactie-effect tussen tijd, conditie en groep is 

significant (V=.38, F
(1,37)

=14.18, p=.001). Terwijl de gemiddelde taakoriëntatie van leerlingen 

uit groep 7 in de experimentele groep en controlegroep stijgt, stijgt in groep 8 de 

experimentele groep en daalt de controlegroep. Je zou voorzichtig kunnen concluderen dat 

het programma ‗Multitalent‘ geen effect heeft in groep 7 en wel een positief effect heeft in 

groep 8. Omdat de controlegroep vooraf hoger scoort op taakoriëntatie, zou er echter sprake 

kunnen zijn van regressie naar het gemiddelde. In Figuur 5.4.6 het interactie-effect gegeven.  

  
Figuur 5.4.6  Interactie tussen tijd, conditie en groep bij taakoriëntatie 

 

Conclusie motivatie voor school en leren 

De motivatievariabelen voor school laten in een enkel geval een mogelijk positief effect van 

de interventie zien, maar alleen voor leerlingen uit groep 8. Het cognitief zelfvertrouwen en 

de taakoriëntatie stijgen tussen voormetingen en nametingen voor leerlingen uit groep 8 

sterker in de experimentele groep dan in de controlegroep.  

 

Motivatie voor woordenschatonderwijs 

Intrinsieke motivatie 

De gemiddelde scores op de intrinsieke motivatievragenlijst op beide afnamemomenten in 

beide condities zowel voor groep 7 als groep 8 zijn weergegeven in Tabel 5.4.8. 
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Tabel 5.4.8 Gemiddelde scores op de afnamen intrinsieke motivatie in twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 7 Voormeting 2.89 0.56 7 3.06 0.41 10 
  Nameting 2.63 0.51 7 3.10 0.54 10 
groep 8 Voormeting 2.92 0.49 10 3.23 0.40 13 
  Nameting 2.82 0.40 10 3.20 0.58 13 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

In groep 7 gaat de controlegroep nauwelijks vooruit en de experimentele groep een halve 

standaarddeviatie achteruit. Er zijn in totaal (E- en C-groep) 9 leerlingen in groep 7 die 

achteruitgaan. In groep 8 gaan beide groepen achteruit. De controlegroep nauwelijks 

achteruit en de experimentele groep gaat er één vierde standaarddeviatie op achteruit. In 

groep 8 gaan in totaal (E- en C-groep) 12 leerlingen achteruit.  

 

Bij analyses op de afhankelijke variabele intrinsieke motivatie zijn geen effecten gevonden. 

 

Strategieën  

De gemiddelde scores op de strategieënvragenlijst op beide afnamemomenten in beide 

condities zowel voor groep 7 als groep 8 zijn weergegeven in Tabel 5.4.9.  

 

 
Tabel 5.4.9 Gemiddelde scores op de afnamen strategieën in twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 7 Voormeting 2.55 0.41 8 2.69 0.58 10 
  Nameting 2.34 0.58 8 2.66 0.67 10 
groep 8 Voormeting 2.39 0.48 11 2.70 0.36 11 
  Nameting 2.40 0.47 11 2.62 0.54 11 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

In groep 7 zien we zowel voor de controlegroep als de experimentele groep een daling in 

strategieën. De controlegroep daalt nauwelijks en de experimentele groep daalt één derde 

standaarddeviatie. In groep 7 (E- en C-groep) dalen 9 leerlingen. In groep 8 gaat alleen de 

experimentele groep vooruit, maar nauwelijks. De controlegroep daalt één zevende 

standaarddeviatie. In groep 8 (E- en C-groep) gaan 11 leerlingen achteruit. 

 

Bij analyses op de afhankelijke variabele strategieën zijn geen effecten gevonden. 

 

Conclusie motivatie voor woordenschatonderwijs 

De motivatievariabelen voor woordenschatonderwijs laten geen effect van de interventie 

zien. 

 

Motivatie voor rekenen 

Plezier in rekenen 

De gemiddelde scores op de schaal plezier in rekenen op beide afnamemomenten in beide 

condities zowel voor groep 7 als groep 8 zijn weergegeven in Tabel 5.4.10. 
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Tabel 5.4.10 Gemiddelde scores op de afnamen plezier in rekenen in twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 7 Voormeting 2.62 0.70 9 2.59 0.75 9 
  Nameting 2.70 0.73 9 2.70 0.82 9 
groep 8 Voormeting 2.95 0.50 11 2.73 0.51 12 
  Nameting 2.83 0.43 11 2.50 0.33 12 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

In groep 7 stijgen beide groepen. De controlegroep stijgt één vierde standaarddeviatie en de 

experimentele groep stijgt één tiende standaarddeviatie. Er zijn in totaal (E- en C-groep) 7 

leerlingen die dalen in hun plezier in rekenen. In groep 8 dalen juist beide groepen. De 

controlegroep daalt één derde standaarddeviatie en de experimentele groep daalt één vierde 

standaarddeviatie. In groep 8 (E- en C-groep) dalen 18 leerlingen in hun plezier in rekenen.  

 

Bij analyses op de afhankelijke variabele rekenplezier is alleen een interactie-effect gevonden 

tussen tijd en groep (V=0.23, F
(1,36)

=8.34, p=.007). In groep 7 stijgt het plezier in rekenen en in 

groep 8 daalt het plezier in rekenen. Dit is weergegeven in Figuur 5.4.7. 

 
Figuur 5.4.7  Interactie tussen tijd en groep bij plezier in rekenen 

 

Angst voor rekenen 

De gemiddelde scores op de schaal angst voor rekenen op beide afnamemomenten in beide 

condities zowel voor groep 7 als groep 8 zijn weergegeven in Tabel 5.4.11. Een hoge score op 

de schaal angst voor rekenen, betekent dat de leerlingen minder angstig zijn.  

 

Tabel 5.4.11 Gemiddelde scores op de afnamen angst voor rekenen in twee condities  

   Experimentele groep  Controlegroep 
    M sd N M sd N 

groep 7 Voormeting 3.09 0.70 9 3.14 0.45 10 
  Nameting 3.02 0.53 9 3.38 0.33 10 
groep 8 Voormeting 3.40 0.38 11 3.02 0.64 13 
  Nameting 3.33 0.41 11 2.88 0.53 13 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

In groep 7 stijgt de controlegroep bijna drie vierde standaarddeviatie, de experimentele 

groep daarentegen daalt één zevende standaarddeviatie. Er zijn in totaal (E- en C-groep) 7 

leerlingen in groep 7 die dalen. In groep 8 dalen beide groepen. De controlegroep daalt één 
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vierde en de experimentele groep daalt ongeveer één zesde standaarddeviatie. In totaal (E- en 

C-groep) dalen er 12 leerlingen in groep 8.  

 

Wat betreft angst voor rekenen is er een significant interactie-effect tussen tijd, conditie en 

groep gevonden (V=0.13, F
(1,38)

=4.81, p=.034). Dit betekent dat het interactie-effect tussen tijd 

en conditie verschillend is voor de leerjaren 7 en 8. In groep 7 daalt de experimentele groep 

(krijgt dus meer angst voor rekenen) en stijgt de controlegroep (krijgt dus minder 

angstgevoelens) en in groep 8 dalen zowel de experimentele groep als de controlegroep. Het 

interactie-effect weergegeven in Figuur 5.4.8. 

 

Conclusie motivatie voor rekenen 

De motivatievariabelen voor rekenen laten geen positief effect van de interventie zien. 

 

 
 

Figuur 5.4.8  Interactie tussen tijd en groep bij angst voor rekenen 
 

Gepercipieerde opbrengsten 

Of de leerlingen meer gemotiveerd worden door de nieuwe werkwijze en meer plezier 

krijgen in woordenschatonderwijs en rekenen is ook op verschillende kwalitatieve manieren 

onderzocht, door de percepties van betrokken leraren en projectleider te vragen in 

vraaggesprekken en in de logboekjes, door enkele leerlingen te bevragen, en door 

klassenobservaties.  

 

Docenten menen dat de overgang door de innovatie voor de leerlingen niet zo groot is. Ze 

zien een geleidelijk positief effect op het pedagogisch klimaat en de sfeer. Ook wordt 

gesignaleerd dat leerlingen met meer plezier werken: ‗Op het plezier van leerlingen zie je een 

klein plusje‟. Daarnaast worden voorbeelden gegeven van betere leerresultaten, zoals bij het 

maken van een powerpointpresentatie voor een spreekbeurt, waarbij leerlingen van groep 8 

als mentor aan leerlingen van groep 7 worden gekoppeld: ‗Voor beide leerlingen leerzaam‟. 

Leerlingen worden serieus genomen. Ze krijgen goede leerstof aangeboden en er wordt 

verwacht dat ze goed aan de slag gaan. ‗Je ziet dat ze plezier hebben in het werk en actief 

zijn, ze gaan met plezier naar school‟. De werkwijze van actief lezen en leren wordt voor veel 

leerlingen erg geschikt gevonden, vooral omdat de verschillende werkvormen goed inspelen 

op verschillen tussen leerlingen. Instructie wordt waar nodig gegeven, liefst kort maar 

krachtig. Leerlingen moeten wel in staat zijn om zelfstandig te werken, daarom is het voor 

jongere leerlingen wat minder geschikt. 
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Ook tijdens de klasobservatie wordt een rustige en werkzame sfeer gezien. De grote deuren 

van het klaslokaal staan open, zodat leerlingen ook in de ruimte naast het lokaal kunnen 

werken. Ondanks deze open ruimte en wat heen en weer geloop van leerlingen en het feit dat 

leerlingen individueel of in groepjes werken, zijn leerlingen zeer aandachtig en 

geconcentreerd bezig. 

 

5.4.4 Conclusie 

Leerprestaties 

De analyses van de Cito-woordenschattoetsen geven geen aanwijzingen voor een effect van 

de interventie op woordenschatontwikkeling. De analyses van de Cito-toetsen voor rekenen 

en wiskunde geven geen aanwijzingen voor een effect van de innovatie op rekenprestaties. 

Dat wil zeggen dat leerlingen die met de inzet van ‗Multitalent‟  werken niet meer 

vooruitgaan in woordenschatontwikkeling en rekenen dan leerlingen die zonder deze 

innovatie hebben gewerkt. 

Motivatie 

Er zijn aanwijzingen voor een positief effect van het gebruik van ‗Multitalent‘ op motivatie 

voor school. Deze effecten beperken zich tot cognitief zelfvertrouwen en taakoriëntatie in 

groep 8. Voorts zijn er geen aanwijzingen gevonden voor een verhoogde motivatie op 

woordenschatonderwijs of rekenen voor leerlingen in de experimentele conditie.  

Bij schoolbezoek en in de logboekjes voor docenten wordt gesignaleerd dat de leerlingen in 

de experimentele groepen met plezier naar school gaan en dat de sfeer actief en betrokken 

is. De leerkrachten menen dat de inzet van ‗Multitalent‘ hier geleidelijk positief aan bijdraagt. 

Interpretatie 

Op deze school is de innovatie goed geïmplementeerd, langs de weg der geleidelijkheid. De 

leerlingen in de experimentele conditie hebben dagelijks les gekregen met inzet van 

‗Multitalent‘. De aanvankelijk beoogde individuele aanpak (gevulde ‗mandjes‘ voor de 

leerlingen) is tijdens het proces losgelaten en daarvoor in de plaats is meer met 

groepsopdrachten gewerkt. De controlegroepen hebben met dezelfde taal- en rekenmethode 

gewerkt, maar dan zonder ‗Multitalent‘. Aan de voorwaarden voor experimentele en 

controleconditie is dus voldaan.  

Zowel voor leerprestaties als voor motivatie van leerlingen worden enkele positieve effecten 

van de innovatie aangetoond, voornamelijk in groep 8. Mogelijk speelt hier een rol dat het 

aantal leerlingen in groep 7 wat kleiner is en er ook relatief wat meer leerlingen zijn met een 

allochtone achtergrond en/of een hoger leerlinggewicht. Gezien het feit dat de innovatie 

geleidelijk is ingevoerd, is niet ondenkbaar dat effecten duidelijker worden wanneer er een 

langere looptijd van het onderzoek zou zijn.  

5.5 SKOzoK; @ny Learning; skoolmates met ‘Rekentuin’ voor rekenen 

Het project wordt uitgevoerd op twee relatief kleine dorpsscholen; Basisschool de 

Talententoren (140 leerlingen) en Basisschool St. Andreas (80 leerlingen). Beide scholen 

behoren tot de stichting SKOzoK. SKOzoK is de afkorting van Samen Koersen op Zichtbare 

Onderwijs Kwaliteit, een onderwijsstichting met 31 scholen in de regio ten zuiden van 

Eindhoven, waar ca. 700 medewerkers het basisonderwijs verzorgen voor bijna 7000 

kinderen. 
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5.5.1 Projectplan 

Projectbeschrijving 

De scholen zetten skoolmates in ten behoeve van het rekenonderwijs. Skoolmates zijn 

laptops met een relatief groot toetsenbord. Met behulp van de website „Rekentuin‟ 

(Universiteit van Amsterdam) oefenen leerlingen basale rekenvaardigheden. Het programma 

„Rekentuin‟ is gericht op de kerndoelen van het onderwijs en sluit inhoudelijk aan op de 

methode in de klas. Het programma is vooral bedoeld als oefening voor het automatiseren. 

Leerlingen worden gemotiveerd door de context; naarmate vaker en succesvoller met het 

programma wordt gewerkt, bloeit het tuintje van elke leerling op. „Rekentuin‟ is adaptief, 

zodat elke leerling op zijn eigen niveau kan oefenen. De leerkracht kan zien hoe vaak en hoe 

lang leerlingen met „Rekentuin‟ werken, en ook hoe de ontwikkeling van de leerlingen is. De 

leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de Talententoren en 6 en 7 van het St. Andreas 

vormen de experimentele groep. De controlegroep wordt gevormd door de leerlingen uit de 

groepen 6, 7 en 8 van Agnetendal, een school onder hetzelfde bestuur, waar met dezelfde 

methode voor rekenen wordt gewerkt maar zonder skoolmates en „Rekentuin‟. 

 

Onderzoeksvraag 

Draagt de inzet van skoolmates gecombineerd met „Rekentuin‟ voor het rekenonderwijs bij 

aan een toename van motivatie en leerprestaties van leerlingen? 

 

Beoogde effecten 

Met skoolmates in combinatie met het programma „Rekentuin‟ wordt een flexibele en 

adaptieve leeromgeving geboden. De verwachting is dat leerlingen die hiermee kunnen 

werken (experimentele groep), meer gemotiveerd worden om te oefenen en daardoor beter 

presteren voor rekenen in vergelijking met leerlingen die zonder deze ict-voorziening 

rekenonderwijs krijgen (controlegroep).  

 

5.5.2 Implementatie 

De implementatie wordt beschreven aan de hand van het vier-in-balansmodel van Kennisnet. 

Hierin wordt aangegeven welke voorwaarden belangrijk zijn om nieuwe ict-toepassingen op 

school goed te kunnen inzetten. Het gaat hierbij om: visie, professionalisering, digitaal 

materiaal en een (ict)-infrastructuur. Daarnaast is de aansturing van de school- en 

projectleider relevant, en samenwerking binnen de school.  

 

De innovatie past goed in de onderwijsvisie van deze school. Deze visie is tweeledig; 

leerlingen bewust maken van de eigen ontwikkeling en onderwijs gericht op het individuele 

kind. Het programma ‗Rekentuin‘ en het gebruik van de skoolmates zijn voor beide aspecten 

relevant. De diversiteit van de leerlingpopulatie met instroom vanuit een 

asielzoekerscentrum maakt een individuele aanpak noodzakelijk. Ict helpt om dat te 

realiseren, en kan leerkrachten werk uit handen nemen. Daarnaast sluit de toepassing in het 

algemeen goed aan bij de gekozen methode voor rekenen. Het besluit om met skoolmates en 

‗Rekentuin‘ te gaan werken is op directieniveau genomen. Er is draagvlak gecreëerd door 

leerkrachten erbij te betrekken en scholing door de ontwikkelaars van ‗Rekentuin‘ te 

organiseren. In de bovenbouw wordt de innovatie structureel ingezet, in de groepen 3 en 4 

wordt deze incidenteel gebruikt, de skoolmates worden dan ‗geleend‘. Voor de kleuters is 

deze aanpak nog te moeilijk.  
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De betrokken leerkrachten kunnen allen goed overweg met de skoolmates en „Rekentuin‟. 

Men is tevreden over de voorbereiding en scholing vooraf. Er waren bij de start wel wat 

verschillen tussen de leerkrachten. Door extra scholing en regelmatige uitwisseling tussen de 

leerkrachten en ict-ers is dit snel beter geworden. Gepland overleg vindt zowel binnen de 

scholen als bovenschools plaats, zodat op de twee locaties op vergelijkbare wijze gewerkt 

wordt. De leerlingen werken niet allemaal even lang met „Rekentuin‟, omdat ze dit zelf 

inplannen in hun weektaak. Er is wel een minimumtijd vastgesteld. De leerlingen werken 

doorgaans zelfstandig met „Rekentuin‟ en hebben daarbij niet veel hulp nodig. Soms helpen 

ze elkaar of willen ze iets aan elkaar laten zien.  

 

De leerkrachten kunnen de innovatie goed integreren in het klassenmanagement. Het werkt 

zelfs makkelijker dan voorheen omdat leerlingen nu niet meer hoeven te rouleren om aan de 

computer te kunnen werken. De leerlingen werken met het programma automatisch op hun 

eigen niveau, daar hoeft de leerkracht niet meer naar om te kijken. 

 

Op het gebied van software en hardware hebben zich aanvankelijk wel wat problemen 

voorgedaan. De capaciteit van het programma/netwerk gaf problemen, waardoor het soms 

traag of niet goed werkte. Dit is ondervangen door leerlingen bijvoorbeeld op de gang te 

laten werken. De leerlingen konden ook niet direct thuis op de skoolmates werken, wat wel 

de bedoeling was. Dit is na de herfstvakantie wel gerealiseerd. Overigens konden de 

leerlingen wel op een gewone computer thuis aan het programma werken. Soms zijn er bugs 

in het programma die doorgaans snel worden opgelost door de ontwikkelaars van 

„Rekentuin‟.  

 

Op de scholen was er voldoende samenwerking tussen betrokkenen. Ook was er 

ondersteuning vanuit de directie, projectleider en ict-ers. Vooral in de Talententoren zijn 

docenten hier positief over; ‗de lokalen zijn open en de lijntjes kort‟. Daarnaast werd er 

bovenschools overleg georganiseerd. Leerkrachten ervaren wel dat er te weinig tijd 

beschikbaar is om de werkwijze (nog) meer in de vingers te krijgen.  

 

De betrokken leerkrachten hebben met enthousiasme gewerkt met de vernieuwing. Men 

vindt dat het boven verwachting werkt. Leerkrachten zijn ook tevreden over de registratie 

die bij het programma hoort en waar het programma zich automatisch op aanpast. 

Coachingsgesprekken kunnen meer inhoud krijgen en remediëring wordt beter: „Je ziet in 

een oogopslag waar een kind op uitvalt‟. Groot voordeel is ook dat het minder werk/tijd kost 

om ‗op alle niveaus voor te bereiden‟. De vernieuwing is een vast onderdeel geworden op de 

scholen, mogelijk vindt uitbreiding plaats naar andere leerjaren of andere vakken (zoals voor 

spelling en lezen). Er wordt nog over nagedacht in hoeverre de vernieuwing eventueel naar 

andere scholen binnen het bestuur wordt uitgebreid. 

 

5.5.3 Opbrengsten 1ste experimentele periode 

Verwacht wordt dat leerlingen die rekenonderwijs krijgen met inzet van skoolmates in 

combinatie met „Rekentuin‟ gemotiveerder zijn voor rekenen en beter presteren dan 

leerlingen die niet met de vernieuwing werken. 

 

De interventie liep van september 2010 tot januari 2011. De voormeting voor rekenprestaties 

(Cito Rekenen - Wiskunde) heeft plaatsgevonden in juni 2010 (E-toetsen), en de nameting in 

januari 2011 (M-toetsen). Daar vooral een effect op automatiseren werd verwacht, zijn tevens 
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Tempotoetsen afgenomen in september 2010 en december 2010 (optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen).  

 

Voor- en nameting voor motivatie zijn respectievelijk in september 2010 en januari 2011 

afgenomen. De motivatievragenlijsten bestonden uit algemene motivatieschalen voor school 

(welbevinden in relatie tot de leerkracht, welbevinden ten aanzien van medeleerlingen, 

cognitief zelfvertrouwen en taakoriëntatie) en specifieke motivatieschalen voor 

rekenonderwijs (plezier en angst). 

 

Participanten  

Er deden in totaal 168 leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van drie verschillende scholen aan het 

onderzoek mee. De experimentele groep is de groep leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van St 

Andreas en Talententoren, bestaande uit 27 leerlingen uit groep 6, 20 leerlingen uit groep 7 

en 14 leerlingen uit groep 8. De controlegroep bestaat uit 40 leerlingen uit groep 6, 31 

leerlingen uit groep 7 en 36 leerlingen uit groep 8 van Agnetendal. In totaal deden 16 

leerlingen van St. Andreas, 45 leerlingen van Talententoren en 107 leerlingen van Agnetendal 

mee aan het onderzoek. In Tabel 5.5.1 wordt per leerjaar de verdelingen in beide condities 

weergegeven.  

 

Tabel 5.5.1 Aantallen respondenten naar sekse, gewicht, autochtoon/allochtoon en 
dyslexie-indicatie 

  sekse Leerling-
gewicht  

Niet-westers 
allochtoon 

Dyslexie-
indicatie  

Totaal 

  jongen meisje 0.30 1.20 leerling ouders     

Experimentele 
groep 

     

   groep 6 13 14 2 2 1 3 - 27 

groep 7 11 9 3 1 1 1 2 20 

groep 8 6 8 1 - - - - 14 

Controlegroep    

     groep 6 19 21 5 1 1 2 6 40 

groep 7 6 25 1 - - - 3 31 

groep 8 24 12 5 - - 2 5 36 

 

Rekenen 

Cito-toets Rekenen-Wiskunde 

De gemiddelde scores op de rekentoets (RW) op beide afnamemomenten in beide condities 

zowel voor groep 6, 7 en 8 zijn weergegeven in Tabel 5.5.2. 

 

Tabel 5.5.2 Gemiddelde scores op de afnamen RW in drie groepen  

    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 

groep 6 Voormeting 78.33 11.15 21 79.28 13.01 39 

  Nameting 87.71 8.74 21 87.54 12.91 39 

groep 7 Voormeting 99.06 19.78 17 84.71 10.37 31 

  Nameting 104.88 12.43 17 93.52 11.59 31 

groep 8 Voormeting 114.91 6.61 11 102.69 15.77 36 

  Nameting 122.55 7.34 11 110.06 15.48 36 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
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Beide condities stijgen in rekenvaardigheid in groep 6, 7 en 8. In groep 6 stijgt de 

experimentele groep een hele standaarddeviatie, in groep 7 een halve standaarddeviatie en in 

groep 8 een hele standaarddeviatie. De controlegroep stijgt in groep 6 drie vijfde 

standaarddeviatie, in groep 7 drie vierde standaarddeviatie en in groep 8 een halve 

standaarddeviatie. In groep 6 (E- en C-groep) zijn er 5 leerlingen, in groep 7 (E- en C-groep) 

zijn er 4 leerlingen en in groep 8 (E- en C-groep) zijn er 4 leerlingen die lager scoren op de 

natoets dan op de voortoets.  

 

Het blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat de interventie effect heeft op rekenvaardigheid 

zoals gemeten met de rekentoets. Het effect van de interactie tussen tijd en conditie is niet 

significant. Het effect van tijd is wel significant (V = 1.072, F
(1, 149) 

= 159.74, p < .001), alsmede 

de effecten van de between-subject factoren conditie (F
(1, 149) 

= 13.76, p < .001), groep (F
(2, 149) 

= 

56.78, p < .001) en de interactie tussen conditie en groep (F
(2, 149) 

= 4.30, p = .015). In Figuur 

5.5.1 is te zien dat de experimentele groep op beide momenten hoger scoort dan de 

controlegroep, dat beide condities er evenveel op vooruitgaan en dat zoals verwacht groep 8 

hoger scoort dan groepen 6 en 7 en dat groep 7 hoger scoort dan groep 6. 

 

Figuur 5.5.1 Effecten van tijd en conditie en hoofdeffect van groep bij RW 

 

Het interactie-effect tussen groep en conditie wordt in Figuur 5.5.2 weergegeven. 

 

 

Figuur 5.5.2 Interactie tussen conditie en groep bij RW 
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Te zien valt dat er in groep 6 geen verschil bestaat tussen beide condities, maar wel in 

groepen 7 en 8. Dit zou een aanwijzing voor een effect van de interventie in groepen 7 en 8 

kunnen zijn, ware het niet dat de driewegsinteractie inclusief tijd niet significant is. De 

driewegsinteractie geeft immers aan of er verschillende groeipatronen in de drie groepen 

zijn en dat zou een aanwijzing zijn voor een differentieel effect van de interventie, 

afhankelijk van groep. 

 

Tempotoets: optellen 

De gemiddelde scores op het tempotoets-onderdeel optellen op beide afnamemomenten in 

beide condities zowel voor groep 6, 7 als 8 zijn weergegeven in Tabel 5.5.3. 

 

Tabel 5.5.3 Gemiddelde scores op de afnamen tempotoets optellen in drie groepen  

    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 

groep 6 Voormeting 28.63 5.86 19 29.83 7.75 35 

  Nameting 33.74 4.65 19 33.09 7.93 35 

groep 7 Voormeting 32.41 5.65 17 33.08 5.13 26 

  Nameting 38.06 5.55 17 34.27 5.35 26 

groep 8 Voormeting 36.71 3.38 14 38.52 6.56 29 

  Nameting 40.00 4.17 14 39.72 6.89 29 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
 
 

Zowel de leerlingen in de controlegroep als de leerlingen in de experimentele groep van 

groep 6, 7 en 8 stijgen in hun score op de toets voor optellen. De experimentele groep stijgt 

in alle groepen ongeveer een hele standaarddeviatie. De controlegroep stijgt veel minder, in 

groep 6 twee vijfde standaarddeviatie, in groep 7 iets meer dan één vijfde standaarddeviatie 

en in groep 8 ongeveer één zesde standaarddeviatie. In groep 6 gaan er in totaal (E- en C-

groep) 9 leerlingen achteruit, in groep 7 (E- en C-groep) gaan 6 leerlingen achteruit en in 

groep 8 (E- en C-groep) gaan 9 leerlingen achteruit.  

 

Bij de tempotoets optellen zijn de within-subjects effecten van tijd (V = .763, F
(1, 134) 

= 102.21, 

p < .001), de interactie tussen tijd en conditie (V = .138, F
(1, 134) 

=18.51, p < .001), en de 

interactie tussen tijd en groep (V = .045, F
(1, 134) 

= 3.00, p = .053) statistisch significant. Van de 

between-subject factoren is alleen het effect van groep significant (F
(2, 134) 

= 16.46, p < .001). In 

Figuur 5.5.3 is te zien dat de experimentele groep sneller ‗groeit‘ dan de controlegroep in de 

zin dat ze hun aanvankelijke achterstand op de voortoets omzetten in een voorsprong op de 

natoets. Ofschoon ook de controlegroep twee punten hoger scoort op de natoets in 

verhouding tot de voortoets, is dit verschil bij de experimentele groep bijna vijf punten 

(meer dan driekwart standaarddeviatie). 
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Figuur 5.5.3 Interactie tussen tijd en conditie en hoofdeffect van groep bij tempotoets 
optellen 

 

In het rechterdeel van Figuur 3 is zowel het groepseffect als het effect van de interactie 

tussen groep en tijd te zien. Groep 8 scoort het hoogst, gevolgd door groep 7 die op haar 

beurt weer hoger scoort dan groep 6. A priori contrasten geven aan dat groep 6 lager scoort 

dan groep 7 (C = -4.28, p = .002) die op haar beurt weer lager scoort dan groep 8 (C = -7.28, p 

< .001). Post hoc paarsgewijze vergelijkingen geven aan dat ook het verschil tussen groep 6 

en groep 7 significant is (C = -3.13, p = .014). Ook is te zien dat de toename van de 

gemiddelde scores minder sterk is naarmate de leeftijd van de kinderen vordert. In groep 6 

wordt gemiddeld 3.90 punten winst behaald, in groep 7 2.96 punten en in groep 8 1.88 

punten. 

 

Tempotoets: aftrekken 

In Tabel 5.5.4 worden de gemiddelde scores op het tempotoets onderdeel aftrekken op beide 

afnamemomenten in beide condities zowel voor groep 6, 7 als 8 weergegeven. 

 

Tabel 5.5.4 Gemiddelde scores op de afnamen tempotoets aftrekken in drie groepen  

    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 

groep 6 Voormeting 25.42 6.91 19 25.69 9.72 35 

  Nameting 28.95 6.17 19 30.71 9.25 35 

groep 7 Voormeting 30.24 7.06 17 28.81 7.75 26 

  Nameting 32.88 7.90 17 31.12 6.64 26 

groep 8 Voormeting 31.57 6.89 14 35.24 7.97 29 

  Nameting 35.50 5.89 14 35.97 8.13 29 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
 
 

Net als op het onderdeel optellen stijgen zowel de leerlingen uit de controlegroep als de 

leerlingen in de experimentele groep van groep 6, 7 en 8 in hun score. De experimentele 

groep stijgt in groep 6 ongeveer een halve standaarddeviatie, in groep 7 één derde 

standaarddeviatie en in groep 8 twee derde standaarddeviatie. De controlegroep stijgt in 

groep 6 ook ongeveer een halve standaarddeviatie, in groep 7 ook één derde 

standaarddeviatie, maar in groep 8 één twaalfde standaarddeviatie. Er zijn in totaal (E- en C-

groep) 9 leerlingen in groep 6, 11 leerlingen in groep 7 en 5 leerlingen in groep 8 die lager 

scoren op de natoets dan op de voortoets.  
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Bij de tempotoets aftrekken zijn de within-subjects effecten van tijd (V = .500, F
(1, 134) 

=66.94, p 

< .001), de interactie tussen tijd en groep (V = .046, F
(1, 134) 

=3.08, p = .049), en de 

driewegsinteractie tussen tijd, groep en conditie (V = .051, F
(1, 134) 

= 3.42, p = .035) statistisch 

significant. Net als bij optellen is van de between-subject factoren alleen het effect van groep 

significant (F
(2, 134) 

= 8.68, p < .001). Groepen 6 en 7 scoren gemiddeld lager dan groep 8 (C = -

6.88, p <.001, C = -3.81, p = .028, respectievelijk). Groep 6 scoort echter niet significant lager 

dan groep 7 (C = -3.07, p = .059). In Figuur 5.5.4 worden de effecten geïllustreerd. 

Linksboven kan worden gezien dat de interactie tussen tijd en groep voornamelijk berust op 

de grotere toename van de gemiddelde score tussen voortoets en natoets in groep 6 ten 

opzichte van groepen 7 en 8, deels analoog aan dit effect bij optellen. 

 

 

Figuur 5.5.4 Interactie tussen tijd en groep en de driewegsinteractie tussen tijd, conditie en 
groep bij tempotoets aftrekken 

 

Met de klok mee wordt vervolgens de interactie tussen tijd, conditie en groep geïllustreerd. 

In elke figuur is telkens de toename in gemiddelde score tussen voortoets en natoets in 

beide condities weergegeven, voor elke groep apart. Het blijkt dat er in groep 8 wel een 

effect van de interventie is opgetreden, maar in groep 6 en 7 niet. In groep 8 is er een 

duidelijke interactie tussen tijd en conditie, in groep 6 nauwelijks en in groep 7 niet. 
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Tempotoets: vermenigvuldigen 

De gemiddelde scores op het tempotoets onderdeel vermenigvuldigen op beide 

afnamemomenten in beide condities zowel voor groep 6, 7 en 8 zijn weergegeven in Tabel 

5.5.5. 

 

Tabel 5.5.5 Gemiddelde scores op de afnamen tempotoets vermenigvuldigen in drie 
groepen  

    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 

groep 6 Voormeting 26.89 7.38 19 27.77 10.30 35 

  Nameting 31.84 8.18 19 34.77 10.66 35 

groep 7 Voormeting 30.88 11.05 16 37.15 8.26 26 

  Nameting 36.75 10.39 16 37.96 9.33 26 

groep 8 Voormeting 34.57 8.06 14 38.11 12.38 28 

  Nameting 40.50 9.03 14 40.79 11.44 28 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
 

Ook uit Tabel 5.5.5 blijkt dat zowel de experimentele groepen als de controlegroepen van 

groep 6, 7 en 8 stijgen in hun score. De experimentele groep stijgt in groep 6 meer dan drie 

vijfde standaarddeviatie, in groep 7 iets minder dan drie vijfde standaarddeviatie en in groep 

8 twee derde standaarddeviatie. De controlegroep stijgt in groep 6 ook meer dan drie vijfde 

standaarddeviatie, in groep 7 één twaalfde standaarddeviatie en in groep 8 minder dan één 

vierde standaarddeviatie. Er zijn in totaal (E- en C-groep) 3 leerlingen in groep 6, 11 

leerlingen in groep 7 en 6 leerlingen in groep 8 die lager scoren op de natoets dan op de 

voortoets.  

 

Bij de tempotoets vermenigvuldigen treedt er alleen een significant effect van tijd op (V = 

.430, F
(1, 134) 

=57.61, p < .001), en vanzelfsprekend van groep (F
(2, 134) 

=6.96, p = .001). Geen van 

de interacties met tijd is significant. Groep 6 scoort gemiddeld lager dan groep 8 (C = -7.92, 

p <.001). Groep 7 scoort echter niet significant lager dan groep 8 (C = -3.43, p = .127). 

 

Post hoc paarsgewijze vergelijkingen geven aan dat het verschil tussen groep 6 en groep 7 

wel significant is (C = -4.49, p = .034). Het hoofdeffect van groep is in Figuur 5.5.5 

weergegeven. Het lijkt alsof er sprake is van verschillende ‗groeipatronen‘ in de verschillende 

groepen, maar ze wijken statistisch gesproken niet van elkaar af. 

 

Figuur 5.5.5 Hoofdeffect van groep bij tempotoets vermenigvuldigen 
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Tempotoets: delen 

De gemiddelde scores op het tempotoets onderdeel delen op beide afnamemomenten in 

beide condities zowel voor groep 6, 7 en 8 zijn weergegeven in Tabel 5.5.6. 

 

Net als op de andere onderdelen van de tempotoets stijgen zowel de leerlingen uit de 

controlegroep als de leerlingen in de experimentele groep van groep 6, 7 en 8 in hun score 

op delen. De experimentele groep stijgt in groep 6 vier vijfde standaarddeviatie, in groep 7 

twee derde standaarddeviatie en in groep 8 drie vierde standaarddeviatie. De controlegroep 

stijgt in groep 6 drie vijfde standaarddeviatie, in groep 7 één vierde standaarddeviatie en in 

groep 8 één derde standaarddeviatie. Er zijn in totaal (E- en C-groep) 8 leerlingen in groep 6, 

5 leerlingen in groep 7 en 4 leerlingen in groep 8 die lager scoren op de natoets dan op de 

voortoets. 
 

Tabel 5.5.6 Gemiddelde scores op de afnamen tempotoets delen in drie groepen  

    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 

groep 6 Voormeting 23.47 10.16 19 20.56 13.08 34 

  Nameting 31.11 9.87 19 29.47 14.96 34 

groep 7 Voormeting 26.19 10.96 16 30.62 10.75 26 

  Nameting 33.19 10.51 16 33.46 12.01 26 

groep 8 Voormeting 31.64 11.13 14 31.11 14.98 28 

  Nameting 39.50 10.58 14 35.57 13.28 28 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
 
 

Voor de tempotoets delen geldt ongeveer hetzelfde als voor de tempotoets 

vermenigvuldigen. Er treedt alleen een significant effect van tijd op (V = .747, F
(1, 133) 

=99.36, p 

< .001), en opnieuw vanzelfsprekend van groep (F
(2, 133) 

=4.61, p = .012). Geen van de 

interacties met tijd is significant. Groep 6 scoort gemiddeld lager dan groep 8 (C = -8.01, p 

=.003). Groep 7 scoort echter niet significant lager dan groep 8 (C = -4.17, p = .131). 

 

Post hoc paarsgewijze vergelijkingen geven aan dat het verschil tussen groep 6 en groep 7 

ook niet significant is (C = -3.84, p = .139). Het hoofdeffect van groep is in Figuur 5.5.6 

weergegeven. Ook hier lijkt het alsof er sprake is van verschillende ‗groeipatronen‘ in de 

verschillende groepen, de ‗groei‘ in groep 6 lijkt het snelst te verlopen. Statistisch gesproken 

wijken de patronen echter niet van elkaar af, de interactie tussen tijd en groei is immers niet 

significant. 
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Figuur 5.5.6 Hoofdeffect van groep bij tempotoets delen 

 

Conclusie leerresultaten 

Er kan geconcludeerd worden dat de inzet van skoolmates in combinatie met „Rekentuin‟ niet 

leidt tot een hogere score op de rekentoets, maar wel tot een hogere score op onderdelen 

van de tempotoets. Leerlingen uit de experimentele groep scoren na het werken met 

‗Rekentuin‘ hoger op het onderdeel optellen en alleen de leerlingen uit de experimentele 

groep van groep 8 scoren hoger op het onderdeel aftrekken, dan de controlegroep. 

 

Motivatie voor school 

Welbevinden in relatie tot de leerkracht 

In Tabel 5.5.7 worden de gemiddelde scores weergegeven op welbevinden in relatie tot de 

leerkracht op beide afnamemomenten in beide condities zowel voor groep 6, 7 als 8.  

 
Tabel 5.5.7 Gemiddelde scores op de afnamen welbevinden in relatie tot de leerkracht in 

twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 

groep 6 Voormeting 3.73 0.43 25 3.80 0.44 30 

  Nameting 3.93 0.64 25 3.75 0.47 30 

groep 7 Voormeting 3.40 0.45 20 3.94 0.45 27 

  Nameting 3.54 0.56 20 4.07 0.46 27 

groep 8 Voormeting 2.99 0.49 14 3.97 0.31 32 

  Nameting 2.93 0.43 14 4.09 0.41 32 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
 
 

Of de leerlingen dalen of stijgen in hun welbevinden is afhankelijk van groep en conditie. In 

groep 6 stijgt de experimentele groep met één derde standaarddeviatie en daalt de 

controlegroep met één tiende standaarddeviatie. Beide groepen stijgen in groep 7 met één 

vierde standaarddeviatie. In groep 8 daalt de experimentele groep met één tiende 

standaarddeviatie en stijgt de controlegroep met één vierde standaarddeviatie. Er zijn in 

totaal (E- en C-groep) 22 leerlingen in groep 6, 11 leerlingen in groep 7 en 14 leerlingen in 

groep 8 die lager scoren op de nameting dan op de voormeting.  
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Eenzijdig getoetst is het effect van het verschil tussen het gemiddelde op de voormeting en 

de nameting statistisch significant (V = .023, F
(1, 142) 

=3.33, p = .035). De gemiddelde score op 

de nameting is echter slechts minder dan ééntiende punt hoger dan de gemiddelde score op 

de voormeting (M = 3.81 versus M = 3.72, corresponderende met een effectgrootte d van .16). 

Daarnaast is het de vraag in hoeverre er sprake is van een verwachting over de richting van 

het verschil tussen de gemiddelde scores op beide tijdstippen. De enige redelijke 

verwachting betreft de interactie tussen tijd en conditie in de zin dat een positief effect van 

de interventie een groter verschil tussen gemiddelde scores op de voor- en nameting in de 

experimentele groep ten opzichte van de controlegroep met zich mee zou moeten brengen. 

Voor prestatiemetingen zouden nog meer voor de hand liggende voorspellingen kunnen 

worden gedaan, zoals toename van gemiddelde score tussen voor- en nameting en hogere 

gemiddelde scores in hogere groepen. Voor motivatiemetingen is het dus eigenlijk de vraag 

in hoeverre het gerechtvaardigd is voor het tijdseffect en het groepseffect éénzijdig te 

toetsen. De overige within-subject effecten zijn – tweezijdig getoetst – niet significant. 

 

In contrast daarmee blijken alle between-subject effecten wel statistisch significant. De 

controlegroep scoort op beide meetmomenten hoger dan de experimentele groep (F
(1, 142) 

=64.28, p < .001), en groep 6 en 7 scoren hoger dan groep 8, maar verschillen zelf niet van 

elkaar (F
(2, 142) 

=7.90, p = .001). De effecten worden weergegeven in Figuur 5.5.7.  

 

 

Figuur 5.5.7 Hoofdeffecten van conditie en groep en de interactie tussen beide bij 
welbevinden in relatie tot de leerkracht  
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In Figuur 5.5.8 wordt het interactie-effect tussen conditie en groep weergegeven.  

 

 

Figuur 5.5.8 Interactie tussen conditie en groep bij welbevinden in relatie tot de leerkracht  

 

De interactie tussen conditie en groep laat zien dat, terwijl groepen 6, 7 en 8 in de 

controlegroep qua gemiddelde score nauwelijks van elkaar verschillen, de gemiddelde scores 

van de groepen in de experimentele conditie sterk uiteenlopen. In de experimentele conditie 

scoort groep 8 het laagst, groep 7 hoger en groep 6 het hoogst (F
(2, 142) 

=25.86, p < .001). 

 

Welbevinden ten aanzien van medeleerlingen 

In Tabel 5.5.8 worden de gemiddelde scores gegeven op welbevinden ten aanzien van 

medeleerlingen op beide afnamemomenten in beide condities zowel voor groep 6, 7 als 8. 

 

Tabel 5.5.8 Gemiddelde scores op de afnamen welbevinden ten aanzien van 
medeleerlingen in drie groepen  

    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 

groep 6 Voormeting 4.15 0.57 27 3.55 0.59 32 

  Nameting 4.20 0.67 27 3.70 0.63 32 

groep 7 Voormeting 3.98 0.58 20 4.09 0.58 27 

  Nameting 3.86 0.51 20 4.25 0.60 27 

groep 8 Voormeting 3.95 0.51 14 4.32 0.53 34 

  Nameting 4.02 0.63 14 4.39 0.44 34 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
 
 

Het gemiddelde welbevinden van de controlegroep stijgt in groep 6, 7 en 8, maar de 

experimentele groep stijgt alleen in groep 6 en 8. In groep 6 stijgt de experimentele groep 

nauwelijks en de controlegroep met één vierde standaarddeviatie. In groep 7 daalt de 

experimentele groep met één vierde standaarddeviatie en stijgt de controlegroep met één 

vierde standaarddeviatie. In groep 8 stijgt de experimentele groep met één tiende 

standaarddeviatie en stijgt de controlegroep met één zesde standaarddeviatie. Er zijn in 

totaal (E- en C-groep) 23 leerlingen in groep 6, 17 leerlingen in groep 7 en 17 leerlingen in 

groep 8 die lager scoren op de natoets dan op de voortoets.  

 

Bij de schaal voor welbevinden ten aanzien van medeleerlingen is geen van de within-subject 

effecten significant. Van de between-subject effecten zijn alleen het effect van groep (F
(1, 148) 
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=3.70, p = .027) en het effect van de interactie tussen groep en conditie (F
(2, 142) 

=13.19, p < 

.001) significant. Groep 6 scoort lager dan groep 8 (C = -.273, p = .008); de overige verschillen 

tussen groepen zijn niet significant. De interactie tussen groep en conditie komt er in 

tegenstelling tot de bevindingen rondom het welbevinden in relatie tot de leerkracht op neer, 

dat de gemiddelde scores in de experimentele conditie nauwelijks tussen groepen variëren, 

terwijl ze in controleconditie toenemen met de leeftijd van de leerlingen. Beide effecten 

worden geïllustreerd in Figuur 5.5.9. 

 

 

Figuur 5.5.9 Hoofdeffect van groep en de interactie tussen groep en conditie bij welbevinden 
ten aanzien van medeleerlingen 

 

Cognitief zelfvertrouwen  

In Tabel 5.5.9 worden de gemiddelde scores weergegeven op cognitief zelfvertrouwen op 

beide afnamemomenten in beide condities zowel voor groep 6, 7 als 8.  

 

Tabel 5.5.9 Gemiddelde scores op de afnamen cognitief zelfvertrouwen in drie groepen  

    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 

groep 6 Voormeting 3.88 0.52 27 3.56 0.55 28 

  Nameting 3.78 0.61 27 3.68 0.44 28 

groep 7 Voormeting 3.32 0.66 20 3.78 0.42 29 

  Nameting 3.69 0.47 20 3.79 0.49 29 

groep 8 Voormeting 3.79 0.61 14 3.81 0.46 32 

  Nameting 3.54 0.59 14 3.88 0.67 32 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
 

 

Net als bij het welbevinden ten aanzien van medeleerlingen stijgt het gemiddelde cognitief 

zelfvertrouwen van de controlegroep in groep 6, 7 en 8. Het cognitief zelfvertrouwen van de 

experimentele groep daarentegen stijgt alleen in groep 7. In groep 6 daalt de experimentele 

groep met één zesde en de controlegroep stijgt met één vierde standaarddeviatie. In groep 7 

stijgt de experimentele groep met drie vierde standaarddeviatie en de controlegroep stijgt 

nauwelijks. In groep 8 daalt de experimentele groep met één vierde standaarddeviatie en 

stijgt de controlegroep met één tiende standaarddeviatie. Er zijn in totaal (E- en C-groep) 24 

leerlingen in groep 6, 17 leerlingen in groep 7 en 19 leerlingen in groep 8 die lager scoren op 

de natoets dan op de voortoets.  
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Bij cognitief zelfvertrouwen is van de within-subject effecten alleen de driewegsinteractie 

tussen tijd, groep en conditie significant (V = .062, F
(1, 144) 

=4.43, p = .014). Daarnaast is ook de 

interactie tussen groep en conditie significant (F
(2, 144) 

=4.21, p = .017). De laatste interactie is 

terug te voeren op de patronen van groepsverschillen binnen beide condities. In Figuur 

5.5.10 is te zien dat er in de experimentele groep een groot verschil bestaat tussen de 

gemiddelde score in groep 6 en 7, dat bovendien qua richting verschilt van de controlegroep. 

Terwijl groep 7 het laagst scoort in de experimentele groep, neemt deze groep in de 

controleconditie een middenpositie in tussen de groepen 6 en 8.  

 

Figuur 5.5.10 Interactie tussen conditie en groep bij cognitief zelfvertrouwen 

 

De driewegsinteractie is lastig te interpreteren. Ze is in Figuur 5.5.11 weergegeven; links de 

controlegroep en rechts de experimentele groep. Beide groepen vormen als het ware elkaars 

spiegelbeeld. In de controlegroep scoort groep 6 hoger op de nameting dan op de 

voormeting, in de experimentele groep is dit precies andersom. In de controleconditie vindt 

in groep 7 weinig verandering plaats tussen voor- en nameting, terwijl er in de experimentele 

conditie een stijging plaats vindt. Ten slotte stijgt in groep 8 binnen de controleconditie de 

gemiddelde score licht, terwijl deze binnen deze groep in de experimentele conditie afneemt. 

   

Figuur 5.5.11 Interactie tussen tijd, conditie en groep bij cognitief zelfvertrouwen 

Taakoriëntatie  
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In Tabel 5.5.10 worden de gemiddelde scores gegeven op taakoriëntatie op beide 

afnamemomenten in beide condities zowel voor groep 6, 7 als 8. Opvallend is dat de 

experimentele groep een tegenovergesteld verloop van gemiddelde scores vertoont ten 

opzichte van de controlegroep in groep 6, 7 en 8. Als de experimentele groep stijgt in 

taakoriëntatie, daalt de controlegroep en andersom. In groep 6 daalt de experimentele groep 

een halve standaarddeviatie en stijgt de controlegroep nauwelijks. 

 

Tabel 5.5.10 Gemiddelde scores op de afnamen taakoriëntatie in drie groepen  

    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 

groep 6 Voormeting 4.34 0.52 27 3.72 0.80 33 

  Nameting 4.04 0.62 27 3.76 0.65 33 

groep 7 Voormeting 3.60 0.54 20 4.16 0.55 28 

  Nameting 3.75 0.55 20 4.11 0.61 28 

groep 8 Voormeting 3.81 0.59 14 4.08 0.50 35 

  Nameting 3.47 0.92 14 4.17 0.54 35 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
 
 

In groep 7 stijgt de experimentele groep één vierde standaarddeviatie en daalt de 

controlegroep nauwelijks. De experimentele groep daalt één derde standaarddeviatie en de 

controlegroep stijgt één zesde standaarddeviatie in groep 8. In totaal (E- en C-groep) dalen 

35 leerlingen in groep 6, 18 leerlingen in groep 7 en 20 leerlingen in groep 8.  

 

Op de schaal taakoriëntatie heeft geen van de within-subject factoren een effect. Wel zijn de 

effecten van de between-subject factoren conditie (F
(1, 151) 

=3.96, p = .048) en de interactie 

tussen conditie en groep (F
(2, 151) 

=16.48, p < .001), significant. De controlegroep scoort op 

beide toetsmomenten hoger dan de experimentele groep (zie Figuur 5.5.10). Wat betreft het 

interactie-effect zien we ook hier een sterk verschillende status van de drie groepen binnen 

beide condities. In groep 6 scoort de experimentele conditie hoger dan de controlecondite, 

terwijl dit in groep 7 en 8 precies andersom is (zie rechts in Figuur 5.5.12). 

 

 

Figuur 5.5.12 Hoofdeffect van conditie en interactie tussen conditie en groep bij 
taakoriëntatie 
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Conclusie motivatie voor school en leren 

Wat betreft motivatie voor school is er geen effect van de innovatie gevonden. 

 

Motivatie voor rekenen 

Plezier in rekenen 

De gemiddelde scores op plezier in rekenen op beide afnamemomenten in beide condities 

voor groep 6, 7 en 8 zijn weergegeven in Tabel 5.5.11.  

 

Tabel 5.5.11 Gemiddelde scores op de afnamen plezier in rekenen in drie groepen  

    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 

groep 6 Voormeting 2.45 0.65 25 2.12 0.59 32 

  Nameting 2.28 0.53 25 2.23 0.64 32 

groep 7 Voormeting 1.79 0.36 18 1.98 0.51 28 

  Nameting 2.04 0.41 18 2.10 0.49 28 

groep 8 Voormeting 1.79 0.36 14 2.24 0.40 33 

  Nameting 1.73 0.49 14 2.30 0.50 33 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

Terwijl de controlegroep stijgt in plezier in rekenen in alle groepen, stijgt de experimentele 

groep alleen in groep 7. In groep 6 daalt de experimentele groep één derde standaarddeviatie 

en stijgt de controlegroep één zesde standaarddeviatie. In groep 7 stijgt de experimentele 

groep drie vijfde standaarddeviatie en stijgt de controlegroep één vierde standaarddeviatie. 

De experimentele groep daalt nauwelijks en de controlegroep stijgt één tiende 

standaarddeviatie in groep 8. Er dalen in totaal (E- en C-groep) 29 leerlingen in groep 6, 10 

leerlingen in groep 7 en 17 leerlingen in groep 8.  

 

Bij plezier in rekenen zijn er geen significante within-subject effecten, maar alle between-

subject effecten zijn wel significant, dat wil zeggen het effect van conditie (F
(1, 144) 

=4.14, 

p = .043), groep (F
(2, 144) 

=7.04, p = .001), en het effect van de interactie tussen beide (F
(2, 144) 

=7.86, p = .001). Ook hier scoort de controlegroep hoger dan de experimentele groep. Wat 

betreft het groepseffect scoort groep 6 hoger dan groepen 7 en 8, die onderling niet 

verschillen. In Figuur 5.5.13 zijn de effecten van groep en conditie weergegeven. 

 

Figuur 5.5.13 Hoofdeffecten van conditie en groep bij plezier in rekenen 
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 Het interactie-effect komt er op neer dat de verschillen in gemiddelde score tussen groepen 

 in de experimentele conditie groter zijn dan de verschillen tussen groepen in de  

controleconditie (zie Figuur 5.5.14). 

 

 

Figuur 5.5.14 Interactie tussen conditie en groep bij plezier in rekenen  

 

Angst voor rekenen 

In Tabel 5.5.12 worden de gemiddelde scores gegeven op angst voor rekenen op beide 

afnamemomenten in beide condities voor groep 6, 7 en 8. 

 

Tabel 5.5.12 Gemiddelde scores op de afnamen angst voor rekenen in twee condities  

    Experimentele groep Controlegroep 

    M sd N M sd N 

groep 6 Voormeting 3.13 0.54 26 3.14 0.54 33 

  Nameting 3.11 0.58 26 3.30 0.49 33 

groep 7 Voormeting 2.96 0.45 18 3.03 0.55 28 

  Nameting 2.99 0.33 18 3.08 0.53 28 

groep 8 Voormeting 3.40 0.22 13 3.14 0.56 34 

  Nameting 3.22 0.31 13 3.14 0.68 34 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
 
 

De verschillen tussen de scores op de voormetingen en nametingen zijn erg klein. Alleen het 

verschil in scores voor de experimentele groep in groep 8 en het verschil in scores voor de 

controlegroep in groep 6 zijn noemenswaardig. De experimentele groep daalt in groep 8 

ongeveer drie vijfde standaarddeviatie en de controlegroep stijgt in groep 6 één derde 

standaarddeviatie. In groep 6 dalen in totaal 18 leerlingen, in groep 7 dalen in totaal 18 

leerlingen en in groep 8 dalen in totaal 23 leerlingen in de E- en C-groepen.  

 

Bij angst tegenover rekenen is de interactie tussen tijd en conditie significant als er eenzijdig 

wordt getoetst (V = .029, F
(1, 146) 

=4.43, p
eenzijdig

 = .043). Omdat de hypothese is dat de 

experimentele groep meer zal winnen tussen voor- en nameting dan de controlegroep, wordt 

de richting van het verschil voorspeld en dus mag er eenzijdig worden getoetst. Figuur 

5.5.15 laat echter zien dat het effect strijdig is met de verwachting: de experimentele groep 

gaat er op achteruit, terwijl de controlegroep minder angst rapporteert bij de nameting dan 
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bij de voormeting. Let wel: hogere scores betekenen minder angstervaring. Geen van de 

overige effecten is statistisch significant. 

 

 

Figuur 5.5.15 Interactie tussen tijd en conditie bij angst voor rekenen  

 

Conclusie motivatie voor rekenen 

Er is geen sprake van een positief effect van de innovatie op motivatie voor rekenen. De 

innovatie lijkt zelfs een negatief effect te hebben op angst voor rekenen, dat betekent dat de 

angst voor rekenen groter wordt. 

 

Gepercipieerde opbrengsten 

De afhankelijke variabele motivatie en plezier voor rekenen bij leerlingen is op verschillende 

manieren onderzocht. Hiervoor is informatie geraadpleegd voortkomend uit 

vraaggesprekken met leerkrachten en projectleider, logboekjes voor leerkrachten, 

klassenobservaties en enkele korte vraaggesprekken met leerlingen. 

 

De leerkrachten en de projectleider menen dat leerlingen in het algemeen erg enthousiast 

zijn voor de skoolmates en het programma „Rekentuin‘. ‗Het is erg leuk om te zien dat 

leerlingen trots naar je toe komen om te laten zien wat ze hebben gehaald. Kinderen zijn 

enthousiast bezig, ze vergelijken en overleggen met elkaar en ze leggen sommen aan elkaar 

uit. De leerlingen gaan enthousiast aan de slag en vinden het erg leuk om zoveel mogelijk 

punten te behalen, zodat ze prijsjes kunnen kopen‟. Een leerkracht ziet vooral vooruitgang in 

motivatie voor het leren van de tafels. Ook wordt opgemerkt dat de motivatie om er thuis 

mee te werken is verhoogd. ‗Leerlingen vertellen hierover, en het is in de registratie terug te 

vinden. Een enkeling werkt zelfs in de vakantie aan het programma om het tuintje mooi te 

houden‟. Ook lijken de ouders meer betrokken te raken bij het leerproces van hun kinderen.  

 

Leerkrachten zien vooral een toegenomen motivatie voor het rekenen met ‗Rekentuin‘, en 

niet zozeer voor de reguliere rekenlessen. De meningen over een blijvende motivatie zijn 

verdeeld. Een van de leerkrachten die al in het vorig schooljaar met de methode heeft 

gewerkt, signaleerde dat de leerlingen minder gemotiveerd waren, maar dit leek samen te 

hangen met het feit dat ze weer helemaal overnieuw moesten beginnen. Andere leerkrachten 

menen dat de motivatie blijvend is, vooral wanneer de software regelmatig wordt ge-update.  
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In de perceptie van de leerkrachten zijn niet alle kinderen even enthousiast. Met name valt 

enkele leerkrachten op dat de leerlingen die minder goed zijn in rekenen ook minder 

gemotiveerd worden door het programma. De betere leerlingen zien hun tuintje sneller en 

makkelijker groeien. Andere redenen voor verschillen tussen leerlingen zijn mogelijk 

verschillen in affiniteit met computers, of in affiniteit met samenwerken (wat in dit 

programma niet ondersteund wordt). Een leerkracht merkt op dat vooral kinderen die moeite 

hebben met rekenen meer gemotiveerd worden, en dat jongens misschien wat enthousiaster 

zijn dan meisjes. Overigens lijkt het programma wat minder geschikt voor leerlingen met 

dyscalculie.  

 

Ook tijdens de klasobservatie komt naar voren dat leerlingen overwegend aandachtig en 

geconcentreerd bezig zijn met de lesstof. De meeste leerlingen werken individueel, anderen 

praten zachtjes met elkaar en laten elkaar zien waar ze mee bezig zijn. Een groepje 

leerlingen werkt zelfstandig op de gang. Het enthousiasme van de leerlingen is duidelijk 

aanwezig tijdens de les. Een meisje vertelt trots tegen de leerkracht hoeveel punten ze heeft 

gehaald, en een ander meisje roept dat „Rekentuin‟ nog veel leuker is geworden (na de laatste 

update). Een jongen komt binnen vanuit de gang en roept enthousiast hoeveel punten hij 

heeft gehaald. Hij haalt een andere leerling over om samen een bonus te gaan doen (een 

vernieuwing bij de update) en ze rennen samen naar de gang om daarmee aan de slag te 

gaan. 

 

Desgevraagd geven leerlingen aan dat zij het leuk vinden om op deze manier te rekenen. Ze 

vinden het redelijk makkelijk, en denken dat ze er veel van leren. Overwegend kunnen ze er 

goed zelfstandig mee werken, en een leerling zegt er soms hulp bij nodig te hebben. Ze 

werken doorgaans individueel.  

 

5.5.4 Verlengde looptijd 

Kennisnet heeft een aantal scholen uitgenodigd voor verlenging van het EXPO-project. Dit 

houdt in dat scholen gevraagd is om langer door te werken volgens de opzet van het eerste 

gedeelte van het EXPO-project, en nog een derde meting af te nemen aan het eind van het 

schooljaar. Verwacht werd dat de implementatie van de innovatie geoptimaliseerd zou zijn 

tijdens deze verlenging en dat leerkrachten en leerlingen meer gewend zouden zijn aan de 

nieuwe manier van werken.  

Verondersteld kan worden dat bij een langere looptijd van de ict-vernieuwing mogelijke 

effecten van de innovatie verder uitkristalliseren en betrouwbaarder in kaart kunnen worden 

gebracht. Hierbij kunnen verschillende mogelijke ontwikkelingen worden onderscheiden:  

- eerder geconstateerde effecten van de innovatie beklijven of worden duidelijker 

- eerder geconstateerde effecten van de innovatie blijken in de verlenging niet repliceerbaar 

- in de verlenging worden effecten geconstateerd die eerder niet gevonden werden.   

 

SKOzoK is één van de scholen waar de looptijd van het project is verlengd met de tweede 

helft van het schooljaar 2010/2011.  

 

Implementatie verlengde looptijd 

Op deze school is de innovatie in dezelfde groepen en op dezelfde manier als tijdens de 

voorgaande periode voortgezet. De leerkrachten zien nog steeds de voordelen van het 

programma „Rekentuin‟. De doelen zijn wel enigszins bijgesteld, omdat een thuiswerkplek 

voor leerlingen toch niet goed te realiseren blijkt, door technische problemen. Ook het 



134 

 

registratiesysteem van „Rekentuin‘ wordt niet optimaal benut: ‗De tijd om heel erg goed in het 

programma te duiken is niet beschikbaar‘.  

Volgens de leerkrachten zijn leerlingen tijdens de verlengde looptijd beduidend minder 

gemotiveerd geraakt voor het werken met ‗Rekentuin‘. Er zijn wel verschillen tussen 

leerlingen, sommigen blijven heel enthousiast en werken ook thuis nog aan het programma, 

maar de meeste leerlingen gaan het saai vinden, omdat het vaak meer van hetzelfde is. Deze 

leerlingen kiezen liever voor een ander rekenprogramma. Om die reden zijn enkele 

leerkrachten er tijdens de verlenging toe overgegaan om het programma als een vast 

onderdeel in circuitvorm aan te bieden, zodat alle leerlingen er toch mee bleven werken.  

 

Opbrengsten verlengde looptijd 

Voor deze derde meting is in juni 2011 de Cito-toets Rekenen-Wiskunde afgenomen (E6 voor 

leerlingen uit groep 6 en E7 voor leerlingen uit groep 7). Voorts is in de groepen 6, 7 en 8 

opnieuw de Tempotoets afgenomen en de motivatievragenlijst met motivatieschalen voor 

school en leren, en de motivatieschalen voor rekenen.  

 

Rekenen 

Cito-toets Rekenen-Wiskunde 

Bij wijze van retentiemeting is op drie scholen van de Stichting Skozok aan een aantal 

leerlingen de Citotoets Rekenen – Wiskunde (RW) E6 en E7 afgenomen. In de experimentele 

groep gaat het hier om 27 leerlingen van Talententoren en 10 leerlingen van St. Andreas. In 

de controlegroep betreft het 31 leerlingen van Agnetendal. Bij vijf leerlingen van 

Talententoren en één leerling van Agnetendal ontbreken gegevens van de voormeting en/of 

de nameting, zodat er complete gegevens zijn voor 62 leerlingen, waarvan 32 in de 

experimentele conditie en 30 in de controleconditie. In Tabel 5.5.13 wordt de verdeling van 

de leerlingen over groepen en conditie weergegeven, alsmede de gemiddelde scores op de 

drie afgenomen Cito RW toetsen. 

Tabel 5.5.13 Gemiddelde scores op de drie Cito RW toetsen 
  N Voormeting Nameting Retentiemeting 

Controlegroep Groep 6 10 86.60 (9.36) 91.60 (8.54) 95.80 (9.21) 

 Groep 7 20 83.00 (9.72) 92.95 (10.82) 98.35 (11.01) 

Experimentele 

groep 
Groep 6 17 80.82 (7.99) 87.76 (7.94) 96.71 (7.83) 

 Groep 7 15 104.13 (13.73) 108.53 (6.71) 113.93 (10.20) 

Totaal  62 88.10 (13.76) 95.08 (11.70) 101.26 (11.97) 

Noot. N: aantal leerlingen; standaardafwijkingen tussen haakjes 
 
 
 

Bij elke nieuwe afname wordt gemiddeld 6 à 7 punten hoger gescoord ten opzichte van de 

vorige afname. In groep 8 zijn blijkbaar geen leerlingen meer getoetst, waarschijnlijk omdat 

er geen RW-eindtoets voor deze groep is. De resultaten zijn vertekend, omdat er in de 

controlegroep twee keer zo veel leerlingen uit groep 7 zitten dan leerlingen uit groep 6, 

terwijl deze verdeling in de experimentele groep vrijwel gelijkmatig is. 

Uit een analyse van herhaalde metingen blijkt het volgende. Het effect van tijd en het effect 

van de interactie tussen tijd, conditie en groep zijn beide significant (respectievelijk V = 4.14, 

F
(2,57)

 = 117.87, p < .001, en V = .24, F
(2,57)

 = 6.92, p = .002). De overige twee withinsubject 
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effecten, te weten de interacties tussen tijd respectievelijk conditie en groep, zijn niet 

significant.  

Door middel van eenvoudige contrasten is nagegaan of de voormeting en de nameting 

verschilden van de retentiemeting. Dat blijkt inderdaad het geval (respectievelijk F
(1,58)

 = 

237.55, p < .001, en F
(1,58)

 = 65.41, p < .001).  

De hoofdeffecten van conditie en groep en ook het effect van de interactie tussen beide zijn 

statistisch significant (respectievelijk F
(1,58)

 = 9.43, p = .003, F
(1,58)

 = 18.84, p < .001 en F
(1,58)

 = 

18.48, p < .001).  

De hoofdeffecten van tijd, conditie en groep worden geïllustreerd in Figuur 5.5.16. In beide 

delen van de figuur kan worden gezien dat er sprake is van een vrij constante toename van 

de gemiddelde vaardigheidsscore. In het linkergedeelte van de figuur is te zien dat de 

experimentele groep op alle drie de toetsen hoger scoort dan de controlegroep. Let wel: dit is 

geen aanduiding voor een effect van de interventie, daar het verschil al aanwezig is bij de 

voormeting, nog voor de interventie was begonnen. Rechts in de figuur wordt geïllustreerd 

dat groep 7 het op alle drie de toetsen beter doet dan groep 6, hetgeen in de aard der 

verwachting ligt. 

  

Figuur 5.5.16  Effecten van tijd, conditie en groep 

 

De interactie tussen tijd, conditie en groep wordt geïllustreerd in Figuur 5.5.17. In groep 7 

boeken leerlingen in beide condities ongeveer evenveel winst en zijn de leerlingen in de 

experimentele conditie vrijwel constant in het voordeel ten opzichte van de leerlingen in de 

controleconditie. In groep 6 daarentegen, hebben de leerlingen in de experimentele conditie 

aanvankelijk een achterstand. Op de nameting hebben ze die nog niet ingehaald, maar bij de 

retentiemeting wel. 
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Figuur 5.5.17  De interactie tijd, conditie en groep 
 
Ten slotte wordt de interactie tussen groep en conditie in Figuur 5.5.18 weergegeven. Terwijl 

er in groep 6 nauwelijks een verschil bestaat tussen de gemiddelde prestatie van de beide 

condities, is er in groep 7 een duidelijk verschil in gemiddelde prestatie in het voordeel van 

de experimentele conditie. 

 

Figuur 5.5.18 De interactie tussen conditie en groep 
 
Op welke wijze moeten de gevonden effecten nu worden geïnterpreteerd? Het effect van tijd 

is het makkelijkst te duiden. De leerlingen gaan er gelukkig gemiddeld bij elk toetsmoment 

op vooruit, dus mogen we er vanuit gaan dat ze leren. Het hoofdeffect van groep is ook een 

enigszins gratuite bevinding. In hogere groepen presteren leerlingen in het algemeen beter 

ten opzichte van jongere leerlingen. Het hoofdeffect van conditie ligt echter helemaal niet 

voor de hand. Het is al bij de voormeting aanwezig en kan dus niet aan de interventie 

worden toegeschreven. Daarnaast bevonden zich in deze beperkte groep leerlingen relatief 

meer zevende groepers in de controleconditie dan in de experimentele conditie, ongeveer 

tweederde deel versus de helft. De interactie tussen tijd, conditie en groep is ook lastig te 

duiden. Het feit dat de leerlingen in de experimentele conditie in groep 6 hun aanvankelijke 

achterstand weten goed te maken, zou een aanwijzing kunnen zijn voor een effect van de 

manipulatie alleen in deze groep. Automatisering van de basisoperaties zou dus alleen effect 

hebben op rekenkundige begripsvorming in groep 6 en veel minder in groep 7. Dat lijkt in 
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tegenspraak met het interactie-effect van groep en conditie, waaruit blijkt dat er in groep 7 

substantieel beter wordt gepresteerd in de experimentele conditie ten opzichte van de 

controleconditie. Dit is echter het geval ongeacht het tijdstip van de meting en heeft dus 

waarschijnlijk meer te maken met de samenstelling van de condities in deze groep. 

Conclusie RW-toets.  

Al met al wordt er ook bij de retentiemeting weinig evidentie gevonden voor een effect van 

automatisering van basisoperaties bij rekenen op rekenkundig begrip en inzicht. Voor 

jongere kinderen (groep 6) zou er een effect kunnen zijn, maar hiervoor is nader onderzoek 

noodzakelijk.  

Tempotoets: optellen 

Tabel 5.5.15 geeft de gemiddelde scores op de retentiemeting van de tempotoets voor de 

bewerking optellen (meting 3), uitgesplitst naar conditie en groep. 

Tabel 5.5.15 Gemiddelde scores op de derde meting van de tempotoets optellen  

 Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Groep 6 

Groep 7 

Groep 8 

33.61 3.70 18 38.56 7.37 32 

39.00 5.90 17 38.20 5.28 25 

40.85 3.78 13 36.76 7.22 21 
Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, N: aantal deelnemers 
 
 

Bij de tempotoets optellen zijn alle within-subject effecten significant. Voor het effect van 

tijd geldt V = 1.55, F
(2,119)

 = 92.39, p < .001, voor de interactie tussen tijd en conditie is V gelijk 

aan .13 (F
(2,119)

 = 7.69, p = .001), voor de interactie tussen groep en tijd is V gelijk aan .27 (F
(2,120)

 

= 16.63, p < .001) en voor de complexe interactie tussen groep, tijd en conditie geldt V = .26, 

F
(2,120)

 = 15.81, p < .001. Van de between-subject effecten is alleen het effect van groep 

significant (F
(2,120)

 = 7.59, p = .001). Het effect van tijd en de interactie tussen tijd en conditie 

wordt geïllustreerd links in Figuur 5.5.19.  

  

 

Figuur 5.5.19 Hoofdeffect van tijd en interacties met conditie en groep bij de tempotoets 
optellen 

 
Het hoofdeffect van tijd is duidelijk. Alle leerlingen gaan er gemiddeld gesproken op vooruit, 

zowel tussen het eerste en het tweede meetmoment als tussen het tweede en het derde 

meetmoment. Er kan worden gezien dat de aanvankelijke ‗versnelling‘ tussen voortoets en 
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natoets in de experimentele conditie teniet wordt gedaan tussen de nameting en de 

retentiemeting. De voorsprong van de experimentele groep is bij de retentiemeting geheel 

verdwenen. De controlegroep gaat er tussen nameting en retentiemeting ongeveer even veel 

op vooruit als tussen de voormeting en de nameting, terwijl de experimentele groep er 

tussen nameting en retentiemeting nauwelijks op vooruit gaat. Dat valt ook te zien aan de bij 

de interactie behorende contrasten. Het contrast tussen de tweede en derde meting is 

significant (F
(1,120)

 = 9.30, p = .003), het contrast tussen de eerste en derde meting niet. De 

interactie tussen groep en tijd wordt rechts in Figuur 5.5.19 geïllustreerd. Terwijl er in de 

groepen 6 en 7 een vrij constante winst op elk nieuw meetmoment wordt behaald, is dit in 

groep 8 nauwelijks het geval en is er zelfs sprake van een lichte terugval op het laatste 

meetmoment. Voor wat betreft het hoofdeffect van groep is overigens alleen het contrast 

tussen groep 6 en groep 8 significant (C = -5.16, p < .001). 

De driewegsinteractie tussen tijd, groep en conditie wordt in Figuur 5.5.20 geïllustreerd. De 

experimentele groep en de controlegroep vertonen duidelijk verschillende patronen van 

toename casu quo afname in de drie groepen. In groep 6 groeien beide condities gemiddeld 

aanvankelijk even snel, maar bij de derde meting laat de experimentele conditie het afweten; 

de gemiddelde scores op de nameting en de retentiemeting zijn even hoog. In groep 7 zien 

we het gemiddelde patroon grotendeels terug in de zin dat de experimentele groei 

aanvankelijk substantieel sterker is dan de groei in de controlegroep, maar in de tweede 

periode tussen nameting en retentiemeting is het omgekeerde het geval.  

  

 

Figuur 5.5.20 De complexe interactie bij de tempotoets optellen 
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Ten slotte zien we ook in groep 8 dat de experimentele conditie aanvankelijk sneller 

vooruitgaat dan de controlegroep, maar in tegenstelling tot de andere groepen behoudt ze 

hier haar voorsprong, terwijl de controlegroep zelfs terugvalt bij de laatste meting. 

Tempotoets: aftrekken 

In Tabel 5.5.16 staan de gemiddelde scores op de derde afname van de tempotoets aftrekken 

vermeld, uitgesplitst naar conditie en groep. 

Tabel 5.5.16 Gemiddelde scores op de derde meting de tempotoets aftrekken 

 Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Groep 6 

Groep 7 

Groep 8 

29.56 6.21 18 35.71 8.55 32 

35.59 8.15 17 34.08 5.42 25 

37.77 5.08 13 33.23 8.86 21 

Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, N: aantal deelnemers 

 

 

Ook bij de tempotoets aftrekken zijn de effecten van tijd (V = 1.08, F
(2,119)

 = 64.36, p < .001), 

de interactie tussen tijd en groep (V = .12, F
(2,120)

 = 7.07, p = .001) en de interactie tussen tijd, 

conditie en groep significant (V = .22, F
(2,120)

 = 13.22, p < .001), maar de interactie tussen 

conditie en tijd niet. Dat betekent dus dat er overall geen significant effect van het werken 

met Rekentuin op de tempotoets aftrekken bestaat, maar dat sluit niet uit dat er wellicht wel 

een effect kan bestaan binnen specifieke groepen. Daarnaast is zoals verwacht het 

hoofdeffect van groep ook significant (F
(2,120)

 = 13.22, p < .001). Net zoals bij optellen is alleen 

het verschil tussen groep 6 en groep 8 significant (C = -4.87, p = .004). Groep 7 verschilt dus 

noch van groep 6, noch van groep 8. 

In Figuur 5.5.21 zijn het effect van tijd (links) en het effect van de interactie tussen groep en 

tijd te zien (rechts). Er is sprake van ongeveer eenzelfde tempo van groei in beide condities 

dat dan ook tot een vrijwel gelijk eindniveau leidt. Bij de groei in de drie verschillende 

groepen zien we een grotendeels overeenkomstig patroon als bij de tempotoets optellen. In 

groepen 6 en 7 wordt een vrijwel constante winst geboekt, terwijl in groep 8 met name 

tussen de laatste twee metingen nauwelijks vooruitgang wordt geboekt. 

  

Figuur 5.5.21 Effecten van tijd en interactie tussen groep en tijd bij de tempotoets aftrekken 
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De complexe interactie tussen tijd, conditie en groep wordt in Figuur 5.5.22 weergegeven. 

Met uitzondering van groep is het patroon grotendeels analoog als bij de driewegsinteractie 

bij de tempotoets optellen. Ook hier zien we in groep 6 een duidelijk voordeel van de 

controlegroep ten opzichte van de experimentele conditie, terwijl het patroon in groep 8 

omgekeerd is. In groep 8 weet de experimentele conditie haar voordeel, verworven tussen de 

eerste twee meetmomenten, te handhaven, terwijl de controleconditie tussen het eerste en 

laatste meetmoment geen enkele winst boekt. Er is is dus enige evidentie voor een 

differentieel effect van de interventie in de zin dat er in groep 8 wel wordt geprofiteerd van 

de interventie, maar in groep 6 niet. Ofschoon het patroon bij aftrekken in groep 7 enigszins 

afwijkt van het patroon bij optellen in de zin dat er bij aftrekken in beide condities sprake is 

van een constante toename van de gemiddelde score, terwijl er bij optellen in de 

experimentele conditie sprake was een vertraagde toename en in de controleconditie van een 

versnelde toename, is het patroon tussen voormeting en retentiemeting identiek. 

 

 

Figuur 5.5.22 Driewegsinteractie tussen tijd, conditie en groep bij de tempotoets aftrekken 
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Tempotoets: vermenigvuldigen 

In Tabel 5.5.17 worden de gemiddelde scores op de derde afname van de tempotoets 

vermenigvuldigen vermeld. Zij zijn apart gegeven voor beide condities en de drie groepen. 

Tabel 5.5.17 Gemiddelde scores op de derde meting van de tempotoets 

vermenigvuldigen 

 Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Groep 6 

Groep 7 

Groep 8 

34.33 7.96 18 36.75 10.19 32 

36.00 12.45 17 40.40 7.90 25 

38.54 10.48 13 37.00 12.14 21 
Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, N: aantal deelnemers 
 

 

Het effect van tijd is wederom significant (V = 1.03, F
(2,119)

 = 61.16, p < .001). Het effect van de 

interactie tussen tijd en conditie is niet significant, maar het effect van de interactie tussen 

tijd en groep wel (V = .20, F
(2,120)

 = 12.07, p < .001). De complexe interactie tussen tijd, conditie 

en groep is alleen voor Roy‘s toetsingsgrootheid V significant (V = .07, F
(2,120)

 = 4.41, p = .014), 

maar niet voor Wilks‘ λ, noch voor Pillai‘s en Hotellings T. Opnieuw is van de between-subject 

effecten alleen het effect van groep significant (F
(2,120)

 = 3.83, p = .024), waarbij ook weer 

alleen het verschil tussen groep 6 en groep 8 van belang is (C = -5.95, p = .009). In Figuur 

5.5.23 zijn de effecten van tijd en van de interactie tussen tijd en groep weergegeven. 

 

Figuur 5.5.23 Hoofdeffect van tijd en interactie tussen tijd en groep bij de tempotoets 
vermenigvuldigen 

 

In tegenstelling tot de toetsen optellen en aftrekken is het contrast tussen de tweede en de 

derde meting niet significant; na de natoets wordt er geen progressie meer gemaakt, tussen 

voortoets en natoets wel. Dat is links in de figuur ook duidelijk te zien. De interactie tussen 

tijd en groep lijkt erg op die bij de tempotoetsen optellen en aftrekken, hoewel iets meer 

geprononceerd voor groep 8. In alle drie de groepen wordt tussen voortoets en natoets 

substantiële winst geboekt, maar de groei blijft alleen behouden in groepen 6 en 7. Bij 

vermenigvuldigen is voor groep 8 zelfs sprake van een vrij substantiële terugval op de 

laatste meting. De driewegsinteractie is slechts bij één toetsingsgrootheid significant en de 

patronen van toename casu quo afname tussen de gemiddelde scores in de condities zijn 

vrijwel identiek in de drie groepen. Het lijkt daarom niet de moeite waard om deze complexe 

interactie te duiden. 
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Tempotoets: delen 

Tabel 5.5.18 bevat de gemiddelde scores op de tempotoets delen per groep en conditie. De 

gegevens van twee leerlingen, één in elk van beide condities, ontbreken omdat ze geen enkel 

item van de tempotoets delen hebben gemaakt. Ze zijn er waarschijnlijk niet aan toe 

gekomen wegens tijdgebrek. 

Tabel 5.5.18 Gemiddelde scores op de derde meting van de tempotoets delen 

 Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Groep 6 

Groep 7 

Groep 8 

32.00 8.94 18 35.19 12.67 31 

36.50 10.46 16 36.20 11.18 25 

37.00 11.40 13 31.71 14.88 21 

Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, N: aantal deelnemers 
 
 

Het patroon van within-subject effecten is grotendeels identiek aan dat bij de tempotoets 

aftrekken. Het effect van tijd is significant (V = 1.04, F
(2,117)

 = 60.65, p < .001), evenals het 

effect van de interactie tussen tijd en groep (V =.16, F
(2,117)

 = 9.41, p < .001) en het effect van 

de interactie tussen tijd, conditie en groep (V = .11, F
(2,118)

 = 6.29, p = .003). Het effect van de 

interactie tussen tijd en conditie is echter niet significant hetgeen er op wijst dat er geen 

algemeen effect van de interventie is, maar wellicht wel voor specifieke groepen. Geen van de 

between-subject effecten is significant, zelfs dat van groep niet, hetgeen impliceert dat de 

groepen wat delen betreft gemiddeld gesproken op hetzelfde niveau opereren. Een blik op 

Tabel 5.5.18 suggereert dat dit wordt veroorzaakt door de forse terugval op de derde meting 

in de controleconditie van groep 8. Wat het effect van tijd betreft, is alleen het contrast 

tussen het eerste en derde meetmoment significant (F
(1,118)

 = 106.24, p < .001). Dat geldt ook 

voor de complexe interactie tussen tijd, conditie en groep (F
(2,118)

 = 6.27, p = .003). In Figuur 

5.5.24 worden de effecten van tijd en de interactie tussen tijd en groep weergegeven. De 

patronen zijn grotendeels analoog aan die bij de tempotoets vermenigvuldigen. Tussen de 

eerste twee meetmomenten wordt substantiële winst geboekt, die echter slechts wordt 

geconsolideerd tussen het tweede en derde toetsmoment (links in de figuur). De patronen 

voor beide condities lopen nauwelijks uiteen. In groepen 6 en 7 is de winst ook na het 

tweede toetsmoment vrij substantieel, terwijl groep 8 na dit moment terugvalt (rechts in de 

figuur) 

 

Figuur 5.5.24 Resultaten op de tempotoets delen 
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De driewegsinteractie tussen tijd, conditie en groep wordt geïllustreerd in Figuur 5.5.25. 

Zowel in de experimentele conditie als in de controleconditie in groep 6 is er tussen de 

eerste twee meetmomenten sprake van een subtantiële toename. Tussen het tweede en het 

derde meetmoment neemt de gemiddelde score in de controlegroep nog wel toe, maar in de 

experimentele groep niet. In groep 7 heeft de experimentele conditie aanvankelijk een 

achterstand ten opzichte van de controleconditie, die zij echter tussen de eerste en tweede 

meting inloopt. Tussen de tweede en derde meting wordt in beide condities vervolgens nog 

evenveel, overigens vrij geringe, winst geboekt. In groep 8 wordt in beide condities 

aanvankelijk stevige winst geboekt, maar tussen de tweede en laatste meting vallen de 

gemiddelde scores in beide condities terug. 

 

 

Figuur 5.5.25 De complexe interactie tussen tijd, conditie en groep bij de tempotoets delen 
 

Conclusie leerresultaten 

Wat betreft de effecten van het oefenen met Rekentuin op de Cito-toetsen voor rekenen en 

wiskunde is al op voorhand een voorbehoud geuit, ook door de ontwikkelaars van 

Rekentuin. Rekentuin is immers gericht op automatisering van de basisvaardigheden 

rekenen en niet op begrip en inzicht, die de Citotoetsen beogen te meten. Niettemin is er 

enige evidentie dat het oefenen met Rekentuin wellicht resultaat zou kunnen opleveren voor 

leerlingen in groep 6, maar veel minder in groepen 7 en 8. Op zichzelf kan dit 

belangwekkend zijn in de zin dat automatisering ondersteunend kan zijn voor complexere 

rekenkundige denkprocessen. 
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Ofschoon de resultaten op de tempotoetsen voor de verschillende basisbewerkingen, i.e., 

optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, gedeeltelijk uiteenlopen, zijn er ook 

overeenkomsten aan te wijzen. Gezien de correlaties tussen de vier tempotoetsen op de drie 

meetmomenten is dit ook niet verwonderlijk (zie Tabel 5.5.19). 

Tabel 5.5.19 Correlaties tussen de bewerkingen in de tempotoetsen op drie 
meetmomenten 

 Voormeting Nameting Retentiemeting 

 + - x : + - x : + - x : 

+ 1    1    1    

- .87 1   .85 1   .88 1   

x .70 .66 1  .63 .68 1  .70 .67 1  

: .68 .62 .85 1 .65 .63 .81 1 .66 .64 .80 1 

 

Het algemene beeld is dat er geen evidentie bestaat voor een overall effect van de 

experimentele interventie. Daar waar het oefenen met Rekentuin aanvankelijk wel lijkt te 

leiden tot versnelde verwerving van vaardigheid in met name optellen en aftrekken, neemt 

dit effect weer vrij snel af bij een derde toetsing. In het algemeen wordt de aanvankelijke 

voorsprong van de leerlingen in de experimentele conditie weer ingelopen door de 

controleconditie. Het ontbreken van een significant interactie-effect van tijd en conditie geeft 

aan dat er over groepen heen geen effect van de interventie is. Het patroon van de interactie 

tussen tijd, conditie en groep suggereert echter dat er wel differentiële effecten zijn. Met 

andere woorden: de effecten van de interventie verschillen per groep. Over de verschillende 

basisbewerkingen heen wordt een min of meer soortgelijk patroon gevonden. In groep 6 

profiteert de experimentele conditie aanvankelijk meer dan de controleconditie, maar weet 

dit niet te handhaven. Meestal groeit de experimentele conditie sneller dan de 

controleconditie tussen de eerste en de tweede meting, maar ze verspeelt dit voordeel tussen 

meting 2 en meting 3. In groep 7 is het beeld iets anders in de zin dat beide condities 

eigenlijk niet zo veel uiteenlopen. Aanvankelijk bestaande verschillen tussen condities of 

verschillen op de natest worden op de retentietest niet meer teruggevonden. In groep 8 weet 

de experimentele conditie meestal haar voordeel te handhaven, terwijl de controleconditie in 

het algemeen verliest tussen de tweede en de derde meting. 

Motivatie voor school 

Op de deelnemende scholen binnen het bestuursverband Skozok heeft tevens een 

retentiemeting plaatsgevonden van algemene schoolmotivatie en specifieke motivatie voor 

rekenen. Bij de motivatie voor rekenen is de schaal uitdaging ook bij de derde meting niet 

betrokken bij analyses, omdat de schaal zowel bij de voormeting als de nameting 

onvoldoende betrouwbaar was gebleken.  

Welbevinden ten aanzien van de leerkracht 

Tabel 5.5.20 geeft de gemiddelde scores op de retentiemeting (meting 3), uitgesplitst naar 

conditie en groep. 
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Tabel 5.5.20 Gemiddelde scores op de derde meting van welbevinden in relatie tot de 
leerkracht  

 Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Groep 6 Meting 3 3.87 0.47 23 3.68 0.60 29 

Groep 7 Meting 3 3.34 0.44 20 3.89 0.44 27 

Groep 8 Meting 3 3.27 0.82 13 3.87 0.41 32 
Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, N: aantal deelnemers 

 

 

Geen van de within-subject effecten is significant. Er is dus geen effect van tijd, en ook geen 

effecten van de interacties van tijd met conditie, tijd met groep, en tijd met conditie en 

groep. 

Daar staat tegenover dat alle between-subject effecten significant zijn. Voor conditie geldt 

F
(1,138)

 = 49.87, p < .001, voor groep geldt F
(2,138)

 = 6.30, p = .002 en voor de interactie tussen 

conditie en groep geldt F
(2,138)

 = 23.61, p < .001. In Figuur 5.5.26 worden de effecten 

geïllustreerd. Linksboven is te zien dat de controlegroep op alle meetmomenten hoger scoort 

dan de experimentele groep. Rechtsboven wordt getoond dat groepen 6 en 7 hoger scoren 

dan groep 8. Uit post hoc paarsgewijze vergelijkingen blijkt dat alleen het verschil tussen 

groep 6 en groep 8 significant is (D = .27, SE = .08, p = .002). 

 

Figuur 5.5.26 De between-subject effecten op welbevinden in relatie tot de leerkracht 
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De interactie tussen groep en conditie wordt linksonder in de figuur geïllustreerd. In groep 7 

en groep 8 scoort de controlegroep hoger dan de experimentele groep, conform het 

algemene beeld. In groep 6 is het patroon anders in de zin dat beide condities ongeveer even 

hoog scoren. 

 

Welbevinden ten aanzien van medeleerlingen  

In Tabel 5.5.21 zijn de gemiddelde scores op de retentiemeting (meting 3) weergegeven, 

uitgesplitst naar conditie en groep. Net als bij het welbevinden in relatie tot de leerkracht 

zijn er geen significante within-subject effecten. Het effect van groep en het effect van de 

interactie tussen groep en conditie zijn wel significant (respectievelijk F
(2,143)

 = 5.44, p = .004 

en F
(2,143)

 = 11.85, p < .001). In Figuur 5.5.27 zijn de effecten aanschouwelijk gemaakt. 

Tabel 5.5.21 Gemiddelde scores op de derde meting van welbevinden in relatie tot 
medeleerlingen  

 Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Groep 6 Meting 3 4.19 0.56 25 3.80 0.67 30 

Groep 7 Meting 3 3.92 0.52 20 3.94 0.55 27 

Groep 8 Meting 3 4.06 0.43 13 4.46 0.51 34 
Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, N: aantal deelnemers 

 

 

Het blijkt dat groep 6 lager scoort dan groep 8; de overige paarsgewijze verschillen zijn niet 

significant (zie links in de figuur). Rechts in de figuur is te zien dat evenals bij welbevinden 

ten aanzien van de leerkracht het patroon in groep 6 afwijkt van de patronen in groep 7 en 

8. In groep 6 scoort de experimentele groep hoger dan de controlegroep, terwijl het in de 

andere groepen andersom is. 

  

 

Figuur 5.5.27 Welbevinden in relatie tot medeleerlingen Cognitief zelfvertrouwen 
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Tabel 5.5.22 geeft de gemiddelde scores op de retentiemeting van cognitief zelfvertrouwen, 

per groep en per conditie. 

Tabel 5.5.22 Gemiddelde scores op de derde meting van cognitief zelfvertrouwen  

 Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Groep 6 Meting 3 3.65 0.51 25 3.84 0.65 28 

Groep 7 Meting 3 3.33 0.77 20 3.87 0.57 29 

Groep 8 Meting 3 3.91 0.72 14 3.77 0.57 32 
Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, N: aantal deelnemers 
 

 

Er blijken alleen twee interactie-effecten significant te zijn. Ten eerste is de 

driewegsinteractie tussen tijd, conditie en groep significant (V = 0.12, F
(2,142)

 = 8.28, p < .001). 

Ten tweede geldt dat voor de interactie tussen conditie en groep (F
(2,142)

 = 3.27, p = .041). De 

effecten worden weergegeven in Figuur 5.5.28. Met de klok mee wordt de driewegsinteractie 

weergegeven. Er kan worden gezien dat de patronen van daling en stijging per groep per 

conditie sterk variëren. In groep 6 daalt de experimentele groep, terwijl de controlegroep 

omhaag gaat. In groep 7 scoort de experimentele groep het hoogst op de nameting, terwijl 

deze conditie in groep 8 juist het laagst scoort op de nameting. Hoe deze complexe 

interactie geïnterpreteerd kan worden, is echter niet geheel duidelijk.  

  

  

Figuur 5.5.28 Twee interacties 
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Ten slotte zien we linksonder de interactie tussen groep en conditie afgebeeld. De 

controlegroep scoort duidelijk scoort duidelijk hoger dan de experimentele groep in groep 7, 

terwijl beide condities in de beide overige groepen ongeveer even hoog scoren. 

Taakoriëntatie 

Tabel 5.5.23 geeft de gemiddelde scores op de laatste meting van taakoriëntatie, uitgesplitst 

naar groep en conditie. Uit de multivariate analyse blijkt ten eerste dat het effect van tijd 

significant is (V = 0.09, F
(2,146)

 = 6.38, p = .002).  

Tabel 5.5.23 Gemiddelde scores op de derde meting van taakoriëntatie  

 Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Groep 6 Meting 3 4.02 0.44 25 3.75 0.69 31 

Groep 7 Meting 3 3.34 0.72 20 3.99 0.57 28 

Groep 8 Meting 3 3.59 0.79 14 3.81 0.57 35 
Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, N: aantal deelnemers 
 
 
 

Daarnaast zijn er significante effecten van conditie (F
(1,147)

 = 4.92, p = .028) en van de 

interactie tussen conditie en groep (F
(2,147)

 = 14.24, p < .001). De effecten worden geïllustreerd 

in Figuur 5.5.29.  

 

 

Figuur 5.5.29 Effecten van tijd, conditie en groep x conditie op taakoriëntatie 
 
Het is duidelijk dat de gemiddelde scores geleidelijk aan lager worden; dat geldt met name 

in de experimentele groep. In de controlegroep is er bij de eerste metingen nog niet sprake 

van een daling. Het effect van conditie komt er op neer dat de leerlingen in de controlegroep 

hoger scoren op taakoriëntatie. Ten slotte betekent de interactie tussen groep en conditie 

dat de controlegroep weliswaar conform de algemene tendens hoger scoort dan de 

experimentele conditie in groep 7 en 8, maar dat het in groep 6 precies omgekeerd is (zie 

rechts in Figuur 5.5.29). Het lijkt er dus op dat de taakoriëntatie gedurende het schooljaar 

afneemt en dat de experimentele conditie in groep 6 een positiever effect op taakoriëntatie 

heeft dan in beide hogere groepen. 

 

Conclusie motivatie voor school en leren 

Ten eerste blijkt dat leerlingen in groep 6 in het algemeen meer welbevinden ervaren in 

relatie tot hun leerkrachten dan leerlingen in groep 7 en groep 8. Ten aanzien van het 
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welbevinden van leerlingen ten opzichte van hun medeleerlingen geldt het omgekeerde: 

leerlingen in de hogere groepen rapporteren meer welbevinden in relatie tot hun 

medeleerlingen dan leerlingen in groep 6. Dat zou erop kunnen wijzen dat de oriëntatie van 

leerlingen langzamerhand verschuift van leerkrachtgerichtheid naar gerichtheid op 

medeleerlingen. 

Ten tweede wijzen interactie-effecten tussen groep en conditie er op dat er in de 

experimentele conditie in groep 6 een sterkere motivatie voor school en leren bestaat dan in 

groepen 7 en 8.  

Er bestaan geen aanwijzingen voor een effect van de interventie op schoolse motivatie. De 

interactie tussen conditie en tijd is bij geen van de afhankelijke variabelen significant. Ook 

geeft de significante complexe interactie tussen tijd, conditie en groep bij cognitief 

zelfvertrouwen geen indicatie dat er sprake is van een differentieel effect binnen één of twee 

specifieke groepen. 

Motivatie voor rekenen 

Plezier in rekenen 

In Tabel 5.5.24 staan de gemiddelde scores op de derde meting van plezier in rekenen, per 

groep en per conditie. Er is een significant effect van tijd (V = 0.09, F
(2,138)

 = 6.18, p = .003). 

Daarnaast zijn alle between-subject effecten significant (F
(1,139)

 = 4.97, p = .032 voor conditie, 

F
(2,139)

 = 9.49, p < .001 voor groep en F
(2,139)

 = 9.88, p < .001 voor de interactie tussen groep en 

conditie). Uit de contrasten voor tijd blijkt dat alleen meetmoment twee significant afwijkt 

van het derde meetmoment (F
(1,139)

 = 12.31, p = .001). 

 

Tabel 5.5.24 Gemiddelde scores op de derde meting van rekenplezier  

 Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Groep 6 Meting 3 2.34 0.56 23 2.06 0.60 29 

Groep 7 Meting 3 1.82 0.39 18 2.09 0.41 28 

Groep 8 Meting 3 1.52 0.45 14 2.03 0.48 33 
Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, N: aantal deelnemers 
 
 

Deze effecten worden weergegeven in Figuur 5.5.30. Linksboven is duidelijk te zien dat het 

plezier in rekenen redelijk constant blijft tussen de eerste twee meetmomenten, maar 

duidelijk is afgenomen op het laatste meetmoment.  
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Figuur 5.5.30 Effecten op het plezier in rekenen 

 

Verder is te zien dat de controlegroep meer plezier in rekenen rapporteert dan de 

experimentele groep. Rechtsboven is zichtbaar dat groep 6 meer plezier in rekenen ervaart 

dan groepen 7 en 8. En ten slotte is onderaan te zien dat de controleconditie in de groepen 7 

en 8 gemiddeld meer plezier in rekenen heeft dan de experimentele groep, maar dat het in 

groep 6 andersom is. 

Angst voor rekenen 

Als laatste bevat Tabel 5.5.25 de gemiddelde scores op de derde meting van angst voor 

rekenen. 

 

Tabel 5.5.25 Gemiddelde scores op de derde meting van angst voor rekenen 

 Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Groep 6 Meting 3 3.12 0.44 24 3.23 0.51 31 

Groep 7 Meting 3 3.01 0.38 18 3.11 0.51 28 

Groep 8 Meting 3 3.23 0.39 13 3.08 0.51 34 
Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, N: aantal deelnemers 
 

 

Over de resultaten van de analyse kunnen we kort zijn. Er zijn geen significante effecten van 

tijd, conditie, groep en hun mogelijke interacties op rekenangst. 
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Conclusie motivatie voor rekenen 

Ofschoon het algemene patroon wijst op een hogere mate van plezier in rekenen in de 

controlegroep dan in de experimentele groep, blijkt uit het interactie-effect tussen groep en 

conditie dat dit voornamelijk het geval is in groepen 7 en 8. In groep 6 vindt het omgekeerde 

plaats, net zoals dat bij de algemene motivatie voor school en leren werd geconstateerd. Dit 

geldt overigens alleen voor plezier, niet voor angst. 

Ook voor specifieke rekenmotivatie zijn er geen aanwijzingen gevonden voor een effect van 

de interventie, noch in het algemeen dat wil  zeggen over groepen heen, noch specifiek voor 

één of twee bepaalde groepen. 

 

5.5.5 Conclusie 

Rekenprestatie 

De analyses over de eerste experimentele periode van de tempotoets optellen geven 

aanwijzingen voor een positief effect van de interventie op automatiseren bij hoofdrekenen 

op de nameting. Bij de tempotoets aftrekken wordt een positief effect van de interventie in 

groep 8 gevonden, maar niet in groepen 6 en 7.  

Ofschoon er bij de nameting aanwijzingen zijn gevonden voor een positief effect op optellen 

in alle groepen, blijkt dit effect bij de retentietoets niet te beklijven. In het algemeen wijzen 

de analyses van de drie herhaalde metingen met de tempotoets niet op een effect van de 

interventie over de drie betrokken groepen heen. Met name bij optellen en aftrekken is er 

echter wel een effect te zien in groep 8. In deze groep vindt in de experimentele conditie een 

versnelling plaats ten opzichte van de controleconditie tussen voormeting en nameting. 

Bovendien wordt het aldus opgebouwde voordeel in deze conditie geconsolideerd op de 

retentietoets, terwijl de controleconditie op hetzelfde niveau blijft of zelfs op de 

retentietoets achteruit gaat ten opzichte van de natoets. Ook bij delen in groep 8 lijkt de 

experimentele groep aanvankelijk sterker vooruit te gaan dan de controlegroep, maar hier 

gaan beide condities op de retentietoets achteruit ten opzichte van de natoets. Gezien de 

bevinding dat leerlingen aan het eind van groep 8 vaak achteruitgaan wat betreft de 

beheersing van de basisvaardigheden rekenen, zou de inzet van ‗Rekentuin‘ in groep 8 dit 

probleem wellicht kunnen verminderen. 

 

Op de Cito-toets Rekenen en Wiskunde ontwikkelen de leerlingen in de E-conditie zich niet 

beter dan leerlingen in de C-conditie, maar „Rekentuin‟ richt zich ook voornamelijk op 

automatiseren en niet op begripsontwikkeling. Op de retentiemeting is enige indicatie 

gevonden voor een effect van Rekentuin op de prestaties van leerlingen in groep 6. 

 

Motivatie 

Er zijn in de eerste experimentele periode geen aanwijzingen voor een positief effect van het 

gebruik van „Rekentuin‟ op motivatie voor school, en ook niet op motivatie voor rekenen. Er 

lijkt zelfs sprake te zijn van een negatief effect van de innovatie op de angst voor rekenen, 

dat wil zeggen dat de angst voor rekenen tussen de voormeting en de nameting lijkt toe te 

nemen. Bij de retentiemeting is dit effect echter niet langer waarneembaar.  

 

Bij schoolbezoek en in de logboekjes voor docenten wordt in de eerste experimentele 

periode gesignaleerd dat de leerlingen in de experimentele groepen enthousiast zijn voor het 

rekenen met skoolmates en ‗Rekentuin‘. Leerlingen geven zelf ook aan dat ze deze werkwijze 

leuk vinden. Er zijn aanwijzingen dat leerlingen gedurende deze periode vaker op school 

voor rekenen kiezen in hun weektaak, en dat ze thuis oefenen met het materiaal. Deze 
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toegenomen motivatie is volgens de leerkrachten tijdens de verlengde looptijd van het 

project beduidend afgenomen.  

 

Interpretatie 

Bij dit project is de innovatie goed geïmplementeerd. Beide scholen in de experimentele 

conditie hebben ervoor gezorgd dat de leerlingen regelmatig konden rekenen met behulp 

van de skoolmates en ‗Rekentuin‘, ook tijdens de verlengde looptijd, ondanks dat de 

docenten een verminderde motivatie van leerlingen signaleerden. De controlegroepen 

hebben met dezelfde rekenmethode gewerkt, maar dan zonder de skoolmates en ‗Rekentuin‘. 

Aan de voorwaarden voor experimentele en controleconditie is dus voldaan.  

 

Voor leerprestaties bij rekenen (automatiseren) worden enkele positieve effecten van de 

innovatie aangetoond.  

Het is opvallend dat er op de natoets een negatief effect wordt aangetoond op motivatie voor 

rekenen. In lijn met wat leerkrachten opmerken, kan het zijn dat de leerlingmotivatie wel is 

toegenomen voor rekenen met skoolmates en ‗Rekentuin‘, maar niet zozeer voor het vak 

rekenen. Overigens wordt dit negatieve effect bij de laatste meting niet gerepliceerd. 

Bovendien lijkt er een tendens waarneembaar dat leerlingen in groep 6 wel extra 

gemotiveerd worden voor school en leren alsmede voor rekenen, maar leerlingen in groep 7 

en groep 8 veel minder. 

5.6 Tweemaster-Kameleon; E-readers en E-books 

De Tweemaster-Kameleon is een openbare basisschool in Oost-Souburg en valt, met 19 

andere scholen in Vlissingen, Veere en Middelburg, onder het bestuur van de stichting 

Archipelscholen. De school verzorgt Daltononderwijs op twee locaties; locatie Kameleon 

voor de onderbouwgroepen en locatie Tweemaster voor de bovenbouwgroepen. De school 

heeft ca. 300 leerlingen, waaronder hoogbegaafde leerlingen die in de zogenoemde 

Leonardogroepen zijn ondergebracht.  

5.6.1 Projectplan 
Projectbeschrijving 

De Tweemaster-Kameleon wil geavanceerde E-readers inzetten voor het rekenonderwijs in 

groep 6, later ook in het taalonderwijs. De E-readers bestaan uit twee uitklapschermen: de 

reader zelf en een interactief scherm dat als browser en toetsenbord dient. In verband met 

de handzaamheid voor kinderen is gekozen voor een pocketversie.  

De beoogde werkwijze van het project was de rekenmethode (Wereld in getallen van 

Malmberg) integraal aan te bieden op de E-readers, zodat leerlingen op het leesscherm de 

lesstof konden lezen, en bijpassende interactieve oefeningen op het andere scherm konden 

uitvoeren. De technische aanpassing van de software om dit mogelijk te maken (invoering 

zogenoemde ‗flahsplayer‘), is echter gedurende de looptijd van het project niet door de 

fabrikant tot stand gebracht, waardoor de opzet van het project aangepast moest worden. 

Leerlingen konden dientengevolge de teksten en opdrachten uit het rekenboek wel lezen op 

de E-reader door middel van een pdf-versie van het rekenboek. Er waren echter geen 

interactieve opdrachten verbonden aan de leestekst. Daarmee verviel ook de mogelijkheid 

om gedifferentieerd te werken en het leerproces van de leerlingen te monitoren. De 

opdrachten, zoals in het boek gegeven en leesbaar vanuit het pdf-bestand, moesten 

uitgevoerd worden op papier. Aanvullend werd soms wel gebruik gemaakt van oefenbladen 
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op Internet, en rekenspellen van het schoolbordportaal, maar deze opdrachten voldoen niet 

per se aan de beoogde samenhang met de instructies in het rekenboek.  

De leerlingen in de experimentele groep hebben structureel gebruik gemaakt van de E-

readers voor rekenen, ca. één uur per dag. 

De controlegroep werd gevormd door leerlingen van twee andere scholen onder hetzelfde 

bestuur. Op deze scholen wordt met dezelfde rekenmethode gewerkt en er wordt ongeveer 

evenveel tijd besteed aan rekenonderwijs. Er werd echter niet gewerkt met E-readers voor 

rekenen.  

Onderzoeksvraag 

Draagt de inzet van E-readers voor het rekenonderwijs bij aan een toename van motivatie en 

leerprestaties van leerlingen? 

Beoogde effecten 

De verwachting is dat leerlingen in de experimentele groep die bij het rekenen mogen 

werken met E-readers, gekoppeld aan software van de rekenmethode, beter gemotiveerd 

worden voor rekenen en betere rekenprestaties behalen dan leerlingen die niet met deze 

innovatie werken (controlegroep). De al eerder genoemde bijstelling van het onderzoek 

betekent dat de overige beoogde doelstellingen (betere organisatie in de klas, meer controle 

over het leerproces van de leerling) niet haalbaar meer waren. 

5.6.2 Implementatie 

Voor een goede implementatie van ict-innovaties is een aantal voorwaarden van belang, zoals 

beschreven in het Vier-in-Balansmodel van Kennisnet. De genoemde relevante voorwaarden 

zijn: visie, professionalisering, digitaal materiaal en een (ict)-infrastructuur. Overkoepelende 

relevante elementen hierbij zijn: samenwerking binnen de school, en de aansturing door de 

school- en projectleider. De implementatie van de E-readers in het rekenonderwijs op de 

Tweemaster-Kameleon, lopen we aan de hand van de genoemde elementen door. 

De innovatie past goed in de onderwijsvisie van deze school; het Daltononderwijs. Eén van 

de ankerpunten van het Daltononderwijs is zelfstandigheid. De E-readers kunnen het 

zelfstandig werken van leerlingen bevorderen. Daarnaast profileert de school zich als 

voorloper met ict in het onderwijs. Men vindt het gebruik van ict van belang, omdat het 

aansluit bij de belevingswereld van kinderen en omdat het in de huidige tijd past. Het 

gebruik van E-readers sluit hier goed bij aan. 

De innovatie is door de ict-coördinator ontwikkeld in samenwerking met de directie. Nadat 

de opzet van de innovatie was vastgesteld, is gekeken welke leerkracht(en) ermee zou(den) 

gaan werken. De innovatie wordt gedragen door het team, alle leerkrachten hadden wel 

belangstelling om ermee aan de slag te gaan. 

De leerkrachten voelen zich voldoende toegerust om met de ict-toepassing te kunnen 

werken. Ze zijn gewend aan werken met ict in de klas, en konden er van tevoren mee 

experimenteren. Het is gelukt om de leerlingen elke dag te laten rekenen met inzet van de E-

readers. Qua klassenmanagement blijkt het lastig om tijd te reserveren voor het opstarten en 

opruimen van de E-readers. Deze moeten vanaf de oplaadkast naar het lokaal worden 

gebracht en weer terug. Dit zal verbeteren als ook voor de andere vakken met de E-readers 

wordt gewerkt, dan kost het relatief wat minder tijd. De surveillance wordt wat bemoeilijkt 

doordat de schermen klein zijn (de leerkracht had opeens een bril nodig). Het is vooral lastig 
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als in kleine lokalen wordt gewerkt, en de leerkracht niet goed achter de leerlingen langs kan 

lopen.  

Voor wat betreft de hardware zijn er geen noemenswaardige problemen te melden. De 

aanlevering was wel aan de late kant, mede omdat er nog wat twijfel op de school bestond 

over de definitieve keuze van apparatuur. Het bereik van het draadloze netwerk was goed, 

en er waren voldoende access-points. Wat betreft de software was het laden van het 

programma aanvankelijk langdurig, door latere updates is dit verbeterd. Een struikelblok in 

het gebruik van de software zoals aanvankelijk beoogd, is het ontbreken van de zogenoemde 

‗flashplayer‘. Dit was een noodzakelijke voorwaarde voor de innovatie, en dat is dus (nog) 

niet van de grond gekomen. De school ziet de huidige implementatie dan ook als een eerste 

stap in het innovatie-proces.  

De directie heeft de invoering van de vernieuwing goed ondersteund, o.a. door tijd 

beschikbaar te maken voor de ict-coördinator en door mee te denken bij definitieve keuzes 

voor bijvoorbeeld apparatuur. Voorts levert de ict-coördinator ondersteuning aan de 

leerkrachten, en is zij bij problemen altijd beschikbaar. De vorderingen van de innovatie en 

de effecten op leerlingen worden niet structureel gemonitord, maar het is wel een 

terugkerend thema in personeelsoverleg en in de wandelgangen.  

De meningen van de leerkrachten over de vernieuwing zijn wat verdeeld. Sommigen zijn 

enthousiast en zien er steeds meer mogelijkheden van. Een andere leerkracht heeft toch een 

voorkeur voor werken met boeken, en geeft aan met minder plezier te werken met de E-

readers dan verwacht. Dit standpunt is gerelateerd aan de geringe meerwaarde van het 

huidige gebruik van de E-readers: „Als er uiteindelijk ook persoonlijke differentiatie in het 

programma zit, dan vind ik het wel een positieve ontwikkeling ten opzichte van rekenen met 

het boek‟. Duidelijk is dat de beschreven innovatie een eerste stap is in de verdere 

ontwikkeling van het onderwijs met E-readers op deze school, waarbij het streven is om 

efficiënter te kunnen kijken naar de leerontwikkeling van kinderen. Er wordt nog over 

nagedacht welke stap de volgende zal zijn, dit hangt mede af van de verdere ontwikkeling 

van de hardware en de software. 

5.6.3 Opbrengsten 

Verwacht wordt dat leerlingen met inzet van E-readers voor het rekenonderwijs beter leren 

rekenen en meer gemotiveerd worden dan zonder. 

De innovatie liep van half februari tot juni 2011. Afhankelijke variabele bij dit onderzoek is 

rekenen. Dit werd geoperationaliseerd met vaardigheidsscores van de Citotoets Rekenen-

Wiskunde, met de voormeting in januari 2011 (M6-toets RW) en de nameting in juni 2011 

(E6-toets RW).  

Daarnaast zijn half februari en eind juni 2011 de voor- en nameting voor motivatie 

uitgevoerd. De motivatievragenlijsten bestonden uit de algemene motivatieschalen voor 

school (welbevinden in relatie tot de leerkracht, welbevinden in relatie tot medeleerlingen, 

cognitief zelfvertrouwen en taakoriëntatie), en specifieke motivatieschalen voor rekenen 

(plezier en angst).  

 

Participanten 

Er deden in totaal 64 leerlingen uit groep 6 aan het onderzoek mee. De experimentele groep 

bestaat uit 33 leerlingen van de school Tweemaster-Kameleon. De controlegroep bestaat uit 
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31 leerlingen, waarvan 22 afkomstig van de ene en 9 leerlingen van de andere school. 

Verdere specificaties van de onderzoeksgroep zijn weergegeven in Tabel 5.6.1. 

 

Tabel 5.6.1  Aantallen respondenten naar sekse, gewicht, autochtoon/allochtoon en 
dyslexie-indicatie 

  sekse Leerling-
gewicht  

Niet-westers 
allochtoon 

Dyslexie-
indicatie  

Totaal 

  jongen meisje 0.30 1.20 leerling ouders 
  

Experimentele 
groep 

17 16 3 3 2 6 1 33 

Controlegroep 17 13 4 2 2 9 1 31 
 

 

Rekenen 

De gemiddelde scores op de Rekentoets (RW) op beide afnamemomenten in beide groepen 

zijn weergegeven in Tabel 5.6.2. 

 

Tabel 5.6.2  Gemiddelde scores op de afnamen RW in twee groepen  

  Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Voormeting 86.69 12.44 32 84.36 14.05 28 

Nameting 92.19 9.32 32 86.21 10.68 28 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

 

Zowel de experimentele groep als de controlegroep gaan tussen de voormeting en de 

nameting vooruit. De controlegroep gaat één zesde standaarddeviatie vooruit en de 

experimentele groep gaat meer dan een halve standaarddeviatie vooruit. Er gaan in totaal 11 

leerlingen achteruit.   

 

Het effect van tijdsverloop is significant (V=0.29, F(
1,58

)=16.92, p<.001). De leerlingen scoren 

hoger op de nameting. De interactie tussen tijd en conditie is ook significant (V=0.72, 

F(
1,58

)=4.15, p=.023). De experimentele groep groeit harder tussen de voormeting en nameting 

dan de controlegroep. 

 

Het effect van conditie is niet significant. Uit de analyse van zogenaamde eenvoudige 

effecten blijkt dat het effect van conditie alleen significant is bij de nameting (F = 5.35, p = 

.024). De scores van de beide groepen verschillen alleen significant op de nameting. Figuur 

5.6.1 geeft het interactie-effect tussen tijd en conditie weer. 
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Figuur 5.6.1 Interactie tussen tijd en conditie bij de RW 
 

Conclusie leerresultaten 

Er kan geconcludeerd worden dat inzet van E-readers voor het rekenonderwijs een positief 

effect lijkt te hebben op rekenprestaties.  
 

Motivatie voor school en leren 

Welbevinden in relatie tot de leerkracht 

De gemiddelde scores op welbevinden in relatie tot de leerkracht op beide afnamemomenten 

in beide groepen zijn weergegeven in Tabel 5.6.3. 

 

Tabel 5.6.3  Gemiddelde scores op de afnamen welbevinden in relatie tot de leerkracht 
in twee groepen  

  Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 
Voormeting 3.69 0.47 28 3.60 0.56 27 
Nameting 3.69 0.45 28 3.20 0.76 27 

Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 

 

Terwijl de controlegroep ongeveer een halve standaarddeviatie daalt in welbevinden in 

relatie tot de leerkracht blijft het welbevinden van de experimentele groep hetzelfde. Van 32 

leerlingen daalt het welbevinden.  

Zowel het effect van tijdverloop (V=0.13, F(
1,53

)=7.04, p=.006), het effect van conditie 

(F(
1,53

)=4.75, p=.034) en het interactie-effect tussen tijd en conditie zijn significant (V=0.13, 

F(
1,53

)=7.04, p=.011). Dit betekent dat er sprake is van een gemiddelde daling in welbevinden 

in relatie tot de leerkracht, dat de groepen verschillen in hun gemiddelde score en dat de 

groei tussen de voormeting en nameting verschillend is voor beide groepen. In Figuur 5.6.2 

wordt het interactie-effect weergegeven. 
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Figuur 5.6.2 Interactie tussen tijd en conditie bij welbevinden in relatie tot de leerkracht 
 
Welbevinden ten aanzien van medeleerlingen 

De gemiddelde scores op welbevinden ten aanzien van medeleerlingen op beide 

afnamemomenten in beide groepen zijn weergegeven in Tabel 5.6.4. 

 

Tabel 5.6.4  Gemiddelde scores op de afnamen welbevinden ten aanzien van 
medeleerlingen in twee groepen  

  Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Voormeting 3.94 0.57 27 4.02 0.57 28 

Nameting 4.03 0.58 27 3.89 0.87 28 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
 
 

Op de schaal welbevinden ten aanzien van medeleerlingen stijgt de experimentele groep met 

ongeveer een zevende standaarddeviatie en daalt de controlegroep met ongeveer een 

zevende standaarddeviatie. In totaal gaan 25 leerlingen achteruit in hun welbevinden ten 

aanzien van medeleerlingen. 

Uit de variantie-analyse van herhaalde metingen blijkt dat er geen significante effecten zijn 

op welbevinden ten aanzien van medeleerlingen. 

Cognitief zelfvertrouwen 

De gemiddelde scores op cognitief zelfvertrouwen op beide afnamemomenten in beide 

groepen zijn weergegeven in Tabel 5.6.5. 

Tabel 5.6.5  Gemiddelde scores op de afnamen cognitief zelfvertrouwen in twee 
groepen  

  Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Voormeting 3.56 0.54 28 3.76 0.58 27 

Nameting 3.72 0.50 28 3.81 0.61 27 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
 
 

Beide groepen gaan vooruit in cognitief zelfvertrouwen, maar de vooruitgang van de 

controlegroep is minimaal. De experimentele groep daarentegen gaat een derde 

standaarddeviatie vooruit. In totaal gaan 18 leerlingen achteruit in cognitief zelfvertrouwen. 
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Ook voor cognitief zelfvertrouwen zijn geen significante effecten gevonden bij de variantie-

analyses voor herhaalde metingen. Dat betekent dat ook de vooruitgang in de experimentele 

groep binnen de marges van het toeval is. 

Taakoriëntatie 

De gemiddelde scores op taakoriëntatie op beide afnamemomenten in beide groepen zijn 

weergegeven in Tabel 5.6.5. 

Tabel 5.6.5  Gemiddelde scores op de afnamen taakoriëntatie in twee groepen  
  Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Voormeting 3.89 0.65 25 4.21 0.64 28 

Nameting 3.92 0.58 25 4.11 0.80 28 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
 
 

De experimentele groep gaat nauwelijks vooruit en de controlegroep daalt ongeveer een 

zesde standaarddeviatie in taakoriëntatie. In totaal gaan er 23 leerlingen achteruit in 

taakoriëntatie. 

Voor taakoriëntatie zijn ook geen significante effecten gevonden bij de variantie-analyse van 

herhaalde metingen. 

Conclusie motivatie voor school en leren 

Alleen op de afhankelijke variabelen welbevinden in relatie tot de leerkracht zijn significante 

effecten gevonden. Terwijl de controlegroep daalt in welbevinden blijft het welbevinden van 

de experimentele groep gelijk. Er kan gesproken worden van een positief effect aangezien de 

experimentele groep niet daalt in welbevinden.  

Motivatie voor rekenen 

Plezier in rekenen 

De gemiddelde scores op plezier in rekenen op beide afnamemomenten in beide groepen 

zijn weergegeven in Tabel 5.6.6. 

Tabel 5.6.6  Gemiddelde scores op de afnamen plezier in rekenen in twee groepen  
  Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Voormeting 2.18 0.66 26 2.67 0.74 26 

Nameting 2.20 0.58 26 2.48 0.86 26 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
 
 

Op de schaal plezier in rekenen stijgt de experimentele groep nauwelijks en daalt de 

controlegroep meer dan een vijfde standaarddeviatie. In totaal dalen de scores van 26 

leerlingen. 

Uit de variantie-analyses van herhaalde metingen blijkt dat alleen het effect van conditie 

significant is (F(
1,50

)=4.40, p=.041). De controlegroep scoort gemiddeld hoger dan de 

experimentele groep op plezier in rekenen (M = 2.58 versus M = 2.19). 

Angst voor rekenen 

De gemiddelde scores op angst voor rekenen op beide afnamemomenten in beide groepen 

zijn weergegeven in Tabel 5.6.7.  
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Tabel 5.6.7  Gemiddelde scores op de afnamen angst voor rekenen in twee groepen  
  Experimentele groep Controlegroep 

  M sd N M sd N 

Voormeting 2.96 0.56 28 3.05 0.72 26 

Nameting 2.97 0.55 28 3.05 0.65 26 
Noot. M = gemiddelde score, sd = standaardafwijking, N = aantal deelnemers. 
 
 

Zowel bij de experimentele groep als de controlegroep zien we weinig verandering in angst 

voor rekenen. In totaal dalen 17 leerlingen in hun score op de schaal angst voor rekenen. Let 

wel: dit betekent dat er 17 leerlingen meer angst rapporteren voor rekenen. Een lagere score 

betekent meer angst voor rekenen. 

Voor de afhankelijke variabele angst voor rekenen zijn geen significante effecten gevonden 

bij de variantie-analyse van herhaalde metingen. 

Conclusie motivatie voor rekenen 

Er is geen sprake van een effect van de innovatie op motivatie voor rekenen. Bij de 

afhankelijke variabele plezier in rekenen is wel een effect van conditie gevonden, maar 

mogelijk is dit een gevolg van de groepssamenstelling; er is immers niet aselect toegewezen. 

Bovendien scoort de controlegroep zowel op de voormeting als de nameting hoger dan de 

experimentele groep. 

Gepercipieerde opbrengsten 

Of leerlingen meer gemotiveerd worden door de nieuwe werkwijze en meer plezier krijgen in 

rekenen is ook op verschillende kwalitatieve manieren onderzocht, door de percepties van 

betrokken leraren en projectleider te vragen in vraaggesprekken en in de logboekjes, door 

enkele leerlingen te bevragen en door klassenobservaties.  

Volgens docenten vinden sommige leerlingen het boek net zo goed, omdat ze minder 

affiniteit hebben met ict en er van huis uit minder mee werken. Zij denken echter dat de 

meeste leerlingen het werken met de E-readers leuk vinden. Het zijn echte ‗gadgets‘, die 

passen bij wat leerlingen gewend zijn, zoals een I-pod. Ze kunnen er dan ook snel mee 

overweg en er is minimale instructie nodig. Ook het werken met de stylus (aanwijspen) 

vinden ze leuk. In het algemeen zijn de kleine schermen geen probleem voor de leerlingen. 

Een meer technisch probleem is wel dat het meten van afstanden op het scherm niet kan 

(afstanden zijn afhankelijk van de schaal op het scherm), en dat is bij sommige opdrachten 

wel nodig. Ook zijn sommige tekeningen niet erg scherp afgebeeld op het scherm, of zijn ze 

niet goed ingekleurd. Dan kunnen leerlingen de som niet maken, en hebben ze dus toch nog 

de boeken nodig. Voorts verspringt het scherm bij aanraken soms ongewild naar een andere 

pagina. ‗Dat kan frustratie geven‟, aldus de leerkracht.  

Het enthousiasme van de leerlingen leek gedurende de looptijd redelijk stabiel. ‗Het blijft 

eigenlijk ook bijzonder, omdat er maar één klas in de school mee werkt‟, aldus een leerkracht. 

Toch zijn er ook enkele leerlingen die uiteindelijk toch liever met het boek willen werken. 

Volgens de leerkracht heeft dit te maken met de problemen van de weergave op het scherm 

(zie voorgaande).  

Leerlingen kunnen binnen het Daltononderwijs zelf kiezen voor instructie of zelfstandig 

werken. De E-readers bevorderen het zelfstandig werken van leerlingen. Als ze niet voor 

instructie kiezen, kunnen ze individueel aan het werk en zelf een plekje zoeken waar ze 

willen werken. ‗Je ziet leerlingen soms zelfs op de trap aan het werk met de E-readers‟. 
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Effecten op leerprestaties hebben leerkrachten niet waargenomen. ‗Op dit moment zijn 

effecten op leerresultaten nog niet echt te verwachten, misschien minimaal. Wanneer meer 

interactie is verweven in de software zullen leerprestaties verbeteren‟.  

Tijdens de klasobservatie wordt een rustige en werkzame sfeer gezien. Leerlingen zijn goed 

geconcentreerd aan het werk. Er zijn geen zichtbare tekenen van plezier in het werken met 

de E-readers. De leerlingen lezen de tekst van het rekenboek in pdf op het leesscherm (een 

kleurenscherm). Het andere scherm wordt soms gebruikt als kladblok (een zwart/wit 

scherm), maar meestal wordt daar niets mee gedaan. De sommen worden in schriftjes 

uitgewerkt. Leerlingen werken goed zelfstandig met de E-readers, en hebben weinig hulp 

nodig. De meeste opdrachten moeten individueel gemaakt worden, een enkele keer is er een 

samenwerkingsopdracht.  

Desgevraagd geven leerlingen aan dat ze het wel leuk vinden om op deze manier met 

rekenen bezig te zijn. Ze vinden het leuker dan het boek, omdat het op een I-pod lijkt, en 

omdat het leuk is om met ‗het pennetje‟ te werken. Ook wordt het fijn gevonden dat ze 

weinig spullen hoeven te pakken voor de les, alleen de E-reader volstaat. „En als je klaar bent 

mag je soms een spelletje spelen!‟. 

Op zichzelf vinden leerlingen het werken met de E-readers makkelijk. „Ik snap goed hoe het 

werkt, en soms leg ik dingen aan de juf uit‟. Ze plaatsen echter ook wel wat kanttekeningen 

bij het gebruiksgemak, zoals de al eerder genoemde problemen met het scherm. Voorts is er 

een vertraging bij het schrijven op het scherm. Ook vinden leerlingen het onhandig als ze 

moeten inzoomen, omdat ze dan de tekst heen en weer moeten schuiven om het te kunnen 

lezen. De leerlingen geven aan dat ze er goed zelfstandig mee kunnen werken. Samenwerken 

mag soms ook, één leerling zegt dit vooral fijn te vinden als de stof moeilijk is, een ander 

werkt alleen samen als ze uitleg moet geven aan een medeleerling. 

5.6.4 Conclusie 

Rekenen 

De analyses van de rekentoets geven aanwijzingen voor een positief effect van de interventie 

op rekenen. De gemiddelde stijging van rekenprestaties op de nameting is bij de 

experimentele groep groter dan bij de controlegroep.  

 

Motivatie 

Bij analyses op de afhankelijke variabele motivatie voor school en leren zijn er aanwijzingen 

voor een positief effect van het gebruik van E-readers bij rekenonderwijs op welbevinden in 

relatie tot de leerkracht. Met betrekking tot motivatie voor rekenen zijn geen aanwijzingen 

gevonden voor een effect van de innovatie. 

Interpretatie 

Op deze school is een eerste stap gezet in de ontwikkeling om E-readers in te zetten bij het 

rekenonderwijs. De implementatie is echter onvolledig van de grond gekomen. De bedoeling 

was dat leerlingen op het leesgedeelte van de E-reader de lesstof van het boek konden lezen, 

en op het andere scherm de bijpassende software van de rekenmethode met interactieve 

opdrachten. Doordat de in het vooruitzicht gestelde technische aanpassingen van de 

software door de fabrikant uitbleven, kon dit laatste gedeelte niet worden geïmplementeerd. 

Bij analyses zijn evenwel aanwijzingen gevonden voor een positief effect van de innovatie op 

leerprestaties bij rekenen en op motivatie voor school en leren. Wat betreft motivatie is 

vooral de daling van de scores bij de nameting in de controlegroep opmerkelijk.  
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Met het huidige gebruik van de E-readers is de meerwaarde ervan voor het rekenonderwijs 

onduidelijk. In dit licht verdient het aanbeveling om dit project te verlengen en opnieuw te 

monitoren, om te kijken of de gevonden effecten repliceerbaar zijn. 
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6 Resultaten speciaal onderwijs 

In dit gedeelte van de rapportage wordt het onderzoek besproken dat in het speciaal 

onderwijs is uitgevoerd in verschillende leerjaren van sbo en vso. Het onderzoek is gericht 

op ondersteuning van het lezen door middel van een spraakprogramma. 

6.1  Stichting Het Maatman; Text-To-Speech  

Stichting Het Maatman in Enschede verzorgt onderwijs voor leerlingen met communicatieve 

beperkingen, zoals kinderen die doof of slechthorend zijn of kinderen met Ernstige Spraak- 

en TaalMoeilijkheden (ESM). Ook kinderen met een probleem op het gebied van autisme 

(Autisme Spectrum Stoornis, ASS) en die hierdoor beperkt zijn in hun communicatieve 

vaardigheden, kunnen bij de stichting terecht (cluster 2). Bij de problemen kunnen ook 

emotionele en/of verstandelijke beperkingen een rol spelen. Op de Prof. Huizingschool voor 

SBO zitten kinderen van 3 tot 12 jaar. Op het Maatman VSO zitten kinderen van 11 tot 20 

jaar.  

 

6.1.1 Projectplan 

Projectbeschrijving 

In het beleidsplan van de Stichting Het Maatman staat als speerpunt de toepassing van 

software die tekst omzet in spraak (text-to-speech). De verwachting is dat voor de kinderen 

van Het Maatman software die visuele informatie auditief ondersteunt, een meerwaarde 

heeft.  

 

Voor kinderen in het speciaal onderwijs die elk een aangepast leertraject hebben, is lezen 

vaak geen genoegen maar een worsteling. Ze hebben daarom geen positieve houding ten 

opzichte van lezen en hun aanpak bij het verklanken en begrijpen van teksten is vaak niet 

effectief. Deze worsteling werpt zodanige barrières op dat leerlingen weinig van de betekenis 

van de tekst oppikken. Als de software er in zou slagen om deze leerlingen gemakkelijker 

toegang tot geschreven teksten te laten verkrijgen, is een positievere houding ten opzichte 

van het lezen te verwachten en bijgevolg betere leesprestaties. Zoals in het 

vraagverhelderingsgesprek werd opgemerkt: ´Goed lezen is voor 70 procent een kwestie van 

attitude.´ 

 

Doordat de software de individuele leerling een handje helpt, hoeft er minder een beroep op 

de leerkracht te worden gedaan bij het ontsleutelen van teksten waardoor de leerkracht meer 

tijd overhoudt voor andere begeleidende taken. 

 

Het Maatman is gestart met een specifieke text-to-speech-oplossing in het kader van 

toegankelijk en veilig internetgebruik. Het Maatman wil het proces van aanvankelijk lezen 

ondersteunen met text-to-speech-software waardoor kinderen die moeilijk leren lezen, 

sneller doorstromen naar hogere AVI-niveaus en een betere technische leesvaardigheid 

ontwikkelen. De software is eveneens bedoeld om het begrijpend lezen te ondersteunen en te 

verbeteren. Doordat leerlingen geschreven teksten niet goed begrijpen, vormt dat ook een 

belemmering bij allerlei leeropdrachten waarbij informatie moeten worden verwerkt. 
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Het Maatman wil weten wat het gebruik van text-to-speech-toepassingen voor kinderen met 

een communicatieve beperking voor voordelen biedt. De lijn van redeneren kan als volgt 

worden samengevat:  

 

Het gebruik van text-to-speech-software helpt leerlingen met een communicatieve handicap 

om geschreven teksten met minder moeite te verklanken en te ontsleutelen wat een positieve 

uitwerking heeft op hun houding ten opzichte van het lezen van teksten in het algemeen en 

op de manier waarop zij met de leestaak omgaan. Door deze positievere houding en door 

efficiënter leesgedrag ondervinden leerlingen minder obstakels waardoor hun leesprestaties 

toenemen, zowel in technische zin als qua begrip. Door beter tekstbegrip kunnen de 

resultaten verbeteren op alle leergebieden waar sprake is van uitvoering van geschreven 

opdrachten. 

 

Onderzoeksvraag 

Heeft het inzetten van „Kurzweil‟ effecten op spellen en technisch lezen, respectievelijk 

begrijpend lezen en het plezier in lezen?  

 

Beoogde effecten 

Het Maatman wil de text-to-speech-toepassing op drie niveaus in het onderwijs inzetten. In 

groep 3 en 4, in groep 7 en 8 en in het VSO. De verwachte effecten variëren voor elk van die 

niveaus.  

Men verwacht dat door de inzet van „Kurzweil‟: 

 leerlingen in groep 3 en 4 beter en sneller leren spellen en technisch lezen; 

 en leerlingen in groep 7 en 8 en in het VSO 1/2 het begrijpend lezen beter ontwikkelen 

en meer plezier ervaren bij leestaken.  

 

6.1.2 Implementatie 

In dit project werken leerlingen aan het verbeteren van hun lees- en spelvaardigheden door 

gebruik te maken van een programma dat geschreven tekst omzet in spraak. Standaard-

ingrediënten voor succesvolle implementatie zijn af te leiden uit vier in balans: visie, 

professionalisering, digitaal materiaal en een (ict)-infrastructuur. Dit alles ingebed in een 

context waarin sprake is van aansturing door de school- en projectleider en van 

samenwerking.  

 

Bij het beschrijven van de implementatie onderscheiden we het implementatieproces 

schoolbreed en de implementatie in de verschillende groepen, groep 3 en 4, groep 7 en 8 en 

VSO klas 1 en2.  

 

Het EXPO-traject op deze school kende een langere voorbereidingsperiode waarin de keuze 

voor het Text-to-Speech pakket moest worden bepaald. Deze periode was tevens bedoeld om 

projectgroep een goed beeld te laten krijgen van de mogelijkheden van deze software en de 

te stellen eisen in relatie tot de doelgroep. Het bleek een goede keus, aldus de projectleider, 

om hiervoor ruim de tijd te nemen; er is uiteindelijk een weloverwogen keuze gemaakt voor 

„Kurzweil‟, een keuze die ook duidelijk kan worden uitgelegd aan collega‘s en ouders. 

„Kurzweil‟ heeft een eigen server nodig in het netwerk, daarnaast zijn scanners noodzakelijk 

om benodigd lesmateriaal te kunnen omzetten naar bestanden die door ‗Kurzweil‟ 

voorgelezen kunnen worden. Deze zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Werken met het 
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programma paste binnen de visie van de school: specifieke aandacht geven aan zwakke 

leerlingen, leerlingen met taalproblemen stimuleren, zelfstandig werken bevorderen.  

 

Groep 3 en 4 

In groep 3 bleek zelfstandig werken met de software nog niet haalbaar; er zijn met name 

gedragsfactoren (sterke leerkracht-afhankelijkheid, weinig zelfstandig, snel afgeleid, niet 

taakgericht) die er voor zorgen dat de leerkracht toch voornamelijk één op één met de 

leerling werkt. Ook bleek de leesmethode niet erg geschikt voor gebruik met „Kurzweil‟. In 

groep 4 kan wel met ingescande leesboekjes worden gewerkt via „Kurzweil‟. In beide groepen 

bleek het lastig om direct voldoende materiaal te hebben waarmee de kinderen en 

leerkrachten aan de slag konden. Al het aanwezige leesmateriaal inscannen is bewerkelijk en 

lastig door het format van de boeken en de vele illustraties.  

 

De docenten in deze groepen voelden zich onvoldoende voorbereid en geschoold om met de 

nieuwe aanpak te gaan werken: ‗Het is een lastig programma en je moet er flink tijd in steken 

om ermee te kunnen werken. Het is allemaal nog erg pril. Er is een informatiedag van 

‗Kurzweil‘ geweest die de meeste docenten wel bijgewoond hebben. Maar in een latere fase 

zijn meerdere klassen bij het project betrokken, en die docenten hadden die instructie dan niet 

gehad. Twee andere docenten wel. Uitwisseling met collega‟s is minimaal. En tijd om te 

experimenteren is er niet.‟ Ook waren er problemen met het werken met de software. De 

leerkrachten misten ondersteuning en uitwisseling met andere collega‘s.  

 

In de groepen 3/4 hebben de leerkrachten „Kurzweil‟ op verschillende manieren ingezet: 

‗Sommige docenten laten alle leerlingen ermee rouleren zodat ze ca 1x per week ermee 

werken. Andere focussen op de zwakkere leerlingen die er dan dagelijks mee werken. Per keer 

werken de leerlingen ongeveer. vijf minuten met „Kurzweil‟. Er zijn van tevoren geen 

afspraken over gemaakt, en docenten weten van elkaar niet hoe ze ermee werken.‟  

 

Groep 7 en 8 

In groep 7 en 8 was de start lastig; met name de leerkrachten van de groepen 8 vonden de 

invoering van de nieuwe aanpak een extra belasting in het toch al volle leerprogramma. Door 

de introductie te koppelen aan de bestaande begrijpend-leesmethode en de leerkrachten 

samen met de kinderen aan de slag te laten gaan, heeft „Kurzweil‟ toch een goede ingang 

gevonden. 

 

Ook hier had men te kampen met problemen met het scannen van afbeeldingen en ook met 

de integratie van teksten en opdrachten; daarvoor zijn al werkende oplossingen gevonden, 

maar die blijven arbeidsintensief.  

 

Klas 1 en 2 VSO 

In klas 1 en 2 van het VSO wordt „Kurzweil‟ inmiddels veel en op verschillende manieren 

ingezet. Maar aanvankelijk voelden de leerkrachten zich niet echt goed geëquipeerd om met 

de toepassing aan de slag te gaan: ‗Ik dacht van tevoren van wel, maar loop toch tegen zaken 

aan die onduidelijk zijn qua techniek, zoals scannen en printen. Er was tevoren wel een 

instructie op locatie, waar ook leerlingen bij zijn geweest. Maar je moet gaandeweg dingen 

bijleren.‟ Ook de techniek liet het nog wel eens afweten: „Dat werkt nog steeds niet voor 100%. 

Dat is wel frustrerend. „Kurzweil‟ is een netwerkprogramma, maar het moet passen in het 

schoolnetwerk. Ook het invoeren van de licenties was een probleem. Er zijn eigenlijk ook te 
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weinig licenties.‟ Maar het draagvlak groeit en daarmee ook het gebruik, zo signaleert één van 

de docenten: „Het draagvlak is goed. Men ziet de voordelen, en „Kurzweil‟ wordt nu ook in 

andere leerjaren al gebruikt. Het wordt vooral bij het vak Nederlands ingezet, maar er zijn 

leerlingen die het overal bij willen gebruiken, en die regelen dat dan zelf. Soms wordt het nu 

ook bij andere vakken gebruikt.‟  

Ook in deze klassen zien we dat niet alle leerlingen met „Kurzweil‟ werken. In principe 

hebben ze er in deze klassen allemaal kennis mee gemaakt en hebben ze er mee leren 

werken. Maar dat betekent niet dat ze er ook zelf mee blijven werken: ‗Alle leerlingen die van 

mij les krijgen weten van deze ondersteuning en hebben ermee gewerkt. De leerlingen 

waarvan ik denk dat ze er baat bij hebben staan afwijzend tegenover deze ondersteuning‟. 

 

Sommige docenten zetten het met name in bij zwakkere leerlingen, bijvoorbeeld bij 

dyslectische leerlingen, omdat die met name gebaat zouden zijn bij deze werkwijze. Dit kan 

ook een ongewenst neveneffect hebben: „Er zijn leerlingen, die er niet mee werken, omdat ze 

bang zijn voor "labelling". Met andere woorden. Als ik het programma niet gebruik , heb ik 

dat probleem ook niet!  

 

6.1.3 Opbrengsten  

Men verwacht dat door de inzet van „Kurzweil‟ leerlingen in groep 3 en 4 beter en sneller 

leren spellen en technisch lezen en leerlingen in groep 7 en 8 en in het VSO 1/2 het 

begrijpend lezen beter ontwikkelen en meer plezier ervaren bij leestaken. 

 

De interventie liep van september 2010 tot januari 2011. Voor het meten van leerresultaten 

is gebruik gemaakt van Cito-toetsen (AVI, DMT en TBL). De meetmomenten zijn de voortoets 

en de natoets van het schooljaar 2009 – 2010 en de voortoetsen en natoetsen van het 

schooljaar 2010 – 2011. 

 

Voor- en nameting voor motivatie zijn resp. in september 2010 en januari 2011 afgenomen 

bij leerlingen in de bovenbouw en VSO. De motivatievragenlijsten bestonden uit algemene 

motivatieschalen voor school (welbevinden in relatie tot de leerkracht, welbevinden ten 

aanzien van medeleerlingen, cognitief zelfvertrouwen en taakoriëntatie) en specifieke 

motivatieschalen voor lezen (intrinsieke leesmotivatie en zelfreflectie strategieën). 

 

Participanten 

Er zijn drie bestanden met leerlinggegevens samengevoegd, te weten: 

1. een bestand met toetsgegevens over technisch lezen en begrijpend lezen en enkele 

achtergrondgegevens waaronder het intelligentiequotiënt van de leerlingen; 

2. een bestand met de data van de voormeting met de motivatievragenlijst; 

3. een bestand met de data van de nameting met de motivatievragenlijst. 

 

Het was oorspronkelijk de bedoeling om de leerlingen in de experimentele conditie te 

vergelijken met leerlingen uit een cohort van twee jaar geleden. Het bestand dat door de 

school is aangeleverd, bleek wat betreft de controlegroep echter te bestaan uit gegevens van 

een cohort van één jaar geleden. De consequentie daarvan is, dat leerlingen in groep 4, groep 

8 en het tweede jaar van het VSO gedeeltelijk terug te vinden zijn als controlegroep. Het 

komt er op neer, dat het bestand dus gedeeltelijk bestaat uit gegevens van leerlingen op vier 

herhaalde metingen, te weten voormetingen en nametingen in twee leerjaren, en gegevens 

van twee herhaalde metingen, namelijk de voormeting en nameting in alleen het huidige 
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schooljaar. Het bestand is derhalve gesplitst in twee onafhankelijke bestanden, een bestand 

met herhaalde metingen over twee leerjaren en een bestand met de voormeting en nameting 

van dit schooljaar.  

 

De samenstelling van beide condities wordt in 2 tabellen gegeven. Omdat het gaat om cluster 

2 scholen, is het leerlinggewicht niet van toepassing.  

Van 61 leerlingen zijn de leesprestaties vier keer gemeten. Van de samenstelling van deze 

groep wordt een overzicht gegeven in Tabel 6.1.1.  

 

Tabel 6.1.1 Aantallen respondenten naar sekse, gewicht, autochtoon/allochtoon en 
dyslexie-indicatie (vier herhaalde metingen)  

  sekse Niet-westers 
allochtoon 

Dyslexie-
indicatie  

Totaal 

  jongen meisje leerling ouders     

Experimentele groep      

 Groep 4 12 6 - - 7 18 

Groep 8 9 10 - 7 8 19 

VSO 1 9 3 - 1 5 12 

VSO 2 5 3 - 1 1 8 

Controlegroep 
      Groep 4 1 - - - - 1 

Groep 8 - - - - - - 

VSO 1 2 1 - 2 - 3 

VSO 2 - - - - - - 

 

 

Bij 110 leerlingen zijn de leesprestaties slechts op twee momenten onderzocht, dat wil 

zeggen alleen in het schoolhaar 2010 – 2011. Een overzicht van de samenstelling van deze 

groep wordt in Tabel 6.1.2 gegeven. Het aantal jongens is groter dan het aantal meisjes, in 

totaal is circa 65% van de leerlingen op de twee scholen een jongen. Voorts is het aantal 

dyslexie-indicaties zeer substantieel, het gaat in totaal om ongeveer 36% van de leerlingen. 

 

Tabel 6.1.2 Aantallen respondenten naar sekse, gewicht, autochtoon/allochtoon en 
dyslexie-indicatie (twee herhaalde metingen)  

  sekse Niet-westers 
allochtoon 

Dyslexie-
indicatie  

Totaal 

  jongen meisje leerling ouders     

Experimentele groep      

 Groep 3 12 8 - 2 - 20 

Groep 4 4 1 - - 3 5 

Groep 7 11 8 - 1 9 19 

Groep 8 4 - - - 2 4 

VSO 1 3 1 - 1 - 4 

VSO 2 - - - - - - 

Controlegroep 
      Groep 3 3 - - - 1 3 

Groep 4 13 8 - 3 12 21 

Groep 7 2 - - - 1 2 

Groep 8 11 1 - 3 9 12 

VSO 1 1 2 - 1 - 3 

VSO 2 10 7 1 3 3 17 
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Analyse 

De groep leerlingen waarover ook gegevens uit het vorig schooljaar bekend zijn, zit in zijn 

geheel in de experimentele conditie met uitzondering van drie leerlingen uit het VSO en één 

leerling uit groep 4. Deze leerlingen zijn bij de volgende analyses niet betrokken. Op de AVI-

toetsen, de DMT en de toets Begrijpend Lezen zijn eerst analyses van herhaalde metingen 

uitgevoerd met vier meetmomenten, i.e., de voortoets en natoets van het schooljaar 2009 – 

2010 en de voortoetsen en natoetsen van het schooljaar 2010 – 2011.  

 

Vaardigheidsscores kunnen over groepen heen vergeleken worden en dus hoeft er geen 

onderscheid gemaakt te worden naar groep, zodat de aantallen in de cellen in het 

analysedesign ook niet te klein zijn. Omdat er geen controlegroep is voor deze leerlingen is 

het alleen zinvol om het effect van de tijdsfactor te analyseren. Daarbij wordt elk 

meetmoment door middel van een contrast met het laatste meetmoment vergeleken, zodat 

wellicht enige evidentie voor het effect van de experimentele methode kan worden 

verkregen. Maar bij ontstentenis van een controlegroep is zelfs een sterke stijging van het 

gemiddelde op het laatste meetmoment ten opzichte van het derde meetmoment niet erg 

overtuigend voor een effect van de interventie tussen die beide meetmomenten. Analyses op 

de twee laatste meetmomenten zijn uitgevoerd met de groeperingsvariabele (groepen 3/4, 

7/8 en VSO) als onafhankelijke variabele om zicht te krijgen op mogelijke interacties. Er is 

dan immers een effect mogelijk van tijd en groep, maar ook een effect van de interactie 

tussen beide, dat zou kunnen wijzen op een verschillend patroon van toename of afname 

van de gemiddelden tussen groepen. 

 

Lezen 

AVI-toetsen 

Uit de analyses van herhaalde metingen uitgevoerd met vier meetmomenten voor de AVI-

toetsen blijkt dat het effect van tijd significant is (V =2.08, F
(3,22)

 = 15.23, p < .001). Alle 

contrasten zijn tevens significant, respectievelijk F
(1,24)

 = 31.69, 11.97, en 5.27 met respectieve 

p-waarden <.001, .002 en .031. Dat impliceert dus dat de gemiddelde score op elk van de 

drie eerste meetmomenten afwijkt van het gemiddelde op het laatste meetmoment. De 

gemiddelde scores zijn respectievelijk 6.40, 7.24, 7.60 en 8.08. Het lijkt er dus op dat het 

gemiddelde AVI-niveau gestaag omhoog gaat. Dat lijkt eerder te wijzen op normale groei dan 

op een effect van de interventie. 

 

Analyses op de twee laatste meetmomenten zijn uitgevoerd met de groeperingsvariabele 

(groepen 3/4, 7/8 en VSO) als onafhankelijke variabele om zicht te krijgen op mogelijke 

interacties. Er is dan immers een effect mogelijk van tijd en groep, maar ook een effect van 

de interactie tussen beide, dat zou kunnen wijzen op een verschillend patroon van toename 

of afname van de gemiddelden tussen groepen. Bij de AVI-toetsen is dat inderdaad het geval. 

De effecten van tijd en groep zijn ook significant (respectievelijk V =.64, F
(1,41)

 = 26.27, p < 

.001, en F
(2,41)

 = 126.39, p < .001). Voor de interactie is de toetsingsgrootheid V =.52 

(F
(2,41)

 = 10.67, p < .001). Uit Figuur 6.1.1 is af te leiden om welke patronen het gaat. Het 

gemiddelde AVI-niveau neemt alleen toe in groepen 3 en 4; in groepen 7 en 8 en het VSO is 

het verschil tussen voormeting en nameting niet significant, zo blijkt uit analyses van 

eenvoudige effecten. VSO en groepen 7 en 8 scoren gemiddeld hoger dan groepen 3 en 4. Het 

onderlinge verschil tussen VSO en groep 7/8 is niet significant.  
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In voorgaande analyses zijn leerlingen betrokken, waarvan in principe vier metingen van 

AVI-niveau, bekend waren. Omdar hiervan slechts vier leerlingen in de controleconditie 

zaten, kon geen zinvolle analyse van eventuele verschillen tussen de experimentele conditie 

en controleconditie worden uitgevoerd. De leerlingen in de experimentele conditie, waarvan 

slechts twee metingen bekend, kunnen echter wel worden vergeleken met een eerder cohort. 

Zowel de experimentele conditie als het controlecohort stijgen gemiddeld iets minder dan 

één AVI-niveau tussen voormeting en nameting (V = .72, F
(1,57)

 = 41.34, p < .001). Het effect 

van conditie is significant (F
(1,57)

 = 11.12, p = .002), maar het effect van de interactie tussen 

conditie en tijd niet. Zowel op de voortoets als op de natoets scoort de experimentele groep 

ongeveer 2½ AVI-niveau hoger dan het voorgaande jaarcohort, een aanmerkelijk verschil. 

 

Figuur 6.1.1 De gemiddelde AVI-niveaus in drie groepen op twee meetmomenten  

 

DMT 

Uit de analyses van herhaalde metingen uitgevoerd met vier meetmomenten voor de DMT 

blijkt sprake te zijn van een effect van meetmoment (V =2.00, F
(3,22)

 = 14.63, p < .001). De 

contrasten tussen meting 1 en 3 en meting 4 zijn significant (F
(1,24)

 respectievelijk 34.21 en 

6.04, p < .001 en p = .022), maar het contrast tussen meting 2 en 4 is niet significant. Dat 

lijkt overigens voornamelijk door de relatief grote standaardfout te komen, want het 

scoreverloop suggereert dat er tussen meetmoment 2 en 3 nauwelijks winst wordt geboekt, 

terwijl dat bij de andere meetmomenten wel het geval is (gemiddelden respectievelijk 43.92, 

55.48, 55.80 en 61.12). 

 

Analyses op de twee laatste meetmomenten zijn uitgevoerd met de groeperingsvariabele 

(groepen 3/4, 7/8 en VSO) als onafhankelijke variabele om zicht te krijgen op mogelijke 

interacties. Bij de DMT is alleen sprake van effecten van tijd en groep. In het algemeen wordt 

op de natoets circa vijf punten hoger gescoord dan op de voortoets (V = .21, F
(1,42)

 = 8.91, p = 

.005). De F-waarde die is geassocieerd met het effect van groep is 31.75 (df=2, 42, p <.001). 

Groepen 3 en 4 scoren ongeveer 34 punten lager op de vaardigheidsschaal dan groepen 7 en 

8 en circa 25 punten lager dan VSO. Opnieuw is het verschil tussen VSO en groepen 7 en 8 

niet significant. 

Wanneer de leerlingen in de experimentele conditie, waarvan slechts twee metingen bekend 

waren, worden vergeleken met een eerder cohort blijkt dat voor de DMT hetzelfde geldt als 

voor de AVI. Hoewel het controlecohort circa negen punten wint tussen voortoets en natoets 

en de experimentele groep slechts om en nabij vijf punten, is het interactie-effect niet 
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significant, maar het effect van tijd wel (V = .38, F
(1,55)

 = 21.12, p < .001). Ook het conditie-

effect is significant (F
(1,55)

 = 5.02, p = .029); de experimentele conditie scoort gemiddeld circa 

13 punten hoger op de voortoets dan het controlecohort en ongeveer negen punten op de 

natoets. 

 

Begrijpend lezen 

Uit de analyses van herhaalde metingen uitgevoerd met vier meetmomenten voor Begrijpend 

Lezen blijkt dat het tijdseffect ook significant is (V =.70, F
(3,30)

 = 7.03, p = .001). Ook voor deze 

afhankelijke variabele zijn alle contrasten tussen de eerste drie metingen en de laatste 

meting significant (F
(1,32)

 respectievelijk 19.62, 9.49, en 6.22 met respectieve p-waarden <.001, 

.004 en .018). De gemiddelde scores zijn achtereenvolgens 23.03, 26.39, 28.58 en 34.73 en 

suggereren een vrij forse toename van de gemiddelde score tussen het derde en het laatste 

meetmoment. 

 

Analyses op de twee laatste meetmomenten zijn uitgevoerd met de groeperingsvariabele 

(groepen 7/8 en VSO) als onafhankelijke variabele om zicht te krijgen op mogelijke 

interacties. In groepen 3 en 4 is geen toets voor begrijpend lezen afgenomen, dus kunnen 

alleen VSO en groep 7/8 met elkaar worden vergeleken. De effecten van tijd en groep zijn 

significant (respectievelijk V = .22, F
(1,35)

 = 7.74, p = .009 en F
(1,35)

 = 16.80, p < .001). In het VSO 

wordt hoger gescoord op begrijpend lezen dan in groep 7/8, op de voortoets circa 16 punten 

hoger en op de natoets ongeveer 10 punten. Zoals in Figuur 6.1.2 te zien is, scoren beide 

groepen hoger op de natoets dan op de voortoets. 

 

Figuur 6.1.2 De gemiddelde vaardigheidsscores Begrijpend Lezen in groep 7/8 en het VSO 
op twee meetmomenten 

 

Wanneer de leerlingen in de experimentele conditie, waarvan slechts twee metingen bekend, 

worden vergeleken met een eerder cohort, blijkt bij begrijpend lezen een ander patroon dan 

bij AVI-niveau en de DMT. Zowel het tijdseffect als het conditie-effect als het interactie-effect 

is significant (respectievelijk V = .41, F
(1,50)

 = 20.76, p < .001, F
(1,50)

 = 32.21, p < .001, en V = .09, 

F
(1,50)

 = 4.45, p = .040). Beide groepen scoren gemiddeld hoger op de natoets dan op de 

voortoets, maar de experimentele groep wint circa negen punten en het controlecohort 

slechts iets meer dan drie. Bovendien scoort het controlecohort significant hoger op beide 

toetsen (zie Figuur 6.1.3). Toetsing van eenvoudige effecten laat zien dat de stijging van de 

gemiddelde score tussen voortoets en natoets in het controlecohort niet statistisch 

significant is, maar in de experimentele conditie wel. 
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Figuur 6.1.3 De gemiddelde scores op Begrijpend Lezen in twee condities op twee 
meetmomenten 

 

Conclusie leerresultaten 

Samenvattend zijn de volgende effecten vastgesteld. In beide experimentele groepen 

alsmede het controlecohort wordt gemiddeld hoger gescoord op de natoets van de AVI dan 

op de voortoets. In de experimentele groep, die kon worden vergeleken met het 

controlecohort, werd meer winst geboekt ten opzichte van dat cohort. In het andere 

experimentele cohort bleek de toename voornamelijk toe te schrijven aan winst in groep 3/4. 

Daarnaast scoorden deze groepen lager dan groep 7/8 en het VSO. We kunnen niet 

concluderen dat de interventie effect heeft. 

Voor de DMT geldt hetzelfde, met uitzondering van de snellere toename in groep 3/4. Ook 

voor de DMT kunnen we niet concluderen dat de interventie effect heeft. 

Ook bij Begrijpend Lezen wordt op alle fronten een toename van de gemiddelde score tussen 

voortoets en natoets gevonden, met zelfs een forse toename tussen de derde en de vierde 

meting in één der experimentele groepen. De andere experimentele groep scoort lager dan 

het controlecohort, maar boekt meer winst tussen voortoets en natoets dan dit cohort.  

Ten slotte valt op dat het VSO en groep 7/8 wat betreft technisch lezen niet van elkaar 

verschillen, maar dat het VSO het qua Begrijpend Lezen beter doet. 

 

Er is geen evidentie gevonden dat het werken met ‗Kurzweil‘ effecten heeft op technische 

leesvaardigheid. De onderzoeksopzet was echter zodanig dat verschillen tussen het 

experimentele cohort en het controlecohort, of stijging van gemiddelde scores tussen 

voortoets en natoets, ook aan andere oorzaken dan de interventie kunnen worden 

toegeschreven. Bij begrijpend lezen is de toename van de gemiddelde toetsscore tussen 

voortoets en natoets in het experimentele cohort significant hoger dan in het controlecohort, 

maar het experimentele cohort scoort op beide toetsen ook significant lager dan het 

controlecohort. Het is dus de vraag in hoeverre dit interactie-effect de moeite waard is.  

 

Motivatie voor school 

Wegens de gekozen onderzoeksopzet waarin een vorig cohort als controlegroep fungeert, is 

er geen controlegroep voor de motivatiemetingen. Er kan dus alleen worden nagegaan of de 

groep leerlingen die betrokken waren bij de voormetingen en nameting, gemiddeld 

verschillend scoren op deze metingen. Deze leerlingen maakten allen per definitie deel uit 

van de experimentele groep. Zelfs als er gemiddelde hogere scores op de nametingen 
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worden gevonden dan op de voormetingen, is dit geenszins een voldoende aanwijzing voor 

het effect van de interventie. Er zijn immers vele andere verklaringen mogelijk, zoals een 

hertesteffect, rijping casu quo natuurlijke groei, een andere verandering op school die 

parallel met de interventie is ingevoerd, et cetera. 

 

Tabel 6.1.3 geeft het aantal personen die betrokken waren bij de voormetingen en 

nametingen van motivatie, de correlaties tussen de voormetingen en nametingen van elke 

schaal, de gemiddelde scores van elke schaal op beide metingen, de waarde van 

toetsingsgrootheid t voor het bepalen van de statistische significantie van het gemiddelde 

verschil en de daarmee geassocieerde overschrijdingskans. De aantallen deelnemers en 

gemiddelde scores verschillen van de gegevens in Tabel 6.1.2, omdat niet alle deelnemers bij 

beide metingen waren betrokken. 

 

Tabel 6.1.3 Paarsgewijze t-toetsen op de verschillen in gemiddelde voor de 
voormeting en de nameting van motivatie 

 N Mvoor Mna r t df p 
Welbevinden met leerkracht 51 3.72 3.76 .31 .41 50 .68 
Welbevinden met 
medeleerlingen 

52 3.90 3.97 .46 .81 51 .43 

Cognitief zelfvertrouwen 50 3.64 3.75 .62 1.55 49 .13 
Taakoriëntatie 50 3.94 3.90 .24 -.36 49 .72 
Noot. M

voor
: gemiddelde score voormeting, M

na
: gemiddelde score nameting, r: correlatie tussen voormeting en 

nameting, t: waarde toetsingsgrootheid, df: aantal vrijheidsgraden, p: tweezijdige overschrijdingskans. 

 

 

Welbevinden in relatie tot de leerkracht 

Uit Tabel 6.1.3 blijkt dat de leerlingen nauwelijks vooruit gaan. Uit de t-test blijkt dat de 

vooruitgang niet significant is. De interventie bevordert dus niet het welbevinden met de 

leerkracht.  

 

Welbevinden met medeleerlingen 

De interventie heeft geen effect op het welbevinden met medeleerlingen . De t-test is niet 

significant (zie Tabel 6.1.3).  

 

Cognitief zelfvertrouwen  

Uit de t-test (Tabel 6.1.3) blijkt dat de interventie geen effect heeft op het cognitief 

zelfvertrouwen. 

 

Taakoriëntatie  

Uit de t-test (Tabel 6.1.3) blijkt dat de interventie geen effect heeft op taakoriëntatie.  

 

Conclusie motivatie voor school en leren 

Op de motivatieschalen voor school en leren zijn geen effecten van de interventie 

vastgesteld. 

 

Motivatie voor lezen 

Ook aan de vragenlijst over taalmotivatie hebben alleen de leerlingen uit de experimentele 

groep meegedaan. Tabel 6.1.4 geeft het aantal personen die betrokken waren bij de 

voormetingen en nametingen van woordenschat, de correlaties tussen de voormetingen en 

nametingen van elke schaal, de gemiddelde scores van elke schaal op beide metingen, de 
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waarde van toetsingsgrootheid t voor het bepalen van de statistische significantie van het 

gemiddelde verschil en de daarmee geassocieerde overschrijdingskans.  

 
Tabel 6.1.4 Paarsgewijze t-toetsen op de verschillen in gemiddelde voor de 

voormeting en de nameting van motivatie 

 N Mvoor Mna r t df p 
Leesmotivatie 49 1.76 1.83 .61 1.79 48 .08 
Leesstrategieën 49 2.32 2.24 .37 .97 48 .34 
Noot. M

voor
: gemiddelde score voormeting, M

na
: gemiddelde score nameting, r: correlatie tussen voormeting en 

nameting, t: waarde toetsingsgrootheid, df: aantal vrijheidsgraden, p: tweezijdige overschrijdingskans. 
 

 

Intrinsieke leesmotivatie 

Het verschil tussen voor- en nameting is niet significant. Ofschoon er in verband met de 

verwachte stijging van motivatie tussen voormeting en nameting eenzijdig getoetst mag 

worden (.08/2=.04) en het verschil voor leesmotivatie dan significant zou zijn bij p<.05, 

moet er gecorrigeerd worden voor kanskapitalisatie omdat er twee t-toetsen zijn uitgevoerd. 

Dat betekent dat het traditionele niveau van 5% moet worden bijgesteld naar ongeveer 2.5%. 

Er kan dus worden geconcludeerd dat de gemiddelde scores op de nametingen leesmotivatie 

niet hoger zijn dan die op de voormetingen van leesmotivatie. 

 

Leesstrategieën  

Uit de t-test (Tabel 6.1.4) blijkt dat er geen sprake is van een significant effect. De interventie 

heeft geen effect op het gebruik van leesstrategieën. 

 

Conclusie motivatie voor lezen 

Ook op de leesmotivatie van leerlingen zijn bij dit onderzoek geen effecten van de innovatie 

aangetoond. 

 

Gepercipieerde opbrengsten 

Of de leerlingen uit de voeten kunnen met de nieuwe werkwijze en of ze er plezier beleven 

aan hebben we verder langs verschillende, kwalitatieve manieren onderzocht. We hebben 

ernaar gevraagd bij de leraren van leerlingen die met „Kurzweil‟ werken, bij enkele leerlingen 

en bij de projectleider. En we hebben leerlingen tijdens het werk geobserveerd. Het gaat hier 

dus om gepercipieerde effecten op de leerlingen. We bespreken ze weer voor de 

verschillende groepen afzonderlijk. 

 

Groep 3 en 4 

De kinderen ervaren de bediening van de software in het begin als vrij lastig. Met name het 

ontsluiten van de ingescande materialen is voor jonge kinderen niet goed uitvoerbaar. Hier 

moet de leerkracht ze telkens op weg helpen. Het bedienen van de ‗lees-knoppen‘ is echter 

wel snel aan te leren. En de leerlingen blijken het leuk te vinden met de computer met lezen 

bezig te zijn. Maar dat geldt niet voor allemaal: ‗Er zijn leerlingen bij wie het lezen echt 

stagneert en zij zijn eigenlijk nooit gemotiveerd, ook niet met „Kurzweil‟.‘ 

De leerkrachten in deze groepen denken dat vooral kinderen met dyslexie en kinderen die 

moeite hebben met het lezen en verklanken, baat hebben bij de nieuwe aanpak.  

 

Groep 7 en 8 

De leerlingen in groep 7 en 8 zijn vrij snel in staat het programma te bedienen en de 

noodzakelijke teksten in te laden. Het vergt een aantal instructielessen om kinderen ook de 
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aanvullende functionaliteit van het programma aan te reiken; spellingcontrole, 

woordenboeken en synoniemenboeken, woordvoorspelling. Deze zijn vooral ondersteunend 

bij het spellen en stellen. Het zelfstandig scannen van teksten is in deze groepen nog niet 

doorgevoerd. Ook hier moet na een instructiefase deze functionaliteit nog aangeleerd om de 

kinderen ook zelfredzaam te krijgen wanneer zij een papieren document middels „Kurzweil‟ 

willen lezen of bewerken.  

 

Klas 1 en 2 VSO 

Leerlingen in deze klassen van het VSO blijken vrij snel in staat om de software te bedienen, 

zeker als eerst enkele kinderen gelegenheid hebben gehad om hier goed aan te wennen. De 

leerlingen blijken goed in staat aanvullende functionaliteiten, zoals de woordenboekfunctie 

en de woordvoorspeller zelf te ontdekken en toe te passen; daarnaast blijken zij (beter dan 

jonge kinderen) in staat om elkaar te helpen en wegwijs te maken in het gebruik.  

 

In veel taal-gerelateerde lesactiviteiten krijgen kinderen nu de mogelijkheid om de 

verwerking op de computer ondersteund met „Kurzweil‟ uit te voeren. Ook wordt „Kurzweil‟ 

ingezet voor het maken van toetsen, dat werkt goed. Waar nodig wordt hiervoor lesmateriaal 

gescand; dit kunnen kinderen steeds vaker zelf. Hierdoor neemt de zelfredzaamheid toe en 

gaan ze zelfverzekerder met een taak aan de slag: ‗Leerlingen werken er goed mee, ze zijn er 

actief mee bezig. Het is niet zo dat ze hun ogen dichtdoen en alleen maar luisteren naar het 

voorlezen. Opvallend is ook dat ze de computerstem niet vervelend vinden, ze zien dat ze er 

veel ondersteuning van hebben.‟  

En: „Leerlingen werken er graag mee. Ze kunnen er zelfstandig mee werken. Je ziet dat ze 

langere teksten zelf schrijven, en plezier hebben in stelopdrachten. De zinsbouw wordt beter.‟ 

„Ze vinden het onderdeel waarbij ze hun eigen geschreven teksten kunnen naluisteren het 

leukst‟. Een succeservaring is voor een van de docenten een leerling die zelf heeft besloten 

KW in te zetten bij allerlei andere vakken. Die scant ook zelf de teksten die hij nodig heeft. 

Maar dat geldt niet voor alle leerlingen: ‗Nu het nieuwe er wat af is, zijn ze niet echt extra 

gemotiveerd. Ik geef nu de opdracht dat we een bepaalde taaloefening met „Kurzweil‟ gaan 

maken en dan gebeurt het ook. Ze grijpen nog niet spontaan naar deze ondersteuningsvorm.‟ 

 

Voor enkele (laag-AVI) kinderen blijkt het lezen van boeken met „Kurzweil‟-ondersteuning 

een prima manier om toch ‗in het verhaal te komen‘ en op deze wijze een boek te lezen, zo 

signaleert een van de leraren. Daar waar dit vroeger slechts met een één op één begeleiding 

aantrekkelijk was, kan nu deze software kinderen helpen boeken lezen weer leuk te vinden. 

Een ander ziet dat vooral leerlingen die dyslectisch zijn, nu meer lezen dan voorheen.  

 

6.1.4 Conclusies 

Er werd verondersteld dat leerlingen in groep 3 en 4 beter en sneller leren spellen en 

technisch lezen en leerlingen in groep 7 en 8 en in het VSO 1/2 het begrijpend lezen beter 

ontwikkelen en meer plezier ervaren bij leestaken. 

 

Leesprestaties  

De scores op de AVI en DMT-toetsen stijgen, maar er is geen effect van de interventie vast te 

stellen, omdat deze stijgingen ook kunnen worden toegeschreven aan normale groei of 

rijping. Wel valt het op dat het experimentele cohort op beide toetsen voor technisch lezen 

hoger scoort dan het cohort van vorig jaar, i.e., het controlecohort.  

Bij begrijpend lezen is sprake van een significant sterkere toename van de scores in de 
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experimentele groep dan de toename in het controlecohort. Tegelijkertijd scoort de 

experimentele groep in het algemeen lager op begrijpend lezen dan het controlecohort.  

 

Motivatie  

De innovatie lijkt geen effect te hebben op de motivatie voor school, en ook niet op motivatie 

voor lezen. 

 

Zelfstandigheid en plezier 

Met name in de VSO-klassen zien we dat leerlingen met enige voorbereiding goed in staat 

zijn zelfstandig met de toepassing te werken en dat ze dat met plezier doen. Ook de inzet 

bij toetsen werkt prettig. In de lagere groepen vraagt de introductie meer tijd en hebben de 

leerlingen meer ondersteuning nodig om goed met de toepassing te kunnen werken. 

 

Interpretatie  

Het werken met de Text-to-speech-software is met name in het SBO in de korte periode, die 

voor het onderzoek beschikbaar was, niet volledig geïmplementeerd. Het inscannen van 

teksten bleek lastig en bewerkelijk en met name de jongere leerlingen hebben tijd nodig om 

te leren werken met de applicatie. In de VSO-klassen werken leerlingen zelfstandig met de 

toepassing te werken en ze doen dat met plezier doen. Effecten op de leesprestaties zijn 

(nog) niet aan te tonen, evenmin als een effect op leesmotivatie.  
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7 Conclusies en reflectie  

De opbrengsten van het onderzoek naar ict-innovaties die zijn besproken in de vorige 

hoofdstukken worden in dit conclusie-hoofdstuk samengevat aan de hand van de 

kennispiramide die door Kennisnet is ontwikkeld. We lichten deze kennispiramide toe, 

waarna de opbrengsten eerst per school en vervolgens overkoepelend worden besproken. 

Daarnaast is er ruimte voor overwegingen en kritische kanttekeningen. 

7.1 Opbrengstgericht innoveren met ict  

EXPO – Experimenten Primair Onderwijs – is een onderzoeksprogramma met als centrale 

vraag: hoe ict effectief in het basisonderwijs worden ingezet? Scholen konden een ict-

toepassing uit hun onderwijs voordragen waarvan ze een duidelijke meerwaarde voor hun 

onderwijs verwachtten. Voorwaarde was in de eerste plaats dat de toepassing in de praktijk 

van de school al redelijk uitgekristalliseerd was. Ten tweede moest de school bereid zijn 

onderzoek te laten verrichten naar de effecten van het inzetten van de ict-toepassing op de 

leerlingen. Het ging daarbij niet alleen om leerprestaties, maar ook om motivatie. Het idee en 

de uitvoering van het project lag bij de school, de toetsing bij een onafhankelijke 

onderzoeker.  

 

Wat hebben de projecten opgeleverd? Voor het samenvatten van de opbrengsten van de 

projecten en het formuleren van de conclusies ordenen we de opbrengsten van het 

onderzoek conform de Kennispiramide die door Kennisnet (2011) is ontwikkeld. 

Uitgangspunt van de Kennispiramide is dat onderwijsvernieuwingen resultaten kunnen 

opleveren op vier niveaus van hardheid in bewijsvoering . Dat zijn achtereenvolgens: 

 inspiratie: het zou kunnen (het idee) 

 existentie: het bestaat (de uitvoering)  

 perceptie: men vindt (ervaren opbrengsten) 

 evidentie: het is ‗bewezen‘ (gemeten opbrengsten).  

 

We lichten deze vier niveaus van bewijsvoering hieronder wat nader toe en geven aan hoe ze 

in dit onderzoek zijn gebruikt. 

 

7.1.1 Inspiratie: onderbouwing van de interventie  

Het eerste niveau van kennis is de idee zelf, de onderbouwing daarvan. Een inspirerend idee 

heeft overtuigingskracht, het vertelt wat de school wil gaan doen met ict en waarom dat zou 

bijdragen aan het leren. In het EXPO-onderzoek is dit conceptueel model dat ten grondslag 

ligt aan het project, is door de school samen met de vraagverhelderaar aangescherpt en 

verbonden met onderwijskundige theorievorming.  

 

7.1.2 Existentie: de uitvoering  

Het tweede kennisniveau levert een bewijs van existentie: door het project volgens plan 

uitvoer te voeren, laat je zien dat het kan. Het verloop van de projecten is bijgehouden in 

logboekjes die de leraren die werkten in de experimentele conditie, bijhielden. Daarin werd 

gevraagd naar ervaringen met de innovatie, aandacht voor adoptie en randvoorwaarden, het 

verloop van de innovatie, wat werkt goed, wat niet, waarom, eventueel hoe beter. Verder 
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hebben we tijdens schoolbezoeken de ervaringen van de projectleider en betrokken 

docenten met de implementatie van de innovatie in kaart gebracht. 

 

7.1.3 Perceptie: de opbrengsten zoals leraren en leerlingen die ervaren hebben  

De derde laag van kennis betreft de perceptie, ofwel: de ervaren opbrengsten. Hoe denken de 

leraren en leerlingen die gewerkt hebben met de ict-toepassing, over de meerwaarde ervan? 

Deze gegevens hebben we verzameld via de logboekjes, en de observaties en gesprekken met 

docenten en leerlingen tijdens de schoolbezoeken.  

 

7.1.4 Evidentie: de opbrengsten zoals gemeten  

De vierde en hardste vorm van kennis bestaat uit resultaten die objectief meetbaar zijn: het 

harde – vaak statistische – bewijs. Dit zijn de resultaten van kwantitatieve analyses waarmee 

werd gemeten of en in hoeverre de interventies invloed hadden op de leerprestaties en de 

attituden van de leerlingen ten aanzien van school dan wel specifieke vakken. Om scholen zo 

min mogelijk te belasten, en om dicht bij de schooleigen manieren van toetsen te blijven, 

hebben we daarbij zoveel mogelijk gebruikgemaakt van toetsgegevens uit de 

leerlingvolgsystemen, met name de Cito-toetsen die op de meeste scholen halverwege het 

schooljaar (M) en aan het eind van het schooljaar (E) worden afgenomen. Daarnaast is 

gewerkt met bestaand instrumentarium voor het meten van schoolmotivatie (het 

welbevinden van de leerling in relatie tot de leerkracht en medeleerlingen, het cognitief 

zelfvertrouwen en de taakmotivatie), en vakspecifieke motivatie (voor rekenen, voor lezen en 

voor het leren van woorden). Ook voor het meten van motorische vaardigheden en voor 

taakgerichtheid bij lezen zijn bestaande observatie-instrumenten benut. Daarnaast zijn 

enkele specifieke woordenschattoetsen ontwikkeld, gericht op de woorden die in de 

onderzoeksgroep tijdens de onderzoeksperiode werden aangeboden.  

7.2 De opbrengsten per school 

Hoe zijn de elf experimenten die in het kader van EXPO II zijn uitgevoerd, te karakteriseren 

in termen van de kennispiramide? In deze paragraaf lopen we ze allemaal langs en 

beschrijven kort het doel van de innovatie, het conceptueel model dat eraan ten grondslag 

lag, de implementatie en de gepercipieerde en gemeten effecten. Voor de zes scholen waar 

de looptijd is verlengd, betreffen deze beschrijvingen de gehele projectperiode. In Tabel 

7.2.1 zijn de gemeten effecten op leerresultaten van alle deelnemende scholen samengevat, 

en in Tabel 7.2.2 de gemeten effecten op motivatie. 

 

7.2.1 Paulusschool; woordenschattraining bij kleuters 

Doel  

De Paulusschool is een school met veel taalzwakke leerlingen. Men wil het taalaanbod voor 

kleuters in groep 2 verrijken door het programma ‗Schatkist‟ en tijdens de verlengde looptijd 

„Schatkist Woordenschat‟ aan te bieden op een multi-touch table. 

Conceptueel model 

De verwachting is dat kleuters met deze ict-toepassing zelfstandig en samen kunnen werken 

aan hun woordenschatontwikkeling en dat ze het leuk vinden om op deze manier te werken. 

Dat bevordert de woordenschatontwikkeling.  
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Implementatie  

De implementatie heeft meer tijd gekost dan voorzien. Het project sloot wel aan op de 

onderwijsvisie van de school, maar het draagvlak bij de uitvoerende docenten was 

aanvankelijk niet zo groot. Ook beschikten zij, omdat de software ‗Schatkist‟ pas op het 

laatste moment beschikbaar kwam, bij de start van het project nog over onvoldoende 

vaardigheden om goed met het programma te kunnen werken. Daarnaast hebben zich 

technische problemen voorgedaan. Gedurende de looptijd is de interventie steeds meer gaan 

draaien zoals bedoeld en tijdens de verlengde looptijd van het project verliep de 

implementatie van de experimentele conditie volgens plan met inzet van de software 

‗Schatkist Woordenschat‟.  

Gepercipieerde effecten 

De leerlingen werken met plezier en zelfstandig samen aan de multi-touch table. Het werken 

met de ict-toepassing gaat ze duidelijk steeds gemakkelijker af. 

Gemeten effecten  

Aanvankelijk is er sprake van een effect van het gebruik van ‗Schatkist‟ met de multi-touch 

table op de ontwikkeling van woordenschat. De leerlingen die in deze conditie hebben 

gewerkt, ontwikkelen hun woordenschat aanzienlijk meer dan de leerlingen in de 

controleconditie. Dit effect bleek niet repliceerbaar tijdens de verlengde looptijd, waarbij de 

software ‗Schatkist Woordenschat‘ werd ingezet. Ook is geen verandering in ‗groeipatroon‘ 

zichtbaar in de controlegroep, die tijdens de verlengde looptijd aan de experimentele setting 

werd toegevoegd. 

7.2.2 Lorentzschool; kleuters woordwijs met skoolmate 

Doel  

Taalontwikkeling is één van de speerpunten op de Lorentzschool. Al bij de kleuters wordt de 

beginnende geletterdheid gestimuleerd om te bevorderen dat het taal- en schrijfonderwijs in 

groep 3 zo voorspoedig mogelijk verloopt en leerproblemen worden voorkomen. Op deze 

school worden skoolmates ingezet, aanvankelijk met het programma „Bas gaat digi-taal‟ en 

in de verlengde looptijd met „Schatkist Woordenschat‟, om de taalvaardigheid van kleuters in 

groep 2 extra te stimuleren. 

Conceptueel model 

Kleuters gaan zelfstandig werken aan woordenschatontwikkeling, ze werken met plezier, dat 

bevordert de woordenschatontwikkeling. 

Implementatie  

Tijdens de uitvoering bleek dat de aanvankelijk geplande intensiteit van het werken met de 

skoolmates niet werkte; de leerlingen konden de concentratie niet vasthouden en vonden het 

werken steeds minder leuk en de docenten kregen het klassenmanagement nauwelijks rond. 

De werkwijze is daarom aangepast waarbij leerlingen minder langdurig en minder frequent 

met de skoolmates gingen werken. Deze aangepaste werkwijze beviel goed en is tijdens de 

verlengde looptijd voortgezet. Ook is andere software ingezet, „Schatkist Woordenschat‟. 

Gepercipieerde effecten 

De meeste leerlingen werken met plezier met ‗Bas gaat digi-taal‘ op de skoolmates, zeker 

nadat het werkschema minder intensief is geworden. In het algemeen kunnen ze vrij 

zelfstandig werken. Tijdens de verlengde looptijd lijken leerlingen nog gemotiveerder. 
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Verder zijn ze meer gewend aan het werken met de skoolmates, waardoor ze sneller 

vooruitgaan en meer geconcentreerd kunnen werken. 

Gemeten effecten  

We kunnen geen effect aantonen van het gebruik van skoolmates met het programma „Bas 

gaat digi-taal‟ in de eerste experimentele periode noch van ‗Schatkist Woordenschat‟ tijdens 

de verlengde looptijd. Van de leerlingen die in de experimentele conditie hebben gewerkt, 

ontwikkelt de woordenschat zich niet beter dan van de leerlingen in de controleconditie. 

7.2.3 INOS KBS de Liniedoorn; woordenschatonderwijs met flipcharts 

Doel  

De Liniedoorn wil de woordenschatontwikkeling van leerlingen in groep 3 bevorderen door 

het inzetten van flipcharts op het digitale schoolbord ten behoeve van het zelfstandig 

consolideren.  

Conceptueel model 

Essentie van de inzet van ict in de vorm van de flipcharts is het consolideren van de 

aangeboden woorden een extra impuls geven met oefeningen met directe feedback, beeld, 

geluid en rijk aanbod. Dit zou het leerplezier en de woordenschatontwikkeling bevorderen. 

Implementatie  

Leerlingen werken in tweetallen aan het consolideren van de woorden. De looptijd van het 

experiment was erg kort en zowel docenten als leerlingen moesten in de eerste periode leren 

met de flipcharts te werken. In de tweede experimentele periode is de intensiteit van het 

werken met de flipcharts teruggebracht van tweemaal naar eenmaal per week.  

Gepercipieerde effecten 

De docenten en de projectleider zien de leerlingen enthousiast met de flipcharts aan het 

werk. Ze werken goed samen, helpen elkaar en kunnen het in het algemeen af zonder hulp 

van de leerkracht. 

Gemeten effecten  

Leerlingen die met flipcharts hebben gewerkt bij het consolideren van woorden, vertonen 

geen betere woordenschatontwikkeling dan leerlingen die geen gebruik hebben gemaakt van 

flipcharts. 

7.2.4 Villa Nova School; dansen met je vingers op het digibord! 

Doel  

De school werkt in groep 2 met de methode ‗Schrijfdans‘, een methode om de fijne motoriek 

te ontwikkelen ter voorbereiding op het schrijfonderwijs. 

Conceptueel model 

Het inzetten van de methode ‗Schrijfdans‘ met een digibord motiveert leerlingen uit groep 2 

van het basisonderwijs meer en ontwikkelt hun fijne motoriek sterker dan het inzetten van 

‗Schrijfdans‘ zonder digibord. 

Implementatie  

Leerlingen voeren zelfstandig oefeningen uit, de producten worden opgeslagen. De 

implementatie van de vernieuwing was vooral door problemen met de techniek niet steeds 

succesvol. De werkwijze is nog in ontwikkeling, de diagnosefunctie is bijvoorbeeld in de 

onderzoeksperiode nog onvoldoende benut. 
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Gepercipieerde effecten 

Leerlingen werken met heel veel plezier en geconcentreerd, gaan langer door, doen meer 

succeservaringen op. Met name leerlingen met een zwakkere motoriek hebben baat bij deze 

aanpak. 

Gemeten effecten  

De methode ‗Schrijfdans‘ mét gebruik van het digitale schoolbord verbetert de fijne motoriek 

(ruimtelijke oriëntatie, visuele perceptie en motorische coördinatie) niet meer dan het 

werken met ‗Schrijfdans‘ zonder het gebruik van het digitale schoolbord. 

7.2.5 De Hoeksteen; begrijpend lezen met effect 

Doel  

De Hoeksteen is gevestigd in een taalzwakke regio. Doel van de innovatie is het bevorderen 

van de motivatie en leerprestaties van leerlingen in groep 5 en 6 voor begrijpend lezen.  

Conceptueel model 

Met behulp van skoolmates bij het programma ‗Muiswerk‘ voor begrijpend lezen kunnen 

leerlingen intensief en op eigen niveau oefenen voor lezen en taal, waardoor ze meer 

gemotiveerd worden en beter presteren. 

Implementatie  

De leerlingen hebben gedurende de eerste experimentele periode structureel driemaal per 

week gewerkt met de vernieuwing. Leraren en leerlingen moesten bij de start wennen aan het 

gebruik van de skoolmates en ‗Muiswerk‘ en de invoering is geleidelijk geoptimaliseerd. 

Tijdens de verlengde looptijd is het gebruik van de innovatie teruggebracht naar één keer 

per week. 

Gepercipieerde effecten 

De leraren zijn aan het eind van de eerste experimentele periode redelijk enthousiast over de 

vernieuwing. De leerlingen zijn overwegend meer gemotiveerd en betrokken. In de verlengde 

looptijd zien de leerkrachten bij de meeste leerlingen geen verhoogde motivatie meer. 

Gemeten effecten  

Er kan geen positief effect van de innovatie worden vastgesteld; in de experimentele conditie 

is effect uitgebleven, terwijl in de controlegroep een gestage toename van de leerprestaties is 

geconstateerd. Dat geldt zowel voor woordenschat als voor begrijpend lezen. Voorts is geen 

effect van de interventie gevonden op taakgerichtheid bij lezen. Met name tijdens de 

verlengde looptijd zijn er wel aanwijzingen voor een positief effect van de experimentele 

interventie op schoolse motivatie en op leesmotivatie.  

7.2.6 OBS de Gouwzee; digibord voor woordenschat 

Doel  

Het is de ambitie van de Gouwzee om het onderwijs meer te ondersteunen met ict, onder 

andere door de inzet van digitale schoolborden bij het taalonderwijs. Hierdoor kan 

interactiever en meer spelenderwijs de woordenschat van leerlingen worden vergroot. 

Conceptueel model 

Het digibord bewerkstelligt een verrijking van de taalinstructie in groep 6 en 7 door de 

combinatie van beeld, geluid en video. Dit bevordert de motivatie en de taalprestaties.  
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Implementatie  

De leerlingen krijgen dagelijks woordenschatinstructie met behulp van het digibord. Hierbij 

worden woorden op verschillende manieren aangeboden. Tijdens de verlengde 

onderzoeksperiode is de innovatie op dezelfde wijze maar met minder hoge frequentie 

voortgezet.  

Gepercipieerde effecten 

Leraren en leerlingen zijn enthousiast over de werkwijze. Leerlingen in de experimentele 

groepen zijn enthousiast voor de taallessen met digiborden, ook tijdens de verlenging van 

het project. De leerkrachten menen dat de leerlingen meer betrokken zijn bij de les en dat de 

leerstof beter beklijft. 

Gemeten effecten  

In de eerste experimentele periode van het onderzoek worden geen eenduidige effecten van 

de innovatie op woordenschatontwikkeling gevonden, in de verlengde looptijd bleek de 

interventie wel een positief effect te hebben op woordenschatontwikkeling. De effecten op 

motivatie die in de eerste periode werden gevonden, konden in de verlenging niet worden 

bevestigd. 

7.2.7 PCBS de Kolkribbe; netbooks en multimedia voor woordenschat 

Doel  

De school is gesitueerd in een taalarme regio. Dit uit zich bij de leerlingen in de kwaliteit en 

kwantiteit van de woordenschat. De Kolkribbe wil kinderen bewuster met taal bezig laten 

zijn. Men wil kinderen intrinsiek motiveren voor taal, ze vaardigheden laten opdoen en er 

plezier in laten krijgen. 

Conceptueel model 

Aangenomen wordt dat het plezier in het leren van woorden gestimuleerd wordt, als de 

oefeningen niet alleen tekstueel worden aangeboden, maar ook met visuele en auditieve 

ondersteuning. Met behulp van netbooks en de website www.boekie.info kunnen leerlingen 

in groep 7/8 actiever en creatiever werken met taal, waardoor ze meer gemotiveerd worden 

en een grotere woordenschat ontwikkelen. 

Implementatie  

De leerlingen hebben structureel tweemaal per week gewerkt met de vernieuwing. 

Gepercipieerde effecten 

Leerkracht en leerlingen zijn enthousiast over de vernieuwing. Leerlingen werken er met 

plezier aan en er ontstaat meer discussie in de klas over taal en de betekenis van woorden. 

Gemeten effecten  

De analyses van de Cito-toetsen geven aanwijzingen voor een positief effect van de 

interventie op begrijpend lezen en woordenschat. Dit betekent dat leerlingen die met 

netbooks en www.boekie.info aan taalontwikkeling hebben gewerkt een betere 

woordenschatontwikkeling laten zien dan leerlingen die op de traditionele wijze hebben 

gewerkt. 

Er zijn geen aanwijzingen voor een positief effect van de innovatie op de motivatie. Op 

intrinsieke motivatie voor woordenschatonderwijs scoren de leerlingen na de interventie 

gemiddeld lager dan op de voormeting. 

 

http://www.boekie.info/
http://www.boekie.info/
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7.2.8 PCBS de Levensboom; ‘Multitalent’ voor woordenschat en rekenen 

Doel  

De Levensboom stelt het kind centraal. Het is de ambitie van de Levensboom om het 

onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de talenten van leerlingen.  

Conceptueel model 

Met behulp van ‗Multitalent‘, gebaseerd op het concept van meervoudige intelligentie, kan het 

woordenschat- en rekenonderwijs in groep 7 en 8 beter aansluiten bij talenten van 

leerlingen, waardoor ze meer gemotiveerd worden en beter gaan presteren. 

Implementatie  

De vernieuwing is geleidelijk ingevoerd en geoptimaliseerd. De leerlingen hebben regelmatig 

gewerkt met ‗Multitalent‘, meer in groepsopdrachten dan de oorspronkelijk beoogde 

individuele opdrachten. 

Gepercipieerde effecten 

De innovatie betekent geen grote verandering voor leerlingen. Leraren zien een geleidelijk 

positief effect op het pedagogisch klimaat en de sfeer, en een kleine vooruitgang in het 

plezier en de leerresultaten van leerlingen. 

Gemeten effecten  

We vinden geen effect op leerprestaties voor woordenschat en voor rekenen. Leerlingen die 

met „Multitalent‟ hebben gewerkt bij taal en rekenen gaan niet meer vooruit in woordenschat 

en rekenen dan leerlingen die zonder de innovatie hebben gewerkt. We vinden ook geen 

effect op motivatie van de leerlingen voor woordenschat en rekenen. Wel zijn er 

aanwijzingen voor een positief effect op motivatie voor school. Deze effecten betreffen 

cognitief zelfvertrouwen en taakoriëntatie in groep 8. 

7.2.9 SKOzoK; @ny Learning; skoolmates met ‘Rekentuin’ voor rekenen 

Doel  

De scholen die hebben deelgenomen aan het vernieuwingsproject behoren tot de stichting 

SKOzoK. SKOzoK is de afkorting van Samen Koersen op zichtbare Onderwijs Kwaliteit. De 

school stelt zich ten doel het onderwijs af te stemmen op het individuele kind en leerlingen 

zich bewust te maken van hun eigen ontwikkeling. Om de leerlingen te ondersteunen bij het 

oefenen van basale rekenvaardigheden wordt gewerkt met skoolmates en de website 

‗Rekentuin‟. 

Conceptueel model 

Rekenen met behulp van skoolmates en het adaptieve programma „Rekentuin‟ in de 

bovenbouw van het basisonderwijs is motiverend voor leerlingen waardoor rekenprestaties 

verbeteren. 

Implementatie  

De leerlingen oefenen met rekenen in een flexibele en adaptieve leeromgeving. Niet alle 

leerlingen werken er even vaak mee, maar er is wel een minimum gesteld. In de loop van het 

project is de werkwijze wel enigszins bijgesteld, een thuiswerkplek voor leerlingen bleek 

bijvoorbeeld toch niet goed te realiseren. 

Gepercipieerde effecten 

Leraren en leerlingen zijn enthousiast over de werkwijze. Leerlingen zijn gemotiveerd om 

met het programma te werken, zij doen dat soms zelfs thuis. In de perceptie van de 
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leerkrachten zijn echter niet alle kinderen even enthousiast. Met name valt enkele 

leerkrachten op dat de leerlingen die minder goed zijn in rekenen, ook minder gemotiveerd 

zijn voor het programma. 

Wel zien de docenten in de verlengde looptijd de motivatie bij de leerlingen voor het werken 

met ‗Rekentuin‘ afnemen.  

Gemeten effecten  

Er bestaat geen evidentie voor een overall effect van de experimentele interventie op 

leerprestaties zoals gemeten met de cito-toets. De analyses over de eerste experimentele 

periode van de tempotoets optellen geven aanwijzingen voor een overall positief effect van 

de interventie op automatiseren bij hoofdrekenen op de nameting, die bij de retentiemeting 

niet beklijft. Voorts worden op sommige deeltoetsen voor de verschillende groepen positieve 

effecten gezien.  

Er bestaan verder geen duidelijke aanwijzingen voor een effect van de interventie op 

schoolse motivatie en motivatie voor rekenen/wiskunde. Wel wordt in de eerste 

experimentele periode meer angstbeleving bij rekenen gezien in de experimentele groep. Dit 

effect verdwijnt echter tijdens de verlengde looptijd. 

7.2.10 Tweemaster-Kameleon; E-readers en E-books 

Doel  

De school zet geavanceerde E-readers in voor het rekenonderwijs in groep 6. 

Conceptueel model 

Leerlingen die bij het rekenen mogen werken met E-readers, gekoppeld aan software van de 

rekenmethode, worden beter gemotiveerd voor rekenen en behalen betere rekenprestaties 

dan leerlingen die niet met deze innovatie werken. 

Implementatie  

De implementatie is onvolledig van de grond gekomen doordat de fabrikant de in het 

vooruitzicht gestelde technische aanpassingen van de software niet kon realiseren. 

Gepercipieerde effecten 

De meeste leerlingen geven aan het werken met de E-readers leuk en niet moeilijk te vinden. 

De leerlingen blijken  er in het algemeen snel mee overweg te kunnen en er is minimale 

instructie nodig. Volgens leerkrachten zijn er ook leerlingen die het boek net zo goed vinden, 

omdat ze minder affiniteit hebben met ict en er van huis uit minder mee werken.  

Effecten op leerprestaties zien de leerkrachten (nog) niet. 

Gemeten effecten  

De inzet van E-readers voor het rekenonderwijs lijkt een positief effect te hebben op 

rekenprestaties. De effecten op motivatie voor leren en school zijn beperkt; alleen op de 

afhankelijke variabelen welbevinden in relatie tot de leerkracht zijn significante effecten 

gevonden. Hier valt echter vooral de daling op van de gemiddelde score bij de nameting in 

de controlegroep, terwijl de gemiddelde score van de experimentele groep gelijk blijft. 

7.2.11 Stichting Het Maatman; Text-To-Speech 

Doel  

Stichting Het Maatman in Enschede verzorgt onderwijs voor leerlingen met communicatieve 

beperkingen, ten gevolge van gehoor- of spraakstoornissen of autisme. In het beleidsplan 

van de Stichting Het Maatman staat als speerpunt de toepassing van software die tekst 
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omzet in spraak (text-to-speech). De verwachting is dat voor de kinderen van Het Maatman 

software die visuele informatie auditief ondersteunt, meerwaarde heeft. De toepassing wordt 

breed ingezet, in groep 3 en 4, in groep 7 en 8 en in het VSO. 

Conceptueel model 

Het gebruik van text-to-speech-software helpt leerlingen met een communicatieve handicap 

om geschreven teksten met minder moeite te verklanken en te ontsleutelen, en bevordert zo 

het spellen, technisch lezen, begrijpend lezen en leerplezier van deze leerlingen.  

Implementatie  

Het werken met de Text-to-speech-software is met name in het SBO in de korte periode, die 

voor het onderzoek beschikbaar was, niet volledig geïmplementeerd. Het inscannen van 

teksten bleek lastig en bewerkelijk en met name de jongere leerlingen hebben tijd nodig om 

te leren werken met de applicatie. In de VSO-klassen werken leerlingen zelfstandig met de 

toepassing en ze doen dat met plezier. Gedurende de looptijd van het project hebben de 

meeste leerlingen wel kennis gemaakt met „Kurzweil‟, maar niet alle leerlingen blijven er mee 

werken. 

Gepercipieerde effecten 

Leerlingen die Kurzweil gebruiken, werken in toenemende mate zelfstandig, verwerken 

langere teksten en werken met plezier met de toepassing.  

Gemeten effecten  

Er is geen evidentie gevonden dat het werken met ‗Kurzweil‘ effecten heeft op technische 

leesvaardigheid. Bij begrijpend lezen is de toename van de gemiddelde toetsscore tussen 

voortoets en natoets in het experimentele cohort significant groter dan in het 

controlecohort, maar het experimentele cohort scoort op beide toetsen ook significant lager 

dan het controlecohort. Het is onduidelijk hoe dit effect geïnterpreteerd moet worden.  

Er zijn geen effecten gemeten van het werken met Kurzweil op de motivatieschalen voor 

school, noch op de leesmotivatie van de leerlingen. 

 

 



184 

 

Tabel 7.2.1 Gemeten effecten op leerresultaten 

 Periode van de meting Domeingerichte toetsen voor leerprestatie* Specifieke woordenschattoets 

Paulusschool 1ste experimentele periode Woordenschat   +  
Verlengde looptijd Woordenschat   0 0 

Lorentzschool 1ste experimentele periode Woordenschat 0 01 

Verlengde looptijd Woordenschat   0 0 

INOS KBS de Liniedoorn 1ste experimentele periode Woordenschat 0 -1 
Verlengde looptijd Woordenschat   -2  

Villa Nova School 1ste experimentele periode Motorische vaardigheden (VMI) 0  

De Hoeksteen 1ste experimentele periode Woordenschat 

Begrijpend lezen 
Taakgerichtheid  

- 

- 
0 

 

Verlengde looptijd Woordenschat 

Begrijpend lezen 
Taakgerichtheid 

- 

- 
0 

 

OBS de Gouwzee 1ste experimentele periode Woordenschat 0 +1 

Verlengde looptijd Woordenschat +  

PCBS de Kolkribbe 1ste experimentele periode Woordenschat   
Begrijpend lezen 

+ 
+ 

 

PCBS de Levensboom 1ste experimentele periode Woordenschat 

Rekenvaardigheid 

0 

0 

 

SKOzoK 

 

1ste experimentele periode Rekenvaardigheid 0  

Automatiseren 

bij rekenen 

Optellen + 

Aftrekken 03 

Delen 0 

Vermenigvuldigen  0 

Verlengde looptijd Rekenvaardigheid 04  

Automatiseren 
bij rekenen 

Optellen  03  
Aftrekken 05  

Delen 0  

Vermenigvuldigen  0  

Tweemaster/ Kameleon 1ste experimentele periode Rekenvaardigheid +  

Stichting Het Maatman 1ste experimentele periode Leesvaardigheid 

Begrijpend lezen 

0 

+ 

 

Noot: 1er heeft alleen een meting plaatsgevonden na de interventie, geen voormeting, 2effect is dubieus in verband met klein aantal leerlingen, 3aanwijzing voor een positief effect in 

groep 8, 4aanwijzingen voor een positief effect in groep 6, 5aanwijzingen voor een positief effect in groep 8 en een negatief effect in groep 6, *de gebruikte toetsen worden nader 

gespecificeerd in de schoolparagrafen, * 0: geen effect, +: positief effect, -: negatief effect. 
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Tabel 7.2.2 Gemeten effecten op motivatie 

 Periode van 

de meting 

Motivatie school en leren Motivatie rekenen Motivatie leren van 

woorden 

Motivatie lezen 

  Welbevin-

den 

leerkracht 

Welbevin-

den 

medeleerlin

gen 

Cognitief 

zelfvertrou-

wen 

Taak-

oriënta-

tie 

Plezier  Angst  Intrin-

sieke 

motivatie 

Strate-

gieën  

Intrin-

sieke 

motivatie 

Strate-

gieën  

Paulusschool            

Lorentzschool            

INOS KBS de 

Liniedoorn 

           

Villa Nova 

School 

           

De Hoeksteen 1ste periode + 0 0 0     0 0 

Verlengde 

looptijd 

+ - 0 +6     + + 

OBS de 

Gouwzee 

1ste periode 0 + 0 0   07 0   

Verlengde 

looptijd 

0 0 0 0   0 0   

PCBS de 

Kolkribbe 

1ste periode 0 0 0 0   - 0   

PCBS de 

Levensboom 

1ste periode 0 0 08 08 0 0 0 0   

SKOzoK 1ste periode 0 0 0 0 0 -     

Verlengde 

looptijd 

0 0 0 0 0 0     

Tweemaster/ 

Kameleon 

1ste periode + 0 0 0 0 0     

Stichting Het 

Maatman 

1ste periode 0 0 0 0     0 0 

Noot: 6motivatie van de experimentele groep blijft gelijk, de motivatie van de controlegroep daalt, 7aanwijzingen voor een positief effect in groep 6, 8aanwijzing voor een positief 

effect in groep 8, *De gebruikte toetsen worden gespecificeerd in de schoolparagrafen, * 0: geen effect, +: positief effect, -: negatief effect. 
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7.3 Over-all conclusies 

In paragraaf 7.2 hebben we de opbrengsten van elk van de elf  projecten afzonderlijk 

besproken aan de hand van de vier niveaus van bewijsvoering. In paragraaf 7.3 formuleren 

we de overall conclusies over EXPO II. Eerst worden de ict-toepassingen die in EXPO II zijn 

ingezet, nader getypeerd. Vervolgens lopen we weer de vier trappen van bewijsvoering langs.  

7.3.1 De ingezette ict-toepassingen 

In hoofdstuk 2 presenteerden we een typologie van ict-toepassingen. Conform de Vier-in-

balansmonitor is daarbij een onderscheid gemaakt tussen onderwijs dat primair is gericht 

op kennisoverdracht en onderwijs gericht op kennisconstructie. Bij kennisoverdracht draagt 

de leraar stapsgewijs kennis over aan de leerling, of een ict-toepassing vervult die rol, en de 

leerling oefent en leert de stof te gebruiken. Leervormen die behoren bij kennisoverdracht 

zijn bijvoorbeeld instructie en gestructureerd oefenen. Bij kennisconstructie heeft de leraar 

veeleer een rol als facilitator van het leerproces van de leerlingen. De leerlingen krijgen de 

ruimte om zelf actief al dan niet samen met anderen kennis te verwerven. Het gaat bij deze 

manier van leren niet alleen om het product van het leren, maar ook om het leerproces. 

Leervormen zijn hier bijvoorbeeld onderzoekend leren en leren leren. 

 

Hoe zijn de toepassingen die in EXPO 2 zijn ingezet, te typeren? 

Kennisoverdracht 

Instructie 

De innovatie bij Gouwzee is een voorbeeld uit EXPO-2, waarbij een ict-toepassing wordt 

ingezet ten behoeve van instructie. Het digibord wordt klassikaal ingezet om kinderen op 

een creatieve manier de betekenis van nieuwe woorden te leren, waarbij veel interactie 

ontstaat.  

Gestructureerd oefenen 

In EXPO-2 zijn er vijf scholen waar ict is ingezet om leerlingen gestructureerd te laten 

oefenen. Op twee scholen (Paulusschool en Lorentzschool) zijn digitale oefenprogramma‘s, 

zoals ‗Bas gaat digi-taal‟, ‗Schatkist‘ en ‗Schatkist Woordenschat‟  ingezet voor 

woordenschatonderwijs. Leerlingen kunnen hierbij individueel of samenwerkend oefenen om 

de betekenis van woorden te leren. Op een andere school (SKOzoK) is het adaptieve 

oefenprogramma ‗Rekentuin‘ ingezet voor rekenen. Leerlingen oefenen hierbij vooral het 

automatiseren met behulp van rekenopdrachten al dan niet onder tijdsdruk en met een 

beloningssysteem. Voorts is binnen EXPO-2 een oefenprogramma ingezet voor het 

verbeteren van de motoriek bij kleuters (Villa Nova). Met behulp van dit programma, „Dansen 

met je vingers op het digibord‟ kunnen leerlingen gestructureerd oefenen met schrijven op 

een digibord. Ten slotte is bij De Hoeksteen het ict-oefenprogramma ‗Muiswerk‟ ingezet voor 

begrijpend lezen, waarbij leerlingen op hun eigen niveau kunnen oefenen.  

Instructie en oefenen 

Soms wordt een toepassing zowel voor klassikale instructie als voor zelfstandig werken 

ingezet. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van ‗MultiTalent‘ voor woordenschat en rekenen 

op de Levensboom, en de inzet van ‗Flipcharts‟ op een digitaal schoolbord voor 

woordenschatonderwijs bij de Liniedoorn. In beide gevallen krijgen de leerlingen individueel, 

in groepen of klassikaal uitleg over een oefening, waarna ze er zelfstandig of in groepjes 

mee aan de slag gaan.  

Kennisconstructie 

Onderzoekend leren Kolkribbe  

Een voorbeeld van onderzoekend leren in het basisonderwijs is het project uit EXPO 2 op de 
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Kolkribbe waar leerlingen met behulp van netbooks en de website www.boekie.info actiever 

en creatiever kunnen werken met taal. 

In EXPO 2 zien we zo‘n toepassing verder bij twee van de ‗kwalitatieve scholen‘, 

de Toermalijn waar netbooks en ‗Klikstart‟ worden ingezet voor wereldoriëntatie, waarbij 

leerlingen thematisch werken volgens de OGO-benadering. En de Wegwijzer waar leerlingen 

met de methode TopOndernemers de wereld ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en 

concreet ondersteunend thematisch onderwijs. Door het inzetten van Google Apps 

Education daarbij wil de school de mogelijkheden voor samenwerkend leren tijdens het 

werken aan de opdrachten vergroten (zie verder hoofdstuk 8). 

 

Leren leren/reflecteren  

Voor vormen van onderwijs die gericht zijn op kennisconstructie, is het belangrijk dat 

leerlingen leren reflecteren op hun eigen manier van leren. Scholen experimenteren met 

diverse ict-toepassingen om deze reflectievaardigheden te stimuleren. In EXPO 2 zien we 

zo‘n toepassing bij een van de ‗kwalitatieve scholen‘, de Piersonschool, waar de leerlingen 

reflecteren op hun boekpresentaties om zo hun reflectie- en presentatievaardigheden te 

verbeteren (zie verder hoofdstuk 8).  

 
Lastig in te delen zijn de ict-toepassingen die zijn ingezet op Het Maatman en de 

Tweemaster. In beide gevallen wordt een ict-toepassing ingezet waarmee leerlingen 

ondersteuning krijgen bij lezen respectievelijk rekenen. 

Wat opvalt, is dat de elf scholen waar kwantitatief, quasi-experimenteel effectonderzoek is 

gedaan, ict met name hebben ingezet ten behoeve van instructie en oefenen. Ict-toepassingen 

die bijdragen aan kennisconstructie, zien we meer op de scholen waar kwalitatief onderzoek 

is gedaan omdat het gebruik van de ict-toepassing nog niet zo ver ontwikkeld was dat een 

effectmeting zinnig was. Dit geeft aan dat zowel de implementatie als het vinden van goede 

instrumenten voor het meten van de effecten voor dit type toepassingen gecompliceerder is 

(zie verder hoofdstuk 8).  

7.3.2 Doel en conceptueel model 

In het algemeen zijn de verwachtingen die de scholen formuleren plausibel en te 

onderbouwen vanuit de wetenschap. Samen met de vraagverhelderaars zijn conceptuele 

modellen ontwikkeld die aansloten bij wetenschappelijke ontwikkelingen en waarvan de 

beoogde effecten meetbaar waren met behulp van standaardtoetsen van het Cito en een 

standaardvragenlijst voor schoolse en vakspecifieke motivatie. Daar waar de 

operationalisaties niet adequaat waren, is bijvoorbeeld aanvullend gebruik gemaakt van 

speciaal voor het project ontwikkelde woordenschattoetsen en in één project is, naast de 

cito-rekentoetsen, een tempotoets rekenen afgenomen omdat daarmee de doelen van de 

toepassing beter werden geoperationaliseerd.  

 

Bij één project zijn er twijfels over de juistheid van de relatie tussen interventie en effect. 

Dat betreft het project waar werd verondersteld dat oefenen van de grove motoriek op het 

digibord effect zou hebben op de fijne motoriek zoals benodigd voor het schrijven. Er is 

geen eenduidige  wetenschappelijke evidentie die dit onderbouwt. Er zijn in dat project ook 

geen effecten op fijne motoriek gevonden.  

 

http://www.boekie.info/
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Opvallend is dat in veel van de conceptuele kaders de assumptie wordt aangetroffen, dat de 

betreffende innovatie met ict leidt tot verhoging van de (intrinsieke) motivatie ten opzichte 

van traditioneel onderwijs. Dat zou op zijn beurt weer leiden tot een verhoging van 

leerprestaties. Elshout-Mohr (1984) stelt echter dat (intrinsieke) motivatie voor leren -in elk 

geval voor leren op academisch niveau- niet per se nodig is om te kunnen presteren. Een 

combinatie van hoge intrinsieke motivatie én hoge extrinsieke motivatie kan hogere 

prestaties opleveren dan hoge intrinsieke motivatie alleen (zie bijvoorbeeld Pintrich, 2000). 

Ander onderzoek laat zien dat motivatie in de zin van een gedreven 

persoonlijkheidsstructuur in verhouding tot cognitieve capaciteit een vrij geringe bijdrage 

levert aan verwijzing naar schooltype in het voortgezet onderwijs (Meijer, Fossen, Van der 

Leij & Van Putten, 2006). Dit wil natuurlijk niet zeggen dat intrinsieke motivatie niet kan 

bijdragen aan leerprestaties. 

Een eenzijdige nadruk op intrinsieke motivatie lijkt echter niet gewenst. Veelvuldige 

oefening, waarvan bij een deel van de onderzochte ict-toepassingen sprake is, behoeft 

bijvoorbeeld in het geheel niet intrinsiek motiverend te zijn, maar kan wel degelijk leiden tot 

prestatieverbetering. Het is dus op zijn minst gewenst om in nieuwe conceptuele kaders ook 

aandacht te besteden aan andere paradigma‘s dan de eerder geschetste causale keten, met 

motivatie als intermediërende variabele tussen de ict-innovatie en prestaties. Dat geldt 

temeer als niet is geëxpliciteerd welke karakteristieken van deze innovatie nu precies tot een 

hoger motivatieniveau zouden moeten leiden. 

 

7.3.3 De implementatie 

Er is een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor succesvolle implementatie: 

visie, professionalisering, digitaal materiaal en een (ict)-infrastructuur. Daarnaast is de 

aansturing van de school- en projectleider relevant, en samenwerking binnen de school 

(Kennisnet, Vier in balans). In hoeverre is op de EXPO-II-scholen aan deze voorwaarden 

voldaan? We lopen ze langs.  

 

In het algemeen is duidelijk dat de vernieuwingen waarmee in het kader van EXPO II is 

geëxperimenteerd passen binnen de visie van de school. Een aanzienlijk aantal scholen 

focust op taalontwikkeling omdat zij zijn gelegen in een ‗taalarme regio‘; met extra aandacht 

voor woordenschat en taalactiviteiten, in de onderbouw, maar ook in de hogere groepen, 

probeert men de taalontwikkeling van de leerlingen extra te stimuleren. Op andere scholen 

sluit men met de ict-toepassing aan bij het streven naar maatwerk, adaptief onderwijs, beter 

aansluiten bij de capaciteiten of talenten van de leerlingen.  

 

Een belangrijke voorwaarde voor de succesvolle implementatie van onderwijsvernieuwingen 

vormt de professionalisering van de docenten die het vernieuwde onderwijs vorm geven. Aan 

die voorwaarde was, zeker bij de start van het project, niet op alle scholen voldaan. Hoewel 

alle docenten in ruime mate ict-vaardigheden in huis hadden, waren niet alle docenten die 

met de nieuwe aanpak aan de slag gingen, vooraf geschoold of ervaren in het werken met de 

vernieuwing. Professionaliteit moest soms al doende ontwikkeld worden.  

 

Hetzelfde geldt voor de hardware en software, waarmee in de experimenten moest worden 

gewerkt, ook hier was sprake van aanloopproblemen. Meestal waren dit kleine problemen die 

door de scholen goed konden worden opgevangen. Zo werd op een van de scholen de 

hardware erg laat aangeleverd, waardoor er onvoldoende tijd beschikbaar was om er vooraf 

mee te experimenteren. Soms waren er te weinig computers, of bleek de capaciteit van het 
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netwerk onvoldoende te zijn. Verder maken enkele scholen melding van bugs in het 

gebruikte programma, of onverwachte foutmeldingen. Een enkele maal was de techniek 

dermate weerbarstig, dat drastische maatregelen noodzakelijk waren, en zelfs de innovatie 

moest worden aangepast. Zo bleek de software niet goed te werken op het 

besturingssysteem dat op een school werd gebruikt, en kon de hardware op een andere 

school in een van de beoogde klassen niet gebruikt worden, waardoor moest worden 

uitgeweken naar een andere klas. In een geval kwam de fabrikant toezeggingen niet na 

waardoor de leerlingen niet volgens de beoogde werkwijze aan opdrachten konden werken. 

 

Op het gebied van content waren er minder problemen; in de meeste gevallen was die 

beschikbaar. Maar bij een aantal scholen moest die gedurende de looptijd verder ontwikkeld 

worden, dat legde een druk op de uitvoerders. Ook bleek op een school het 

woordenschatprogramma te makkelijk, waardoor veel leerlingen het sneller dan voorzien, 

konden doorlopen. Daar moest snel gezocht worden naar aanvullend materiaal dat aansloot 

bij de werkwijze en de beschikbare voorzieningen op de school. 

 

Op een aantal scholen was verder sprake van draagvlakproblemen; er was een enthousiaste 

trekker, maar niet alle docenten die met de vernieuwing gingen werken, waren in het 

voortraject bij de ontwikkeling betrokken. Daardoor waren ze soms niet overtuigd van het 

nut van de nieuwe aanpak, of zagen er tegen op om op een nieuwe manier te gaan werken.  

 

Samenvattend kunnen we vaststellen dat op een deel van de scholen, zeker bij de start van 

het project, nog onvoldoende was voldaan aan de voorwaarden voor implementatie van de 

vernieuwing. Op sommige scholen kunnen we spreken van een succesvolle implementatie, 

maar bij andere heeft die zich gedurende het project verder moeten ontwikkelen. Dit is niet 

onverwacht gezien de korte voorbereidingstijd en de korte looptijd van het project. Duidelijk 

was wel dat op de scholen de implementatie zorgvuldig is gevolgd, hard is gewerkt aan het 

optimaliseren van de voorwaarden en het waar nodig aanpassen van de werkwijze. Vanuit 

het perspectief van schoolontwikkeling is dat een goede zaak. Maar voor het onderzoek is 

dat minder gunstig omdat we daardoor niet de effecten van een optimale experimentele 

conditie konden vergelijken met een controleconditie. Om aan dit probleem tegemoet te 

komen is op een aantal scholen de looptijd van het project en daarmee ook van de 

onderzoeksperiode verlengd.  

Tijdens de verlenging werd echter op veel scholen het experiment niet exact op dezelfde 

wijze voortgezet als tijdens de eerste experimentele periode. Soms werd het experiment 

uitgebreid naar de controlegroep, soms werd de innovatie op minder scholen voortgezet, 

minder intensief of met andere software. Deze aanpassingen in de experimentele setting 

kunnen van invloed zijn op de mate waarin gevonden resultaten in de eerste experimentele 

periode herhaalbaar zijn bij de retentiemeting.  

 

7.3.4 Gepercipieerde effecten 

Motivatie en plezier 

Van zowel de leerkrachten als leerlingen krijgen we positieve berichten over de effecten van 

de vernieuwing op motivatie van de leerlingen. Leerlingen geven aan dat ze het werken met 

de ict-toepassing leuk vinden. Leerkrachten zien de leerlingen enthousiast werken met de 

innovatie en bemerken een toegenomen concentratie en betrokkenheid. In een enkel geval 

blijkt te intensief werken achter de computer onwenselijk in verband met het 

concentratievermogen van jonge leerlingen; zij hebben meer beweging nodig. 
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Leerkrachten signaleren een tendens dat zwakkere leerlingen minder gemotiveerd worden 

door de nieuwe werkwijze dan goede leerlingen. Mogelijk hangt dit samen met het 

langzamere tempo waarin zwakkere leerlingen vorderen bij het werken met 

oefenprogramma‘s en met de mindere mate van positieve feedback in vergelijking met 

leerlingen die de oefeningen wel goed en snel kunnen maken. Bij het werken met 

‗Schrijfdans‘, wordt juist wel veel enthousiasme bij zwakkere leerlingen waargenomen. 

Verder worden weinig verschillen tussen leerlingen gezien; ook leerlingen die minder 

gemotiveerd zijn voor het vak, worden door de vernieuwing uitgedaagd.  

Bij de scholen waar een verlenging plaatsvond signaleerden de leerkrachten verschillende 

reacties van leerlingen. Op sommige scholen leek de motivatie achteruit te gaan, terwijl dit 

bij andere scholen gelijk bleef of zelfs toenam in vergelijking met de eerste experimentele 

periode.  

 

Leerprestaties en vaardigheden 

Hoewel de meeste onderzochte vernieuwingen gericht zijn op individueel werken van 

leerlingen, signaleren leerkrachten toch vaak meer discussie, overleg en samenwerking 

tussen leerlingen, zowel bij klassikale instructie als bij zelfstandig werken.  

Voorts wordt vooral bij de kleutergroepen opgemerkt dat ict-vaardigheden groeien. 

Leerlingen ontwikkelen een goede pengreep door het gebruik van de stylus-pen, ze leren 

werken met de muis en ze leren inloggen en opstarten van programma‘s. Desgevraagd geven 

leerlingen aan dat zij goed overweg kunnen met de ict-toepassingen en dat ze er weinig hulp 

bij nodig hebben.  

Over effecten op vakspecifieke leerprestaties laten leerkrachten zich minder duidelijk uit. 

Soms wordt opgemerkt dat de kwaliteit van bijvoorbeeld powerpointpresentaties toeneemt. 

Leerlingen zelf menen wel dat ze veel leren van het werken met de ict-toepassingen. 

Deze gepercipieerde effecten veranderden weinig of niet gedurende de verlengde looptijd. 

 

7.3.5 Gemeten effecten 

Hieronder worden de gevonden effecten van de interventies samengevat. Eerst lopen we de 

effecten per afhankelijke variabele langs; respectievelijk woordenschat, begrijpend en 

technisch lezen, rekenvaardigheid en motoriekontwikkeling en taakoriëntatie. Daarna geven 

we korte samenvattingen overkoepelend voor gevonden effecten op leerresultaten en 

motivatie, voor de eerste experimentele periode gevolgd door de verlengde looptijd.  

 

Woordenschat 

Prestaties 

Van de zeven projecten waarin woordenschat (mede) als afhankelijke variabele werd 

gemeten zijn er slechts twee met een positief effect geassocieerd, vier maal is geen effect 

geconstateerd en één maal een negatief effect.  

Bij vijf van deze projecten is de looptijd verlengd en zijn retentiemetingen verricht. Op twee 

scholen konden we geen effect van de interventie op de prestaties vaststellen; op een van 

deze scholen was in de eerste experimentele periode wel een positief effect gevonden. Bij 

een school was na verlenging sprake van een positief effect van de interventie, terwijl we 

aanvankelijk geen effecten hadden gevonden. Op twee scholen ontwikkelden de prestaties 

van de leerlingen in de controleconditie zich beter dan die in de experimentele conditie; op 

een van deze scholen was dat ook in de eerste experimentele periode al het geval. 
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De effecten werden gemeten met generieke woordenschattoetsen en deden dus mogelijk 

onvoldoende recht aan de specifieke interventie op de betrokken school. Daarom is op vier 

scholen een woordenschattoets afgenomen die specifiek gericht was op de woorden die de 

kinderen gedurende de interventieperiode kregen voorgeschoteld. Omdat deze toetsen 

gedurende de interventieperiode werden vervaardigd, konden echter geen voormetingen 

worden afgenomen.  

Op deze specifieke woordenschattoetsen is één maal in de experimentele conditie een 

hogere gemiddelde score gevonden ten opzichte van de controleconditie, één maal een 

gemiddeld lagere score, en op twee scholen was er geen verschil tussen de condities, ook 

niet na verlenging van de experimentele periode. Het ontbreken van een voormeting en het 

gegeven dat geen aselecte toewijzing aan condities heeft plaatsgevonden maakt de 

interpretatie van deze resultaten lastig.  

 

Motivatie 

Bij vier van de zeven projecten die op verbetering van de woordenschat van leerlingen waren 

gericht, zijn voormetingen en nametingen van schoolse motivatie verricht. Binnen drie van 

die vier projecten werd een positief effect gevonden op enkele onderdelen van die motivatie. 

Op één school werd een effect op welbevinden ten aanzien van de leerkracht gevonden; bij 

verlenging werd deze bevinding gerepliceerd. Op een andere school werd na de eerste 

experimentele periode een effect op welbevinden met de medeleerlingen, op een derde 

school werd een effect vastgesteld op zowel cognitief zelfvertrouwen als taakoriëntatie, 

maar alleen in groep 8. Deze effecten werden niet gerepliceerd bij verlenging van de 

experimentele periode.  

In het algemeen worden bij deze projecten weinig effecten gevonden op de verschillende 

aspecten van schoolse motivatie. 

 

Op drie scholen is het effect op specifieke motivatie voor het leren van woorden onderzocht; 

wat betreft de schaal intrinsieke motivatie werd twee keer geen effect gevonden en één keer 

een negatief effect. Op de schaal strategieën van specifieke motivatie voor woorden leren 

werden geen effecten gevonden. 

Op een van deze scholen is de experimentele periode verlengd; zowel na de eerste periode 

als na de verlenging konden geen effecten van de innovatie op beide aspecten van motivatie 

voor leren van woorden worden vastgesteld. 

 

Begrijpend en technisch lezen 

Prestaties 

Op drie scholen was begrijpend lezen een afhankelijke variabele. Op de eerste twee scholen 

was woordenschat de andere afhankelijke variabele, op de derde school technische 

leesvaardigheid. De derde school is een school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen 

met communicatieproblemen als gevolg van fysieke of psychische beperkingen. Op deze 

school en één van de twee scholen waar woordenschat de andere afhankelijke variabele was, 

werd een positief effect op begrijpend lezen gevonden. Op de andere school werd een 

negatief effect op begrijpend lezen vastgesteld. Deze negatieve effecten werden op deze 

school na verlenging van de looptijd gerepliceerd. 

 

Deze effecten van de onderzochte interventies op begrijpend lezen lijken op het eerste 

gezicht strijdig, maar bedacht moet worden dat het ging om totaal verschillende 

interventies. Op de eerste school werd geoefend met Muiswerk, op de tweede school werd 
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gewerkt met netbooks en multimedia en op de laatste school ging het om text-to-speech 

software („Kurzweil‟) om het begrijpend lezen te ondersteunen. Het negatieve effect van 

‗Muiswerk‘ kan te maken hebben met het relatief eentonige patroon van oefening. Het 

positieve effect op begrijpend lezen bij het werken met netbooks en multimedia kan 

samenhangen met het positieve effect op woordenschat. Bij een grotere woordenschat wordt 

het begrijpen van een tekst makkelijker, omdat er niet voortdurend betekenissen uit de 

context behoeven te worden afgeleid. Het positieve effect van „Kurzweil‟ lijkt niet te berusten 

op een vooruitgang in technisch lezen, aangezien de participanten in het huidige 

onderzoekscohort niet meer winst boekten tussen voormetingen en nametingen van 

technisch lezen dan leerlingen uit een eerder cohort. 

 

Motivatie 

Op één van de scholen waar woordenschat en begrijpend lezen als afhankelijke variabele 

golden, werd op de schoolse motivatieschaal voor welbevinden met de leerkracht een 

positief effect gevonden. Bij verlenging bleef op deze school dit positieve effect 

gehandhaafd. Op beide andere scholen werden geen effecten op algemene schoolse 

motivatie gevonden.  

Op twee van de drie scholen werd specifieke motivatie voor lezen zowel voor als na de 

interventie gemeten. Op beide scholen werd geen  effect op de schaal voor intrinsieke 

motivatie voor lezen gevonden nog op de schaal strategieën bij lezen. Op de school waar de 

experimentele periode is verlengd ontwikkelen de leerlingen die deelnemen aan de 

interventie wel op beide schalen meer leesmotivatie dan de leerlingen in de controlegroep. 

 

Rekenen 

Prestaties 

In de drie projecten die gericht zijn op het verbeteren van de rekenvaardigheid zoals 

gemeten met de Cito-toetsen voor rekenen en wiskunde zijn er op twee scholen geen 

effecten vastgesteld, op de derde school wel.  

Binnen één van deze drie projecten is ook de tempotoets rekenen herhaald afgenomen om 

het effect van de interventie op automatiseren vast te kunnen stellen. Op deze school, waar 

geen effect werd gevonden op de Cito-toets, werd wel een effect op automatiseren gevonden  

en wel bij optellen en aftrekken, maar niet bij delen en vermenigvuldigen. Bij optellen ging 

het om een algemeen effect binnen groepen 6, 7 en 8, terwijl het effect op aftrekken alleen in 

groep 8 werd vastgesteld. 

Op deze laatste school is de looptijd van het experiment verlengd. Bij de retentiemeting 

wordt geen algemeen effect op automatiseren meer aangetoond, maar wel een paar effecten 

op deelvaardigheden voor een van de deelnemende groepen. 

 

Ook bij rekenen levert de inzet van ict-toepassingen uiteenlopende effecten op; net als bij de 

interventies gericht op woordenschatontwikkeling en lezen geldt dat dat niet zo 

verwonderlijk is omdat het gaat om zeer verschillende interventies met verschillende doelen. 

Eén project richtte zich expliciet op het automatiseren. De andere twee beoogden de 

rekenvaardigheden te bevorderen, in het ene geval door opgaven aan te bieden op E-books, 

in het andere geval door meer maatwerk te bieden en rekenopgaven beter af te stemmen op 

de specifieke talenten ven de leerlingen.   
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Motivatie 

Binnen alle drie projecten zijn zowel algemene schoolse motivatie als specifieke 

rekenmotivatie herhaald gemeten. Bij specifieke rekenmotivatie worden plezier en angst 

onderscheiden. Op een van de scholen werden effecten op cognitief zelfvertrouwen en 

taakoriëntatie gevonden, op de andere een effect op welbevinden in relatie tot de leerkracht. 

In beide gevallen konden we geen effecten op specifieke motivatie voor rekenen vaststellen.  

Op de derde  school werden geen effecten op algemene motivatie vastgesteld, maar was er 

wel een negatief effect op specifieke angst voor rekenen. Dit effect werd echter na de 

verlenging niet gerepliceerd. 

 

Motoriekontwikkeling en taakgerichtheid 

Prestaties 

Het ging hier in beide gevallen om observaties met min of meer gestandaardiseerde 

instrumenten. In het project omtrent verbetering van de schrijfmotoriek konden geen 

effecten op de visueel-motorische coördinatie van leerlingen worden vastgesteld. In het 

project gericht op woordenschat en begrijpend lezen werd geen verschil gevonden in de 

ontwikkeling van taakgerichtheid tussen de experimentele groep en de controlegroep.  

 

Motivatie 

In het eerste project werden geen motivatiemetingen verricht. De bevindingen omtrent de 

motivatiemetingen in het tweede project waarin observaties werden verricht, zijn eerder 

beschreven. 

 

Overeenkomsten tussen de resultaten van de eerste en tweede onderzoeksperiode 

Op zes van de deelnemende scholen is de experimentele periode verlengd en zijn 

retentiemetingen verricht. Het is interessant om systematisch te bekijken in hoeverre de 

bevindingen van de eerste experimenteerperiode konden worden gerepliceerd.  

Op voorhand willen we hierbij aantekenen dat de interventie slechts op één van de scholen 

in ongewijzigde vorm is voortgezet tijdens de verlenging, namelijk bij SKOzoK. Bij drie 

scholen is de ict-innovatie minder intensief aangeboden (Liniedoorn, Gouwzee, Hoeksteen) 

en bij twee scholen is de software gewijzigd (Lorentz, Paulus). Voorts is de experimentele 

groep gewijzigd bij Liniedoorn (kleiner geworden) en bij Paulus (uitgebreid naar 

controlegroep. Dergelijke wijzigingen kunnen de stabiliteit van gevonden effecten 

beïnvloeden. 

 

Prestaties 

Onderstaande tabel laat zien in hoeverre de resultaten wat betreft de behaalde 

schoolprestaties na de verlenging overeenkomen met de effecten die werden vastgesteld aan 

het eind van de eerste periode.  
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Tabel 7.3.1 Vergelijking van de effecten op prestaties na de eerste periode  
respectievelijk    de verlengde looptijd   

School Gebruikte toets Effect  

1e periode 

Effect 

Verlengde 

looptijd 

Stabiel  

Paulus Woordenschat alg + 0 nee 

Lorentz Woordenschat alg 0 0 ja 

Woordenschat spec. 0 0 ja 

Liniedoorn Woordenschat alg 0 - nee 

Hoeksteen Woordenschat - - ja 

Begrijpend lezen - - ja 

Taakgerichtheid 0 0 ja 

Gouwzee Woordenschat alg 0 + nee 

Skozok Rekenvaardigheden 

alg 

0 0 ja 

Automatiseren  + 0 nee 

 

 

Bij twee scholen zijn de effecten stabiel. Bij de Lorentzschool kon niet worden aangetoond 

dat de interventie betere prestaties opleverde; de leerlingen presteerden in beide condities 

even goed. Op de andere school (Hoeksteen) scoorden de leerlingen na inzet van de ict-

toepassing consistent lager dan de leerlingen in de controleconditie op twee van de toetsen, 

op taakgerichtheid bleven beide condities gelijk scoren.  

Op één school (Paulus) kon het positieve effect van de eerste meting na verlenging niet 

worden gerepliceerd. Bij de Gouwzee werd aanvankelijk geen effect gevonden, maar na de 

verlenging wel. En ten slotte is er een school (Liniedoorn) waar aanvankelijk geen effect werd 

gevonden, en in de verlenging een negatief effect. Dit laatste is mogelijk een gevolg van een 

verandering in de experimentele condities.  

Bij de laatste school (SKOzoK) waren de resultaten op de gemeten leerprestaties verschillend. 

Betreffende algemene rekenvaardigheden was het effect stabiel neutraal. Voor automatiseren 

bij rekenen werd het positieve effect van de eerste meting na de verlenging niet behouden bij 

de retentiemeting. Er bleven overigens wel effecten bestaan voor één van de groepen op 

delen van de toets voor automatiseren.  

Motivatie 

Op drie van deze zes scholen zijn ook motivatiemetingen verricht, van algemene schoolse 

motivatie en soms van vakspecifieke motivatie.  
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Tabel  7.3.2 Vergelijking van de effecten op motivatie na de eerste periode 
respectievelijk de verlengde looptijd   

School Motivatie-instrument Effect 1e 

periode 

Effect na 

verlenging 

Stabiel 

 

Hoeksteen Welbevinden lkr. + + ja 

Welbevinden ll 0 - nee 

Cognitief 

zelfvertrouwen 
0 0 ja 

Taakoriëntatie 0 + nee 

Leesmotivatie 

intrinsiek 
0 + nee 

Leesmotivatie 

Strategieën  
0 + nee 

Gouwzee Welbevinden lkr. 0 0 ja 

Welbevinden ll + 0 nee 

Cognitief 

zelfvertrouwen 
0 0 ja 

Taakoriëntatie 0 0 ja 

Motivatie leren van 

woorden intrinsiek 
0 0 ja 

Motivatie leren van 

woorden; strategieën  
0 0 ja 

Skozok Welbevinden lkr. 0 0 ja 

Welbevinden ll 0 0 ja 

Cognitief 

zelfvertrouwen 
0 0 ja 

Taakoriëntatie 0 0 ja 

Wiskundemotivatie 

plezier 
0 0 ja 

Wiskundemotivatie 

angst 
- 0 nee 

 

 

Op de meeste schalen zijn zowel na de eerste periode als na de verlenging geen effecten op 

motivatie gevonden. Op dit punt zijn de bevindingen stabiel.  

Er zijn wel enkele verschuivingen; bij Skozok, bijvoorbeeld, verdwijnt na verlenging een 

negatief effect van de vernieuwing op wiskundeangst. Op de Gouwzee, vinden we na 

verlenging niet langer een positief effect van de verlenging op welbevinden ten aanzien van 

leerlingen. Op de Hoeksteen, ten slotte, zien we op bijna alle motivatieschalen, met 

uitzondering van welbevinden ten aanzien van medeleerlingen, een verschuiving van geen 

effect naar een positief effect. Tegelijkertijd scoort op deze school de experimentele groep 

consistent lager dan de controlegroep op de taaltoetsen. 

Positieve effecten en repliceerbaarheid  

Op vijf van de elf scholen had de inzet van ict een positief effect op prestaties na de eerste 

experimentele periode. Er werd twee maal een effect gevonden op woordenschattoetsen. 

Voorts werd op twee scholen een effect gevonden op rekenen (rekenvaardigheid, 
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respectievelijk automatiseren). Ten slotte is twee maal een effect gevonden op begrijpend 

lezen. 

Op twee van deze scholen is de experimentele periode verlengd, de positieve effecten 

werden niet gerepliceerd.  

 

Op zeven scholen zijn voormetingen en nametingen van algemene schoolse motivatie 

verricht, te weten welbevinden ten aanzien van de leerkracht en medeleerlingen, cognitief 

zelfvertrouwen en taakoriëntatie. Er werd op twee scholen een effect gevonden op 

welbevinden ten aanzien van de leerkracht en op één school een effect op het welbevinden 

ten aanzien van medeleerlingen.  

Het effect op welbevinden ten aanzien van de leerkracht werd op een school gerepliceerd, 

het effect op welbevinden ten aanzien van medeleerlingen kon niet worden gerepliceerd.  

Voorts zijn op enkele scholen metingen verricht van vakspecifieke motivatie, te weten 

motivatie voor rekenen op twee scholen, motivatie voor het leren van woorden op drie 

scholen en motivatie voor lezen op twee scholen. Er zijn na de eerste experimentele periode 

geen positieve effecten gevonden.  

 

We moeten concluderen dat er weinig positieve effecten van de interventies konden worden 

vastgesteld na de eerste experimentele periode en dat die positieve effecten bij verlenging 

merendeels niet konden worden gerepliceerd. Dat er weinig positieve effecten zijn gevonden 

aan het eind van de eerste experimentele periode zou verklaard kunnen worden uit het 

gegeven dat de werkwijze nog onvoldoende was uitgekristalliseerd en daardoor in de 

praktijk nog niet consistent kon worden geïmplementeerd.  

Dat de gevonden positieve effecten niet konden worden gerepliceerd, zou veroorzaakt 

kunnen worden door het feit dat op een aantal scholen de vernieuwing in een minder 

intensieve vorm of met minder leerlingen in de condities werd voortgezet. De genoemde 

veranderingen kunnen echter slechts ten dele een verklaring vormen voor de slechte 

repliceerbaarheid van de resultaten. Zo is bijvoorbeeld op de enige school waar geen 

wijzigingen in de opzet werden doorgevoerd, in de eerste onderzoeksperiode wel een 

positief effect gevonden en in de verlengde periode niet meer. Ook noemen wij in dit 

verband een school waar in de eerste onderzoeksperiode bij een goede implementatie toch 

geen effect van de interventie werd gevonden, terwijl bij de verlengde periode wel een effect 

ontstond, ondanks (of dankzij?) de verminderde intensiteit van het experiment. Mogelijk 

moeten aanvullende verklaringen gezocht worden in onderzoeksmatige kanttekeningen bij 

het onderzoek als geheel (zie 7.4). 

7.4 Onderzoeksmatige overwegingen en bedenkingen  

Doel van het EXPO-project was om PO-scholen te stimuleren om ict-toepassingen in te zetten 

in hun onderwijs en te onderzoeken of hun verwachtingen ten aanzien van de meerwaarde 

van door hen gebruikte ict-toepassingen voor het primaire proces uitkomen. De 

deelnemende scholen voeren een experiment uit met ict dat aansluit bij hun onderwijsvisie 

en ambitie en de effectiviteit van de vernieuwingen wordt onderzochte in een quasi-

experimenteel design. Het betreft innovaties die scholen in eerste instantie op kleine schaal 

uitvoeren. In deze paragraaf bespreken we kort de onderzoeksmatige ‗haken en ogen‘ bij 

deze aanpak.  

 



197 

 

7.4.1 Kleine aantallen  

In de meeste gevallen ging het in dit onderzoeksproject om kleinschalige quasi-

experimenten. Daardoor was er vaak sprake van een geringe statistische power, i.e., de kans 

op het in de steekproef (van geringe omvang) vinden van een effect dat in de populatie 

aanwezig is. Bij kleine aantallen horen relatief grote standaardfouten en dus brede 

betrouwbaarheidsintervallen van de gemiddelde scores. Bovendien zijn de effecten in 

onderwijsexperimenten in het algemeen niet altijd spectaculair te noemen. Aangenomen dat 

de gemiddelde effecten in de populatie niet sterk zijn, zijn navenant grotere steekproeven 

nodig. Het is dus de vraag of het relatieve geringe aantal vastgestelde effecten een 

representatief beeld geeft van de werkelijke potentie van de interventies. Om relatief kleine 

gemiddelde effecten of eventuele effecten voor subgroepen vast te kunnen stellen zijn in het 

algemeen zeer grote steekproeven nodig. Daar waar aselect toewijzing van individuen niet 

haalbaar is, zoals dat vaak in onderwijssettings het geval is, kan worden gewerkt met 

aselecte toewijzing van intacte groepen, zoals klassen of scholen (zogenaamde cluster 

randomized trials). Dat vereist echter in het algemeen nog grotere aantallen participanten. 

 

7.4.2 Vergelijkbaarheid experimentele groep en controlegroep 

De vergelijkbaarheid van de experimentele groep en de controlegroep is een punt van zorg in 

quasi-experimenteel onderzoek. A priori bestaande verschillen tussen beide groepen 

bedreigen de interne validiteit van het onderzoeksontwerp. Dit kan weliswaar gedeeltelijk 

worden ondervangen door het verrichten van zowel voormetingen als nametingen, maar dan 

nog bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid dat verschillen in samenstelling van beide groepen 

samenhangen met patronen betreffende de verschillen tussen gemiddelde scores op de 

voormetingen en nametingen in beide groepen. Een voorbeeld is het toewijzen van 

gemiddeld hoog intelligente leerlingen aan een experimentele groep en gemiddeld laag 

intelligente leerlingen aan een controlegroep. Een sneller spontaan groeipatroon van de hoog 

intelligente leerlingen ten opzichte van de laag intelligente leerlingen kan dan worden 

verward met een effect van de experimentele manipulatie. Een hiermee samenhangend punt 

is de omstandigheid dat de beste toetsing van een conditie-effect in een onderzoeksontwerp 

met herhaalde metingen bestaat uit de statistische toets op significantie van het effect van 

de interactie tussen conditie en tijd, i.e., het verschil tussen de gemiddelde score op de 

voormeting en de nameting. Bij het rapporteren van positieve effecten was dit niet altijd het 

geval. In enkele gevallen was er geen sprake van een voormeting, zodat conditie-effecten 

werden getoetst aan de hand van het verschil tussen de gemiddelde scores op de natoets in 

beide condities. In andere gevallen werd niet gewerkt met een echte controlegroep, maar met 

gegevens van leerlingen uit eerdere cohorten. Dan kan er behalve van a priori verschillen 

tussen groepen uit dezelfde jaargang ook nog eens sprake zijn van verschillen die 

samenhangen met ontwikkelingen over jaren heen. 

 

7.4.3 Kanskapitalisatie 

In veel gevallen is er bij het toetsen van mogelijke en veronderstelde effecten wel rekening 

gehouden met kanskapitalisatie, maar er is wel een groot aantal statistische toetsen 

uitgevoerd. De kans op toevalstreffers neemt daarmee toe. Strikt genomen is het 

bijvoorbeeld bij een set afhankelijke variabelen alleen statistisch verantwoord om eerst 

multivariaat te toetsen. Als het resultaat van de multivariate toets significant is, kan dan 

vervolgens worden gekeken naar de univariaat significante effecten. Analyse van herhaalde 

metingen, zoals door ons is toegepast, is weliswaar een multivariate techniek, maar in het 

algemeen zijn niet alle afhankelijke variabelen binnen één onderzoeksopzet simultaan 
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getoetst. Meestal zijn sets voormetingen en nametingen van dezelfde begrippen binnen één 

opzet stuk voor stuk geanalyseerd. De redenen voor deze aanpak waren als volgt. Ten eerste 

zijn multivariate technieken kwetsbaar voor missing values (ontbrekende waarden) omdat 

alleen participanten waarvoor gegevens bestaan over alle betrokken variabelen, bij de 

analyse kunnen worden betrokken. Participanten waarvan één of meer metingen ontbreken, 

worden niet meegenomen in de analyse. Deze zogenaamde listwise deletion leidt al snel tot 

een zeer substantiële afname van het aantal betrokkenen bij een analyse en derhalve tot een 

substantiële afname van de statistische power. Bij de toch al kleine aantallen vormt dit een 

extra probleem. Een andere reden voor de gekozen aanpak bij de analyse is dat multivariate 

analyses complex zijn en daardoor vaak lastig interpreteerbaar. 

 

7.4.4  Verder onderzoek  

Op zichzelf zou het geringe aantal positieve effecten van de innovatieve ict-interventies als 

teleurstellend kunnen worden gekenmerkt. Maar ook in voortgezet onderwijs (Leren met 

meer effect, Meijer & Van Eck, 2008; Meijer, Van Eck & Heemskerk, 2009; Van Eck, 

Heemskerk, & Meijer, 2009) is slechts in circa 40% van de interventies een duidelijk en 

gerepliceerd effect vastgesteld. Verder onderzoek naar veelbelovende interventies is daarom 

gewenst. Om heldere uitspraken over de effectiviteit van de verschillende ict-toepassingen te 

kunnen doen, is onderzoek noodzakelijk, bij meer scholen, bij grotere groepen leerlingen. De 

uitkomsten van het onderzoek op één school zijn contextgebonden. De resultaten hangen af 

van het type school, van de manier van implementeren, van de leraren en leerlingen die 

ermee werken, enzovoort. Daarom is het belangrijk om meerdere casussen uit verschillende 

onderwijspraktijken te verzamelen om zo een beter beeld te geven van de effectiviteit van de 

betreffende ict-toepassing. 

 

Replicatie-onderzoek speelt dus een belangrijke rol. Strijdige resultaten van overeenkomstig 

opgezet onderzoek geven immers aanleiding tot substantiële twijfel. De volgende 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek lijken ons van belang: 

 De verwachte opbrengsten van ict-innovaties dienen ingebed te zijn in een duidelijk, 

helder theoretisch kader; 

 De verwachte opbrengsten dienen geoperationaliseerd te worden door een daarbij 

passend instrumentarium, bij voorkeur van te voren onderzocht op betrouwbaarheid en 

validiteit; 

 De gekozen onderzoeksopzet dient te passen bij de status van het onderzoek, i.e., 

aselecte toewijzing en statistische analyse bij onderzoek gebaseerd op 

uitgekristalliseerde theorie en eerder verkregen evidentie, en kwalitatief onderzoek bij 

innovaties die nog in de kinderschoenen staan. 

7.5  Hoe verder met de ingezette onderwijsvernieuwingen op de EXPO-

scholen? 

Werkwijze verder ontwikkelen en afstemmen op leraren en leerlingen 

Wat kunnen de scholen nu leren van de opbrengsten van de EXPO-projecten? Het onderzoek 

laat in de eerste plaats zien dat de meeste scholen er in geslaagd zijn, ondanks de korte 

voorbereidingstijd, de onderwijsvernieuwing te implementeren. Soms zijn gedurende de 

looptijd van het experiment op basis van de opgedane ervaringen nog aanpassingen 

aangebracht. En dit proces loopt nog door, onderwijsvernieuwing kost tijd. Als de school de 

vernieuwde aanpak voortzet, zal deze verder worden verbeterd en aangepast en afgestemd 

op de context, de leraren en de leerlingen. De professionaliteit van de leraren om optimaal 



199 

 

gebruik te maken van de vernieuwing zal al doende verder toenemen en worden verbreed 

binnen het team en de leerlingen zullen handiger worden met de ict-toepassingen en 

daardoor meer kunnen profiteren van de mogelijkheden die deze bieden.  

Alert blijven op wat de vernieuwing oplevert 

Wanneer we leraren en leerlingen vragen naar hun ervaringen met het werken met de nieuwe 

toepassingen, blijkt sprake van positieve effecten van de vernieuwing op de motivatie van de 

leerlingen. Leerlingen geven aan dat ze het werken met de ict-toepassing leuk vinden. 

Leerkrachten zien de leerlingen enthousiast werken met de innovatie en bemerken een 

toegenomen concentratie en betrokkenheid. Over effecten op vakspecifieke leerprestaties 

laten leerkrachten zich minder duidelijk uit. Leerlingen zelf menen wel dat ze veel leren van 

het werken met de ict-toepassingen. 

Leraren zien daarnaast ook onverwachte effecten:  meer discussie, overleg en samenwerking 

tussen leerlingen, zowel bij klassikale instructie als bij zelfstandig werken, de ontwikkeling 

van ict-vaardigheden, een toegenomen zelfstandigheid bij het werken met ict-toepassingen.  

Het is belangrijk oog te hebben voor wat leraren nodig hebben om goed te kunnen werken 

met de ict-toepassingen en zo nodig te zorgen voor verdere professionalisering of de 

benodigde randvoorwaarden. Om na te blijven  gaan of de vernieuwing de beoogde effecten 

oplevert, en bij welke leerlingen wel en bij welke niet, en wat de onbedoelde neveneffecten 

zijn. En om na te gaan of gepercipieerde effecten en gemeten effecten met elkaar 

overeenkomen en als dat niet het geval is, wat daarvoor een verklaring kan zijn.  

 

Effecten op prestaties blijven monitoren  

Maar in een beperkt aantal projecten zijn de beoogde effecten op motivatie en leerprestaties 

ook daadwerkelijk meetbaar gebleken. Dit is teleurstellend voor de scholen waar hard is 

gewerkt om de ict-vernieuwing tot een succes te maken. Het is echter de vraag of de 

onderzoeksresultaten  voldoende recht doen aan de werkelijke potentie van de interventies. 

In de meeste gevallen ging het in dit onderzoeksproject om kleinschalige quasi-

experimenten, met een zeer korte looptijd, met een zich nog ontwikkelende implementatie, 

met experimentele en controlegroepen die niet altijd goed vergelijkbaar bleken.  

Er zijn dus maar weinig scholen waar het onderzoek kon aantonen dat leerlingen in de 

experimentele conditie het beter deden dan leerlingen in de controleconditie. Veel projecten 

laten neutrale uitkomsten zien: inzet van ict maakt in gemeten opbrengsten geen verschil in 

vergelijking met de oorspronkelijke situatie. Ook al is deze bevinding voor de school die het 

experiment heeft uitgevoerd een andere dan verwacht, je kunt er ook anders naar kijken. 

Namelijk dat het onderwijs de beschikking heeft over een nieuwe didactische aanpak, die 

even effectief blijkt als traditionele aanpakken. Variatie in werkvormen is een belangrijke 

pijler voor effectief onderwijs en draagt bij aan de professionalisering van de leraar.  

Het is belangrijk dat scholen in de toekomst de bruikbaarheid en de effectiviteit van de 

aanpakken kritisch blijven volgen, aan de hand van schooldata, toetsen, LVS, maar ook zoals 

gezegd door de leraren en leerlingen te vragen naar hun ervaringen.   
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8 Kwalitatief onderzoek 

Dit hoofdstuk is gereserveerd voor de beschrijving van ict-innovaties op scholen waar semi-

experimenteel onderzoek minder voor de hand lag. Enerzijds, omdat de implementatie van 

de innovatie soms nog niet ver genoeg gevorderd was of teveel was ingebed in andere 

schoolontwikkelingen. Anderzijds, omdat er geen bestaande instrumenten van voldoende 

kwaliteit voorhanden waren om de effecten op leerlingen, waarin de school geïnteresseerd 

was, te meten. Het kwalitatieve onderzoek dat in het kader van EXPO II op drie scholen 

plaatsvond, wordt in de volgende paragrafen besproken.  

8.1 Methode van onderzoek 

De scholen waar kwalitatief onderzoek is uitgevoerd, konden in het kader van de EXPO-

regeling, evenals de scholen waar kwantitatief onderzoek is verricht, zelf een 

onderzoeksvraag voorstellen die door middel van vraagverheldering is uitgewerkt. Het 

onderzoek op deze scholen beoogt een tweeledig doel:  

1. In kaart brengen van de practicability (lukt het om de innovatie te implementeren), en 

in kaart brengen van (gepercipieerde) effecten van de werkwijze.  

2. Het geven van een aanzet voor het verder operationaliseren van beoogde effecten van 

de werkwijze. Welke effecten verwachten of zien de leerkrachten, en welke 

indicatoren hanteren ze daarbij? Dit met als doel meer gestandaardiseerde 

instrumenten te kunnen zoeken of ontwikkelen waarmee de effecten van de 

werkwijze in de toekomst gestandaardiseerder kunnen worden gemeten.  

 

Voor het eerste doel werd voor elk project een conceptueel model ontwikkeld met een 

hypothese en onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag is beantwoord aan de hand van de 

volgende gegevens: 

 logboekjes die door docenten werden ingevuld,  

 schoolbezoek, waarbij een les werd geobserveerd en waarbij gesprekken met 

betrokken leerkrachten, de projectleider en de directie zijn gevoerd.  

 

Voor het tweede doel werd op elke school één van de beoogde effecten onder de loep 

genomen. Op basis van de literatuur is voor de betreffende afhankelijke variabele een 

instrument ontwikkeld dat vervolgens is uitgetest op drie manieren: 

 gesprek met betrokken leerkrachten, projectleider en directie over de inhoud van het 

instrument, 

 klasobservatie met behulp van de thema‘s in het instrument, en gesprekken met 

leerlingen, 

 gebruik van het instrument als vragenlijst door een beperkt aantal leerlingen. 
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8.2  Basisschool Toermalijn; 1-op-1 e-learning 

De Toermalijn is een katholieke basisschool in Den Haag onder het bestuur van de stichting 

Lucas Onderwijs. Deze stichting omvat 40 basisscholen, 9 sbo-scholen en 10 vo-scholen. De 

katholieke richting krijgt vorm door openheid naar andere culturen en religies. De school 

kiest voor het gesprek over normen en waarden, veel aandacht voor de achtergronden van 

leerlingen, en aandacht voor de eigenheid van elk kind.  

Toermalijn is in 2009 gestart met Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) binnen het vak 

wereldoriëntatie. Hierin worden de methodes losgelaten en wordt gewerkt vanuit een 

thematische aanpak. Het doel van de school is de OGO-benadering tot generiek uitgangspunt 

van het scholingsconcept te maken, maar er is gekozen voor een stapsgewijze invoering.  

Binnen de OGO-benadering zijn de belangstelling en eigen ervaringen van leerlingen het 

uitgangspunt.  

 

8.2.1 Projectplan 

Projectbeschrijving 

De school zet netbooks in met de software ‗Klikstart‘ binnen het vak wereldoriëntatie. 

‗Klikstart‟ is een ‗beschermde omgeving‘, met toepassingen die voor het onderwijs relevant 

zijn (bijvoorbeeld zoekmachines en programma‘s uit het Office-pakket) en een plek om 

documenten te bewaren bij wijze van persoonlijk dossier. De interventie richt zich op het 

gebruik van de netbooks bij wereldoriëntatie, het vakgebied waar ook de eerste stap is 

gemaakt van klassikaal-methodische kennisoverdracht naar onderzoeksgericht onderwijs. 

Daarmee wordt meer aangesloten bij de uitgangspositie van de leerling zelf en wordt een 

beroep gedaan op de autonomie en specifieke competenties van de leerlingen. De inzet van 

netbooks kan de leerlingen aanzienlijk faciliteren bij elke te maken leerstap binnen het 

thema; de (permanente) toegang tot internet als kennisbron plus een educatief digitaal 

programma voor informatieverwerking plus presentatie zijn cruciale faciliteiten. De kinderen 

van de groepen 6 t/m 8 kunnen elke middag individueel of samen aan de slag om met hun 

netbook aan een projectthema te werken. Na een introductie van een thema op het gebied 

van wereldoriëntatie gaan leerlingen actief aan de slag met het expliciteren van de kennis en 

ervaringen die zij reeds hebben met betrekking tot het thema. Daarnaast formuleren zij 

vragen die het thema bij hen oproept. Met behulp van een zogenoemde ‗vragenmuur‘ in de 

groep worden onder begeleiding van de leerkracht ‗onderzoeksvragen‘ geformuleerd. 

Daarmee gaan de kinderen aan de slag. In tweetallen of groepjes zoeken zij antwoorden en 

werken zij aan een onderzoeksverslag en een presentatie. Uiteindelijk komen de leerlingen 

van de groep weer bijeen met hun diverse presentaties rond het thema.  

 
Onderzoeksvraag 

De tweeledige onderzoeksvraag is gericht op het niveau van leerkrachten en leerlingen: 

1. Implementatie: Past het gebruik van netbooks en „Klikstart‟ binnen de werkwijze van 

OGO, en lukt het om deze ict-middelen te implementeren binnen de 

klasseorganisatie? 

2. Heeft het gebruik van netbooks en „Klikstart‟ binnen het OGO een positief effect op 

autonomie en intrinsieke motivatie van leerlingen, en is er daardoor een positief 

effect op het gebruik van ict-middelen en de kwaliteit van het eindproduct? 

 
Beoogde effecten en conceptueel model 

Door de implementatie van netbooks met ‗Klikstart‟ in de klassenorganisatie zouden 

leerlingen zelfstandiger kunnen werken en meer intrinsiek gemotiveerd worden voor leren.  
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De Toermalijn wil netbooks en ‗Klikstart‘ op een goede manier een plaats geven binnen het 

onderzoeksgerichte onderwijs op deze school, zodat leerlingen de mogelijkheid krijgen om 

ermee te werken wanneer en waar ze dat willen. Dit zou een positieve invloed hebben op de 

autonomie en intrinsieke motivatie van leerlingen, en daarmee op een goed gebruik van de 

netbooks en internet wat leidt tot betere eindproducten (werkstukken, presentaties). Om 

effecten te bereiken is een noodzakelijke voorwaarde dat de leerkrachten de netbooks en 

‗Klikstart‘ kunnen implementeren binnen de klasseorganisatie, en dat het gebruik van de 

netbooks en ‗Klikstart‘ past binnen de werkwijze van OGO. Een schematische weergave is 

gegeven in Figuur 8.2.1. 

 
Figuur 8.2.1 Conceptueel model Toermalijn 

 

 

 

8.2.2 Implementatie en gepercipieerde opbrengsten 

Implementatie 

De implementatie wordt kort beschreven aan de hand van het Vier-in-balansmodel van 

Kennisnet. Hierin wordt aangegeven welke voorwaarden belangrijk zijn om nieuwe ict-

toepassingen op school goed te kunnen inzetten. Het gaat hierbij om: visie, 

professionalisering, digitaal materiaal en een (ict)-infrastructuur. Daarnaast is de aansturing 

en begeleiding door de school- en projectleider relevant, en de samenwerking binnen de 

school.  

De innovatie past binnen de visie van de school, waarbinnen het OGO een steeds belangrijker 

plaats gaat innemen. De betrokken leerkrachten verwachten dat het onderwijs op de school 

door de vernieuwing beter zal worden. Zij menen dat het onderwijs door de innovatie meer 

op maat kan zijn, dat kinderen meer zelfstandig kunnen werken, efficiënter en effectiever, 

en dat het uitdagend en aantrekkelijk is voor leerlingen.  

De bij de innovatie betrokken leerkrachten zijn in verschillende mate betrokken bij de 

uitwerking van de plannen van het project en ze oordelen verschillend over de mate waarin 

zij denken dat de vernieuwing wordt gedragen door collega‘s. Over de ondersteuning van de 

schoolleider en projectleider is men tamelijk tevreden.  

De betrokken leerkrachten zijn van mening dat zij in redelijke mate voorbereid en geschoold 

waren om volgens de aanpak van de vernieuwing te kunnen werken. Men geeft aan dat het 
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goed mogelijk was om de nieuwe werkwijze te integreren in het onderwijs: ‗Het is makkelijk 

te implementeren in de lespraktijk‟. Ook is er tevredenheid over de beschikbaarheid en 

operationaliteit van de netbooks. ‗Het werken met netbooks is ideaal. De kinderen hebben een 

eigen netbook en hun eigen documenten, daardoor is het effectiever‟. Over de 

beschikbaarheid en werking van de software zijn leerkrachten iets minder tevreden evenals 

over de tijd die men heeft om de nieuwe werkwijze „eigen‟ te maken.  
 

Gepercipieerde opbrengsten 

Volgens de leerkrachten zijn de leerlingen erg gemotiveerd voor het werken met netbooks en 

‗Klikstart‟, en ze werken er in het algemeen met plezier mee. „De leerlingen zijn positief over 

het gebruik en enthousiast‟. Leerkrachten geven aan dat leerlingen moeten wennen aan de 

software: „Klikstart is wennen, de iconen zijn lastig voor de kinderen, vooral in het eerste jaar, 

ze pakken sneller Google erbij.‟ Na verloop van tijd lijkt het beter te gaan: „Toen de kinderen 

erachter kwamen wat ze allemaal konden met „Klikstart‟ werd het interessant. Ze begrijpen 

het nu beter‟.  

Daarnaast wordt gesignaleerd dat het werken volgens de nieuwe aanpak de zelfstandigheid 

van leerlingen bevordert. Docenten merken dat het stil is in de klas, als leerlingen ermee 

werken. Ze zien dat de leerlingen er zelf mee aan de slag gaan en geconcentreerd werken. 

Wel zijn er soms leerlingen die „té graag spelletjes willen doen op de netbooks‟.  

Ook tijdens de klasobservatie wordt gezien dat leerlingen 45 minuten lang goed 

geconcentreerd werken en ‗on-task‘ bezig zijn. Tijdens de observatie wordt gewerkt aan een 

zogenoemd Web-pad, ter oriëntatie op het volgende thema. 

 

8.2.3 Instrumentontwikkeling 

Focus en uitwerking instrument 

In overleg met de projectleider van de Toermalijn is ervoor gekozen om de afhankelijke 

variabele ‗goed gebruik van ict‟ nader uit te werken. Dit is een belangrijke variabele in het 

conceptueel model, waarvoor momenteel geen geschikt instrument voorhanden is. Voor het 

ontwikkelen van een instrument is gebruik gemaakt van een model van Walraven et al. 

(2008), waarin vaardigheden ten behoeve van IPS (Internet Problem Solving), zijn beschreven. 

Walraven onderscheidt regulatievaardigheden, zoals oriëntatie en sturing, 

computervaardigheden en vijf kernonderdelen die specifiek relevant zijn voor gericht 

informatie zoeken op Internet ten behoeve van schoolopdrachten. Deze vijf kernonderdelen 

zijn:  

 Define information problem 

 Search information 

 Scan information 

 Process information 

 Organize and present information 

 

De kernonderdelen zijn in het model weer opgesplitst in subvaardigheden, waarin evaluatie- 

cq beoordelingsvaardigheden bij meerdere kernonderdelen terugkeren. 

Het concept-instrument is besproken met de betrokken leerkrachten, directie en 

projectleider. Daarnaast is tijdens klasobservaties gebruik gemaakt van een uit het 

instrument afgeleid observatieschema en is er met leerlingen gesproken over de thema‘s van 

het instrument. De input vanuit de gesprekken en de observatie is gebruikt voor een eerste 

revisie van het instrument. Deze nieuwe versie van de vragenlijst is door vijftien leerlingen 

uit de groepen 6, 7 en 8 ingevuld, waarna eventuele problemen bij het invullen van de 
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vragenlijst via de projectleider aan ons teruggekoppeld werden. Ten slotte is het instrument 

hierop zoveel mogelijk aangepast.  

Een lastig te ondervangen probleem hierbij is dat er toch een aantal moeilijk te omzeilen 

woorden zijn die sommige leerlingen niet goed begrijpen (bijvoorbeeld zoekmachine, link, 

adresbalk, zoekbalk, kernwoord). Begeleiding cq uitleg van de leerkracht tijdens het invullen 

van de vragenlijst lijkt dus een vereiste. Dit is ook relevant voor de uitleg aan leerlingen hoe 

ze de 5-puntsschaal moeten hanteren voor hun antwoorden. 

 

Wij merken met nadruk op dat er in het huidige stadium van instrumentontwikkeling nog 

geen psychometrische kenmerken konden worden bepaald.  

Een volgende stap in het proces van instrumentontwikkeling zou zijn om het instrument in 

te zetten bij een grotere groep leerlingen voor een verdere proefafname. Analyse van de 

aldus verzamelde gegevens kan meer licht werpen op de psychometrische kwaliteit van het 

instrument. Daarbij kan gedacht worden aan betrouwbaarheidsanalyse van vooronderstelde 

schalen binnen het instrument en eventueel aan confirmatieve factoranalyse om de 

vooronderstelde structuur van het instrument te toetsen. Exploratieve factoranalyse kan ook 

in aanmerking komen als de vooronderstelde structuur niet bevestigd kan worden. Er kan 

dan worden getracht de gevonden structuur te interpreteren zodat nagegaan kan worden 

waar het instrument nog kan worden bijgesteld. Het bepalen van de validiteit van het 

instrument zal lastig worden, omdat het vooralsnog uniek is in zijn soort. Het bepalen van 

de constructvaliditeit vereist immers onder andere het kunnen berekenen van correlaties 

met instrumentarium dat een overeenkomstig begrip beoogt te meten. 

 

Het instrument  

De vragenlijst wordt voorafgegaan door een aantal vragen voor identificatie en 

achtergrondkenmerken (Wat is je naam, wat is je leeftijd, in welke groep zit je, ben je een 

meisje of een jongen).  

Daarna volgen steeds stellingen, waarbij de leerling op een schaal van 1 t/m 5 kan aangeven 

in welke mate de stelling past (1 Past helemaal niet bij mij.;2 Past niet zo bij mij.;3 Past een 

beetje bij mij.;4 Past vrij goed bij mij.;5 Past helemaal wel bij mij.).  

De stellingen zijn onderverdeeld in acht thema‘s. In het eerste thema wordt een globale 

indruk gegeven van de attitude van leerlingen ten opzichte van het gebruik van internet en 

netbooks; de navolgende thema‘s zijn gebaseerd op het hiervoor genoemde model van 

Walraven et al. (2008). In de vragenlijst die voor het onderzoek bij de Toermalijn is 

ontwikkeld wordt ingezoomd op de zogenoemde ‗kernonderdelen‘ van het model. Aan 

evaluatievaardigheden op de verschillende niveaus wordt apart aandacht besteed. In het 

instrument wordt bij elk thema tussen haakjes vermeld welke vaardigheden uit het model 

van Walraven et al. geadresseerd zijn (zie Figuur 8.2.2). In de vragenlijst zijn 

computervaardigheden buiten beschouwing gelaten om de vraaglast te beperken en ook 

vanwege reeds bestaand instrumentarium op dit gebied (bijvoorbeeld; Cito-toetspakket 

Internet- en computervaardigheden voor school).  
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Figuur 8.2.2 Instrument IPS 

Instrument Internet Problem Solving 

Laptop en internet 

1. Voor het opzoeken van informatie gebruik ik het internet 
2. Voor het opzoeken van informatie gebruik ik boeken 
3. Ik vind het fijn om met laptops te kunnen werken op school 
4. Ik kan via het internet makkelijk de informatie vinden die ik nodig heb 
5. Bij het zoeken op internet dwaal ik weleens af van de opdracht. 

 
Hoe ga je te werk bij een opdracht? (Regulation) 
 
Als ik een opdracht krijg: 

1. probeer ik eerst goed te begrijpen wat de opdracht inhoudt. 
2. maak ik eerst een plan voor wat ik doen moet, bijvoorbeeld welke taken er zijn, of ik wel 

of niet ga samenwerken en hoe dan de taakverdeling moet worden enzovoorts. 
3. maak ik een planning voor de beschikbare tijd. 
4. zorg ik er tijdens de uitvoering voor dat de geplande taken in de afgesproken tijd 

worden gedaan. 
5. stel ik de planning van activiteiten tijdens de uitvoering bij als het nodig is. 

 
Hoe bereid je de uitvoering van een opdracht voor? (Define information problem) 
 

1. Ik lees eerst goed de opdracht of ik luister goed naar de uitleg van de juf/meester over 
de opdracht.  

2. Ik bedenk zelf welke vragen beantwoord moeten worden. 
3. Ik wil precies weten waar het werkstuk of de presentatie aan moet voldoen (bijvoorbeeld 

het aantal pagina‘s of wat er in moet staan). 
4. Ik bedenk voor mezelf wat ik al weet van het onderwerp. 
5. Ik bedenk welke informatie ik nog nodig heb om de opdracht te kunnen maken. 

 
Hoe zoek je op het internet? (Search information) 
 

1. Om informatie te zoeken gebruik ik zoekmachines zoals Google, Wikikids, Kinderplein. 
2. Informatie zoek ik via Klikstart. 
3. Ik zoek informatie met behulp van websites die ik al ken door het internet adres (bijv 

www.wikipedia.nl ) in te typen in de adresbalk. 
4. Ik zoek informatie door links te volgen die in de opdracht staan, of op websites worden 

gegeven. 
5. Als ik een zoekmachine zoals Google gebruik, dat typ ik in de zoekbalk de hele vraag in. 
6. Als ik een zoekmachine zoals Google gebruik, dan typ ik een kernwoord in. 
7. Als ik een zoekmachine zoals Google gebruik, dan typ ik een combinatie van 

kernwoorden in. 
 
Welke zoekresultaten (hits) kies je uit om verder te bekijken? (Evaluate search results) 
 

1. Ik kies de zoekresultaten die bovenaan in de lijst staan. 
2. Ik let erop of de titel past bij de vraag in de opdracht. 
3. Ik let erop of de samenvatting past bij de vraag in de opdracht. 
4. Ik kijk of de link in het zoekresultaat een bepaald einde heeft (bijv. .org of .com) 
5. Als een website er leuk uitziet, dan ga ik er goed naar kijken. 
6. Als de website traag opent, dan klik ik door naar een volgend zoekresultaat. 
7. Als een website veel tekst heeft, dan sla ik die over. 

 

http://www.wikipedia.nl/
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Is de gevonden informatie betrouwbaar? (Evaluate information and source) 
 

1. Ik let erop of de informatie van het internet betrouwbaar is. 
2. Als op een website veel taalfouten staan, dan vertrouw ik de informatie niet. 
3. Ik kijk ernaar wie de informatie op de website heeft geschreven en van welke organisatie 

de website is. 
4. Ik let erop of de informatie van een website klopt met informatie van andere sites, of 

met wat ik al weet van het onderwerp. 
5. Ik let erop of de informatie van een website een mening of overtuiging weergeeft, of dat 

het feiten zijn. 
6. Ik let erop of de informatie op de website eigenlijk advertenties zijn. 

 
Bekijken en opslaan van gevonden informatie. (Scan and process information) 
 

1. Ik begin door de tekst van de gekozen website eerst vluchtig te lezen. 
2. Als de tekst interessant is voor de opdracht dan lees ik het beter. 
3. Ik probeer de gevonden informatie van de website goed te begrijpen. 
4. Ik vraag me af of de gevonden informatie antwoord geeft op de vragen in de opdracht.  
5. Als ik een website heb gelezen, dan bedenk ik of ik nog meer informatie nodig heb. 
6. Als ik informatie op een website interessant vind, dan maak ik de website favoriet zodat 

ik hem makkelijk terug kan vinden. 
7. Als ik informatie op een website interessant vind, dan kopieer ik de tekst in een 

voorlopig word-bestandje zodat ik het bij de hand heb. 
8. Ik probeer de gevonden informatie meteen in eigen woorden op te schrijven. 

 
Hoe presenteer je de gevonden informatie? (Organize and present information) 
 
De informatie die je hebt gevonden op het internet moet uiteindelijk in bijvoorbeeld een 
werkstuk, muurkrant of powerpointpresentatie gepresenteerd worden. Om dat goed te kunnen 
doen: 

1. probeer ik eerst de vragen die ik heb bedacht netjes en duidelijk op te schrijven. 
2. bepaal ik van tevoren de volgorde waarin alle informatie besproken of opgeschreven 

moet worden. 
3. bepaal ik terwijl ik ermee bezig ben de volgorde waarin alle informatie besproken of 

opgeschreven moet worden. 
4. ga ik na of ik de informatie duidelijk en goed heb gepresenteerd en of de vragen goed 

zijn beantwoord. 

 

8.2.4 Samenvatting 

Op de Toermalijn zijn netbooks en ‗Klikstart‟ ingezet voor wereldoriëntatie, waarbij 

leerlingen thematisch werken volgens de OGO-benadering. De school verwacht een toename 

van motivatie en autonomie van leerlingen, waardoor de leerlingen ict beter inzetten en tot 

betere eindproducten komen. Voorwaarde hierbij is wel dat de innovatie goed aansluit en 

geïntegreerd is in het OGO-onderwijs.  

 

Opbrengsten 

Op deze school is de innovatie goed geïmplementeerd. Leerkrachten zijn overwegend 

tevreden over het werken volgens de nieuwe aanpak en zij menen dat leerlingen inderdaad 

meer gemotiveerd zijn, meer autonomie ervaren en meer geconcentreerd werken aan 

opdrachten voor wereldoriëntatie. 

Daarnaast is een instrument ontwikkeld en beperkt uitgetest ten behoeve van toekomstig 

onderzoek naar de afhankelijke variabele ‗goed gebruik van ict‟. Het ontwikkelde instrument 

lijkt goed bruikbaar. In het kader van dit onderzoek was het echter niet mogelijk om 
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psychometrische kenmerken van het instrument vast te stellen, hiervoor is 

vervolgonderzoek aangewezen.  
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8.3 Ds. J.L. Piersonschool; Doen we de juiste dingen? En doen we de juiste 

dingen goed? 

De Piersonschool is een christelijke basisschool in Hengelo (Gelderland) die deel uitmaakt 

van de Scholengroep GelderVeste; deze scholengroep bestaat uit twintig christelijke 

basisscholen in Oost–Gelderland. De scholen streven ernaar de leerlingen -van kleuter tot 

brugklasser- te ontwikkelen tot sterke, zelfstandige en sociale kinderen die hun eigen 

talenten hebben leren ontdekken.  

De Piersonschool is een middelgrote Jenaplanschool waarin actief leren door kinderen en 

uitgaan van eigen leervragen centraal staat. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de 

theorie van meervoudige intelligentie en speelt het gebruik van multimediale middelen een 

grote rol. Wereldoriëntatie vormt het hart van het onderwijs en sleutelwoorden zijn actief 

leren, samenwerkend leren en een rijke leeromgeving. De school zet sterk in op portfolio-

leren om leerlingen te leren reflecteren en daarmee ook andere vaardigheden en kennis te 

vergroten.  

 

8.3.1 Projectplan 

Projectbeschrijving 

De interventie op de Piersonschool bestaat uit twee varianten. Pierson wil het presenteren 

van boeken door leerlingen in de boekenkring op (digitale) film opnemen, en leerlingen 

daarop laten reflecteren (variant A van het projectplan). Een extra impuls verwacht men als 

leerlingen zelf het filmmateriaal tot een kort filmpje van ongeveer vijf minuten moeten 
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monteren (‗breng in vijf minuten in beeld dat je je doelen behaald hebt‘). De leerlingen zijn 

dan intensief bezig met de beelden van zichzelf en moeten bewuste keuzes maken. 

Bovendien hoeft dan minder lestijd te worden besteed aan het bekijken van de hele films. 

Deze aanpak is variant B van het projectplan. De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben 

gedurende het schooljaar 2010-2011 in de verschillende condities gewerkt.  

 

Onderzoeksvraag 

De oorspronkelijke onderzoeksvraag is tweeledig. Enerzijds is de vraag of het werken met 

video een positieve invloed heeft op reflectievaardigheden van leerlingen, en zo ja, welke 

vorm van werken met video het meest effectief is voor het bevorderen van 

reflectievaardigheden. Anderzijds is de vraag of betere reflectie leidt tot het verbeteren van 

presentatievaardigheden. Met andere woorden; is er een verband tussen de gevolgde 

werkwijze en de ontwikkeling van de beoogde presentatievaardigheden? 

 

Beoogde effecten en conceptueel model 

Reflecteren op de presentaties in de boekenkring door middel van video-opnamen (variant A) 

is op deze school een beproefde werkwijze. De toegevoegde waarde van variant B van het 

project zit in de intensieve verwerking van het oorspronkelijke filmmateriaal door de 

leerlingen, met beargumenteerde selectie van het materiaal. De beoogde doelen bij leerlingen 

zijn betere reflectievaardigheden en daardoor betere presentatievaardigheden, 

voorleesvaardigheden en inhoudskennis (zie figuur 8.3.1). 

 
Figuur 8.3.1 Conceptueel model Pierson 

Variant A 

 

 

Variant B 

 

 

Meerdere factoren spelen een rol voor de ontwikkeling van de beoogde vaardigheden bij 

leerlingen. De frequentie waarin leerlingen zelf de boekenkring presenteren, is niet zo groot, 

leerlingen komen maximaal drie keer per jaar aan de beurt. Aan de andere kant leren de 

leerlingen niet alleen van de ervaringen bij hun eigen presentaties, maar ook van hoe andere 

leerlingen dat doen. Ze reflecteren op elkaar, de feedback van de leerkracht speelt een rol en 

de vaardigheden van andere leerlingen worden gezien en verwerkt. 

Video-opname Reflectie 
Presenteren 

voorlezen 

inhoudskennis 

Video-opname 

+ 

montage 

Betere 

reflectie 

Beter 

presenteren en 

voorlezen. 

Meer 

inhoudskennis 
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Aangenomen kan worden dat er een verband bestaat tussen reflectie- en 

presentatievaardigheden, wanneer blijkt dat de punten die uit reflectie naar voren komen bij 

de individuele leerling leiden tot verbeteringen bij de volgende presentatie. Voor het 

aantonen van een dergelijk verband is het van belang dat de resultaten van de 

reflectiemomenten goed wordt gedocumenteerd door de school, en dat de 

presentatievaardigheden worden beoordeeld en gerelateerd aan eerdere reflectieresultaten.  

 

8.3.2 Implementatie en gepercipieerde opbrengsten 

Implementatie 

Ook hier wordt de implementatie kort beschreven aan de hand van het Vier-in-balansmodel 

van Kennisnet. Voor succesvolle implementatie van een vernieuwing is het van belang dat 

deze aansluit bij de visie van de school, dat de docenten die de vernieuwing in de praktijk 

brengen kunnen daarvoor geschoold zijn en kunnen beschikken over het benodigde digitale 

materiaal en een goed functionerende (ict)-infrastructuur. Daarnaast is de aansturing en 

begeleiding door de school- en projectleider relevant, en de samenwerking binnen de school.  

Er wordt al drie jaar gewerkt met reflectie in de kring, ook in de lagere groepen. Het is een 

doorlopende leerlijn, hoewel geen stapsgewijze doelen zijn geformuleerd. De vernieuwing 

sluit dus duidelijk aan bij de visie van de school en wordt door de collega‘s gedragen en 

door de schoolleiding ondersteund. De bij de innovatie betrokken leerkrachten zijn in 

verschillende mate betrokken bij de uitwerking van de plannen van het project. De 

betrokken leerkrachten zijn van mening dat zij in redelijke mate voorbereid en geschoold 

waren om volgens de aanpak van de vernieuwing te kunnen werken. 

Het werken met video-opnames van de presentatie is een toevoeging. De docenten zien dat 

het opnemen een uitwerking heeft op de leerlingen; ze maken er meer werk van dan wanneer 

het niet wordt opgenomen, ook omdat ze zichzelf terugzien. In het begin was dat wel even 

wennen. Ook de reflectie is intensiever: „Doordat de kinderen m.b.v. een vragenlijst zichzelf 

terug zien, zullen de aandachtspunten die de kinderen en de leerkracht benoemd hebben na 

afloop van de boekenkring, voor hen duidelijker worden. Het blijft dan niet alleen bij een 

mondelinge reflectie, maar zij kunnen deze punten specifiek terug zien als zij de opname van 

hun boekenkring bekijken.‟ Daarnaast zullen de leerlingen zich ook op andere punten 

ontwikkelen, zo is de verwachting: ‗Ten eerste zullen ze door zichzelf op beeld terug te zien 

bewuster zijn van hun eigen leerdoelen. Ook op het gebied van ict zullen ze veel leren. Het 

opnemen op camera, downloaden op de computer, bewerken van het filmpje enz. Dit zal een 

heel proces zijn, maar door dit van elkaar te leren is het zeker een hele meerwaarde.‟  

 

In onderstaand kader wordt een beschrijving gegeven van een observatie het werken volgens 

variant B in de praktijk: 

Tijdens de boekenkring presenteren de (twee) leerlingen de informatie die zij met 

behulp van het voorbereidingsformulier voor de boekenkring hebben voorbereid. Dit 

formulier biedt de leerlingen structuur voor de presentatie. Aandachtspunten van de 

vorige keer worden bij de voorbereiding door de leerkracht meegegeven. Tijdens de 

boekenkring observeert de leerkracht en noteert opmerkingen.  

De leerlingen geven vooraf geen introductie op de structuur van hun presentatie. 

Echter in de begeleidende PowerPoint wordt wel structuur gegeven door het onderwerp 

van elk blokje aan te geven. De leerlingen lezen de tekst voor die ze hebben voorbereid 

met behulp van het formulier en kijken af en toe rond. Er is verschil in intonatie tussen 

de leerlingen. De leerlingen vertellen iets over het boek en over de schrijfster en gaan 

dan om de beurt een stukje voorlezen uit het boek. Wat ze vertellen, is helemaal 
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uitgeschreven; ze geven met een marker aan wie wat bespreekt. Na het voorlezen van 

het boek volgt het deel o&w (opmerkingen en waarom), waarin interactie met de 

medeleerlingen ontstaat. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van de 

reflectievaardigheden en een vast onderdeel van de boekenkring. De leerlingen wordt 

geleerd open en gesloten vragen te stellen. 

De boekenkring wordt met een digitale camera geregistreerd door een van de 

leerlingen uit de klas; de leerlingen doen dat om de beurt en dragen de benodigde 

vaardigheden aan elkaar over.  

Vervolgens gaan de leerlingen die de boekbespreking hebben gegeven, naar de 

mediatheek, waar het filmpje op de computer wordt gedownload voor verdere 

bewerking. Bij het bewerken van het filmpje valt op dat de leerlingen moeite hebben 

om vast te stellen wat de beste stukken uit hun presentatie zijn. Ze zijn meer bezig met 

de vormgeving van het filmpje, de bijgevoegde tekst en hoe dat eruit moet zien, de 

achtergrond e.d. en missen duidelijk nog de daarvoor benodigde ict-vaardigheden. 

Een van deze leerlingen heeft al eerder een filmpje gemaakt, maar te lang geleden om 

nog precies te weten hoe en wat. De ander heeft het nog nooit gedaan. Ze hebben 

daarvoor duidelijk hulp nodig en krijgen die ook van een technisch handiger 

medeleerling. Kortom, er gaat relatief veel aandacht naar de techniek, en minder naar 

de inhoud. 

 

De docenten vinden de aanpak volgens variant B waardevol, maar vragen zich wel af of het 

altijd op die manier moet. Werken op de normale manier (met integrale opname en reflectie 

daarop, volgens variant A) past beter in het lesprogramma, en kost niet veel extra tijd. In die 

conditie doen de leerlingen de reflectie terwijl de anderen aan taal werken. Ze zijn op deze 

manier ook bezig met taal, en worden er ook op gecorrigeerd. Ze doen het echt aansluitend 

op de boekenkring en bespreken het de volgende dag na met de docent. Werken in volgens 

variant B kost meer tijd en vraagt meer begeleiding. De docent die de leerlingen daarbij 

inhoudelijk en technisch ondersteunt, is tijdelijk niet beschikbaar. Dit wordt opgelost door 

leerlingen die handig zijn met de techniek, ondersteuning te laten bieden. Nadeel daarvan is 

dat een goede didactische aansturing ontbreekt. Nadeel is ook dat het 

bewerkingsprogramma niet op alle computers werkt. Leerlingen kunnen er niet in hun eigen 

klas aan werken, waardoor ze uit het zicht van de leerkracht zijn en deze geen begeleiding 

kan bieden. Meestal redden de leerlingen het werken volgens variant B niet in de tijd die 

daarvoor in ingeruimd. De nabespreking wordt tijdens de weeksluiting gedaan en soms pas 

de week erna. 

 

Gepercipieerde opbrengsten 

De docenten zien dat kinderen plezier beleven aan de nieuwe aanpak. Zij besteden 

doorgaans veel tijd aan hun boekenkring. Met deze aanpak ervaren ze dat het ook echt wat 

oplevert! ‗De meeste kinderen zijn erg trots op het uiteindelijke filmpje. Vol trots kijken ze dan 

terug naar het filmpje dat ze zelf verkort in elkaar hebben gezet. Al is het natuurlijk wel raar 

om jezelf zo groot op beeld terug te zien. Doordat ze zelf bepalen welke beelden ze willen 

laten zien en de regie zelf in handen hebben, merk ik dat ze extra trots zijn op het 

eindresultaat.‟ Ook hebben de docenten de indruk dat de kinderen zo meer doen met de 

aandachtspunten die uit eerdere boekpresentaties naar voren zijn gekomen.  
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Wel blijken niet alle leerlingen zelfstandig met de nieuwe aanpak uit de voeten te kunnen; de 

leerlingen hebben bij het selecteren van de relevante fragmenten en het samenstellen van het 

filmpje begeleiding nodig. De ontwikkelde ict-vaardigheden blijken nog niet altijd voldoende. 

Sommige leerlingen krijgen het echt in de vingers, maar dat geldt niet voor iedereen. Dat 

komt ook doordat de leerlingen maar een paar keer per jaar een filmpje maken, de opgedane 

vaardigheden beklijven dan onvoldoende. Een beperking in de aanpak is verder dat is 

afgesproken dat de leerlingen het accent leggen op de positieve punten in hun presentatie; 

daardoor is er minder aandacht voor wat niet zo goed gaat en wat om verbetering vraagt. 

 

8.3.3 Instrumentontwikkeling 

Focus en uitwerking instrument 

In overleg met de school is ervoor gekozen om de afhankelijke variabele 

presentatievaardigheden nader uit te werken. Voor deze relevante variabele in het 

conceptueel model is voor deze leeftijdsgroep geen geschikt instrument beschikbaar. Voor 

het ontwikkelen van een instrument is gebruik gemaakt van de Kijkwijzer die door de school 

zelf wordt gehanteerd en literatuur over presentatievaardigheden en het ‗meten‘ daarvan 

(Aartzen, e.a., 2005, Khushwant e.a., 2011, Magin e.a., 2001, Meusen-Beekman, e.a., 2010) . De 

literatuur over presenteren betreft deels een oudere en professionelere doelgroep, en dus 

ook meer en hogere eisen en beoordelingscriteria.  

Uit deze publicaties hebben we een aantal criteria voor goed presenteren gedestilleerd die 

ontbreken in de Kijkwijzer van de school en die wel relevant lijken voor deze doelgroep. 

Aanvullingen zijn bijvoorbeeld: het taalgebruik afstemmen op de doelgroep, op toon 

spreken, goed articuleren, het gebruik van audio-visuele hulpmiddelen. Wat betreft het 

interactieve aspect worden genoemd: onderhoudt contact met (alle) toehoorders, past 

presentatie zo nodig aan de toehoorders, biedt ruimte voor vragen, goede beantwoording 

van de vragen. Verder zien we dat vaak niet alleen de presentatie zelf maar ook de 

voorbereiding wordt beoordeeld. In deze context zou bijvoorbeeld nagegaan kunnen worden 

in hoeverre de leerlingen gebruik maken van de leerpunten uit de vorige presentatie. 

Daarvoor wordt een rubriek reflectie toegevoegd. Deze aanvullingen hebben we verwerkt in 

een concept-observatieschema.  

 

Het concept-observatieschema hebben wij tijdens een schoolbezoek toegepast op twee 

presentaties; daarnaast is het besproken met de betrokken docenten. Onze ervaringen met 

het toepassen van het observatie-instrument en het gesprek met leerkrachten zijn gebruikt 

voor een eerste revisie van de instrumenten. Er zijn twee versies ontwikkeld, een 

observatieschema voor leerkrachten en een zelfbeoordelingslijst voor leerlingen 

De concept-instrumenten voor leerkrachten en leerlingen zijn voorgelegd aan de betrokken 

leerkrachten. Twee docenten hebben het observatie-instrument zelf toegepast. Ook heeft een 

aantal leerlingen hun boekpresentatie met de zelfbeoordelingslijst beoordeeld. De 

projectleider signaleerde problemen in de volgorde van de observatielijst en de formulering 

van een aantal items. De instrumenten zijn hierop zoveel mogelijk aangepast. De leerlingen 

hadden volgens de leerkracht geen problemen met het hanteren van de 5-puntsschaal in de 

vragenlijst. 

 

Wij merken met nadruk op dat er in het huidige stadium van instrumentontwikkeling nog 

geen psychometrische kenmerken konden worden bepaald.  

Een volgende stap in het proces van instrumentontwikkeling zou zijn om het instrument in 

te zetten bij een grotere groep leerlingen voor een verdere proefafname. Analyse van de 



212 

 

aldus verzamelde gegevens kan meer licht werpen op de psychometrische kwaliteit van het 

instrument. Daarbij kan gedacht worden aan betrouwbaarheidsanalyse van vooronderstelde 

schalen binnen het instrument en eventueel aan confirmatieve factoranalyse om de 

vooronderstelde structuur van het instrument te toetsen. Exploratieve factoranalyse kan ook 

in aanmerking komen als de vooronderstelde structuur niet bevestigd kan worden. Er kan 

dan worden getracht de gevonden structuur te interpreteren zodat nagegaan kan worden 

waar het instrument nog kan worden bijgesteld. Het bepalen van de validiteit van het 

instrument zal lastig worden, omdat het vooralsnog uniek is in zijn soort. Het bepalen van 

de constructvaliditeit vereist immers onder andere het kunnen berekenen van correlaties 

met instrumentarium dat een overeenkomstig begrip beoogt te meten. 

 

De instrumenten 

Voor de leerlingen 

De vragenlijst start met enkele vragen naar leerlinggegevens. Daarna volgen vragen waarmee 

de leerlingen zelf hun presentatie beoordelen op een aantal kenmerken. Afhankelijk van de 

vragen wordt daarbij gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal (1 = ging niet zo goed tot 5 = 

ging heel goed) of van de antwoordmogelijkheden ja/nee.  

 

Achtereenvolgens komen aan bod: de uitvoering van de boekpresentatie, het gebruik van 

audiovisuele hulpmiddelen, de inhoud van de presentatie, de communicatie met de kring, de 

samenwerking en de reflectie. Het instrument zelfreflectie voor leerlingen is weergegeven in  

Figuur 8.3.2.  

 

Figuur 8.3.2 Instrument zelfreflectie voor leerlingen 

Zelfreflectie presentatie boekenkring voor het kind  

Naam; 
(Stam)groep; 
Datum; 
 
Vaardigheid Beoordeling op schaal 1 t/m 5: 

 
 ging niet 

zo goed 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

ging heel 
goed 
5 

Presentatie   

1 Had je voldoende oogcontact?       

2 Vertel je mooi op toon?       

3 Was het tempo goed?      

4 Was je goed verstaanbaar? (volume, 
uitspraak)  

     

5 Was je houding goed?      

Audiovisuele hulpmiddelen   

1 Heb je Powerpoint gebruikt? Ja/nee 

2 Was de inhoud van de powerpoint belangrijk 
voor de presentatie? 

Ja/nee 

3 Zaten er geen dingen in die afleiden? Ja/nee 

4 Was het technisch goed? Ja/nee 

Inhoudelijk ging niet 
zo goed 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

ging heel 
goed 
5 
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1Heb je deze onderdelen besproken, en in hele 
zinnen? 
-Titel,  
-schrijver,  
-uitgever, 
-illustrator,  
-aantal blz.,  
-aantal hoofdstukken, -hoofdpersonen.  

     

2 Is het gelukt om een goede samenvatting te 
geven van het boek, voordat je ging voorlezen? 

     

3 Ging het voorlezen goed?      

4 Heb je een leuk stuk tekst voorgelezen, niet 
teveel en niet te weinig? 

     

5 Heb je geheim kunnen houden hoe het boek 
afloopt? 

     

6 Heb je leuke en interessante informatie over 
de schrijver gegeven? 

     

7 Heb je vragen gesteld aan kinderen in de 
kring? 

     

8 Vind je dat je leuke of goede vragen hebt 
bedacht voor de kinderen in de kring? 

     

9 Vind je dat je duidelijk en goed de vragen uit 
de kring hebt beantwoord? 

     

Communicatie  
1 Ben je tevreden over de interactie met de 
kring?  

     

2 Heb je kinderen de beurt gegeven?       

3 Kon je goed reageren op anderen?      

4 Gaf je echt leiding aan de kring?      

Extra’s  

1 Heb je nog iets bedacht om toe te voegen aan 
de boekenkring om het leuker te maken? 

Nee 
Ja; namelijk……………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 

Samenwerking 
Hoe ging de samenwerking:  

ging niet 
zo goed 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

ging heel 
goed 
5 

1 Bij de keuze van het boek?      

2 Bij de keuze van de voorleestekst?      

3 Bij de verdeling van taken?      

4 Bij de nabespreking?      

Reflectie  

1 Heb je van te voren gekeken naar 
verbeterpunten van eerdere presentaties? 

Nee 
Ja; namelijk…………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

2 Is het gelukt om deze punten tijdens deze 
presentatie beter te doen? 

Nee 
Gedeeltelijk 
Ja 

3 Welke dingen vond je moeilijk? 
 

……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

4 Welke verbeterpunten heb je nu bedacht? ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

5 Op welke punten in de boekenkring ben je 
trots? 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 
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Voor de docenten 

Het observatieformulier voor de docenten volgt dezelfde opbouw. Eerst wordt van elk van de 

leerlingen afzonderlijk de manier van presenteren beoordeeld, vervolgens komen het 

gebruik van audiovisuele middelen, de structuur, de inhoud, de communicatie en de 

samenwerking tijdens de presentatie aan bod. Ook hier wordt, voor zover mogelijk, gebruik 

gemaakt van een vijfpuntsschaal (1 = ging niet zo goed tot 5 = ging heel goed) en verder van 

ja/nee als antwoordmogelijkheid. Daarbij werd steeds de mogelijkheid geboden het gegeven 

oordeel inhoudelijk toe te lichten. Het observatie-instrument voor de leerkracht is 

weergegeven in Figuur 8.3.3. 

Figuur 8.3.3. Observatie-instrument voor de leerkracht 

Observatieformulier presentatie boekenkring voor de leerkracht 

Naam kind;                                                                                          Schrijver; 
(Stam) groep;                                                                                      Boek; 
Datum; 
 
Vaardigheid Beoordeling op schaal 1 t/m 5: 

1 = ging niet zo goed tot  
5 = ging heel goed 

Opmerkingen (bijv. 
relatief tov eerdere 
boekenkring).  

 1 2 3 4 5  
Presentatie kind 1 

1 Oogcontact        

2 Toon        

3 Tempo       

4 Verstaanbaarheid (volume, 
articulatie)  

      

5 Houding       

Presentatie kind 2  

1 Oogcontact       

2 Toon       

3 Tempo       

4 Verstaanbaarheid (volume, 
articulatie) 

      

5 Houding       

Audiovisuele hulpmiddelen 

1 Gebruik powerpoint Ja/nee  

2 Betekenisvol ingezet?       

3 Technisch goed?       

Structuur; komen onderstaande onderdelen aan bod? 

1 Algemene gegevens  
(Titel, schrijver, uitgever, 
illustrator, aantal blz., aantal 
hoofdstukken, 
hoofdpersonen).  

Ja/nee  

2 Inhoudelijke informatie Ja/nee  

3 Voorlezen Ja/nee  

4 Vragen stellen Ja/nee  

Inhoud; worden de onderdelen op de goede manier verteld? 

 1 2 3 4 5  
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1 Worden de algemene 
gegevens in hele en duidelijke 
zinnen verteld? 

      

2 Is de samenvatting van de 
voorgeschiedenis goed en 
duidelijk verteld? 

      

3 Is het voorleesgedeelte goed 
gekozen en uitgevoerd? 

      

4 Lukte het om de spanning 
over de afloop te handhaven? 

      

5 Werd er op een goede 
manier informatie over de 
schrijver gegeven? 

      

6 Zijn er vooraf goede vragen 
bedacht? 

      

Communicatie 

 1 2 3 4 5  

1 Hoe is de interactie met de 
kring?  

      

2 Geven de leerlingen goede 
antwoorden op vragen uit de 
kring? 

      

3 Hoe gaat het met beurten 
geven (geven de leerlingen ook 
de beurt aan kinderen die 
geen vragen stellen)? 

      

4 Reageren de leerlingen 
inhoudelijk op andere 
kinderen? 

      

5 Lukt het om leiding te geven 
aan de kring? 

      

Extra’s 

 1 2 3 4 5  

1 Hoe is de eigen inbreng van 
de leerlingen? 

      

2 Creativiteit?       

3 Zijn er extra boeken van de 
schrijver meegenomen? 

      

Hoe is de samenwerking 
tijdens de presentatie 

      

 
 

8.3.4 Samenvatting 

De interventie op de Piersonschool is tweeledig. Pierson laat het presenteren van boeken 

door leerlingen in de boekenkring op (digitale) film opnemen, en laat leerlingen daarop 

reflecteren (variant A van projectplan). Een extra impuls verwacht men als leerlingen zelf het 

filmmateriaal tot een kort filmpje van ongeveer vijf minuten moeten monteren waarin zij 

zelf zichtbaar moeten maken dat zij de beoogde doelen hebben behaald; dit is variant B. De 

school verwacht dat leerlingen door de intensieve verwerking van het oorspronkelijke 

filmmateriaal door de leerlingen, met beargumenteerde selectie van het materiaal, betere 

reflectievaardigheden en daardoor betere presentatievaardigheden ontwikkelen. 
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Opbrengsten 

De opgedane ervaringen zijn positief maar de implementatie van de vernieuwde werkwijze is 

nog in ontwikkeling. Met name het reflecteren en selecteren, en het vervaardigen van het 

filmpje vragen om meer begeleiding dan op dit moment door omstandigheden beschikbaar 

is.  

Voor het beoordelen van de presentatievaardigheden van de leerlingen zijn twee 

instrumenten ontwikkeld en beperkt uitgetest, een observatie-instrument voor de docenten 

en een zelfbeoordelinglijst voor de leerlingen. De instrumenten zijn goed bruikbaar 

gebleken. Voor validering en het vaststellen van de psychometrische eigenschappen van de 

instrumenten is nader onderzoek noodzakelijk.  
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Schooldocumenten (Kijkwijzer bij de boekenkring) 

8.4 CBS de Wegwijzer; Online samenwerken en leren 

De Wegwijzer is een protestants-christelijke basisschool in Alteveer onder het bestuur van 

de vereniging voor protestants-christelijk basisonderwijs te Alteveer/Kerkenveld.  

De Wegwijzer werkt met de methode TopOndernemers. TopOndernemers is een methode 

voor wereldoriëntatie. TopOndernemers laat kinderen de wereld ontdekken aan de hand van 

goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs.  

Door het inzetten van Google Apps Education bij het werken met TopOndernemers wil de 

school de mogelijkheden voor samenwerkend leren en betrokkenheid (tussen leerlingen, 

maar zeker ook tussen leraar en leerling) tijdens het werken aan de opdrachten vergroten.  

 

8.4.1 Projectplan 

Projectbeschrijving  

TopOndernemers is een methode voor wereldoriëntatie. De thema‘s uit TopOndernemers 

beslaan de kennisdoelen uit het leergebied ‗Oriëntatie op jezelf en de wereld‗. Het gaat om 

de kerndoelen (herziene kerndoelen, 2004): Mens en samenleving, Natuur en techniek, 

Ruimte en Tijd. Met TopOndernemers wordt de onderwijsinhoud over mensen, de natuur en 

de wereld in samenhang aangeboden. Kinderen worden met TopOndernemers uitgedaagd 

om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op 

http://cf.hum.uva.nl/nhl/academische%20vaardigheden/presentatievaardigheden.htm
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in het vinden van antwoorden op eigen vragen. Kinderen krijgen bewust een grote 

verantwoordelijkheid op dit gebied, onder begeleiding van de leerkracht.  

Er zijn twaalf thema‘s met vijftien opdrachtkaarten voor de groepen 5/6 en vijftien 

opdrachtkaarten voor de groepen 7/8. Er zijn individuele opdrachten, opdrachten voor duo‘s 

en groepsopdrachten. Niet alle kinderen maken alle kaarten maar alle kinderen moeten wel 

van alle kaarten kennisnemen. Dit wordt gerealiseerd door middel van de presentaties van 

medeleerlingen.  

 

De school heeft ervoor gekozen om voor het werken met TopOndernemers Google Apps 

Education in te zetten, dit is een semi-gesloten digitale omgeving waarbinnen de individuele 

accounts aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Het beoogde gebruik van deze ict-toepassing 

is drieledig:  

1. File-sharing: samen, tegelijkertijd, aan een document kunnen werken, op elk moment 

en op elke plaats.  

2. Chat/e-mail: snel en vanuit elke plaats, op elke tijd, kunnen reageren op elkaar.  

3. Portfolio: presentatie van opdrachten (selectie waar je trots op bent).  

 

Het de bedoeling om een deel van de tijd die normaal gesproken aan taalonderwijs wordt 

besteed, in TopOndernemers te steken (dus taalonderwijs aan te bieden via 

TopOndernemers). Leerkrachten letten dan extra op correcte spelling in werkstukken en in e-

mails.  
 

Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag is gericht op het niveau van leerkrachten en leerlingen: 

1. Implementatie: Lukt het de innovatie zoals beoogd te realiseren, hoe wordt gewerkt, 

en in hoeverre en op welke manier worden de ict-toepassingen ingezet?  

2. Zijn leerlingen die met Google Apps Education en TopOndernemers werken meer 

gemotiveerd, en wordt de kwaliteit van het leerproces beter? Wordt hierdoor een 

verbetering gezien in spelling en zijn de eindproducten van hogere inhoudelijke 

kwaliteit?  

 
Beoogde effecten/conceptueel model 

De verwachting is dat de inzet van Google Apps Education bij de methode TopOndernemers 

leraren in staat stelt om meer, betere en snellere feedback te geven aan leerlingen, dat 

leerlingen meer gelegenheid krijgen om op elkaar te reageren (samenwerkend te leren) en 

dat ook ouders meer betrokken worden bij het werk van hun kind. Dit zou zowel een effect 

op motivatie van de leerlingen als op de kwaliteit van het leerproces hebben, en leiden tot 

verbetering van spelling en eindproducten. Een schematische weergave is gegeven in Figuur 

8.4.1. 

 

Figuur 8.4.1 Conceptueel model Wegwijzer 

 
TopOnder-

nemers + 

Google 

Apps 

Education 

 

Feedback 

Motivatie 

Kwaliteit 

van het 

leerproces. 

Verbetering 

eindproduct 

en spelling 
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8.4.2 Implementatie en gepercipieerde opbrengsten 

Implementatie 

Bij het beschrijven van de implementatie maken we ook hier gebruik van het Vier-in-

balansmodel van Kennisnet. Aan de hand van de elementen visie, professionalisering, 

digitaal materiaal, (ict)-infrastructuur, aansturing en samenwerking gaan we na in hoeverre 

voldaan is aan de voorwaarden voor een succesvolle invoering van deze nieuwe ict-

toepassing op school. 

Op de Wegwijzer was bij de start van het project in grote lijnen aan de voorwaarden voor 

een succesvolle implementatie voldaan. De collega‘s waren betrokken bij de voorbereiding, 

ze waren redelijk voorbereid op het werken met TopOndernemers en Google Apps 

Education, de hardware en de software waren beschikbaar en operationeel en het project 

werd ondersteund vanuit de schoolleiding. 

Door de nieuwe aanpak werken de docenten op een computer en geven ze de leerlingen 

directe feedback via de chat of in de documenten waar de leerlingen aan werken. De 

feedback is gericht op het werk waar de leerlingen mee bezig zijn, zowel de inhoud als de 

spelling. Bij de vroegere werkwijze was er geen zicht op het proces en werkten de docenten 

zelf niet op een computer. Nu hoeven de docenten geen looprondes meer te houden, de 

communicatie verloopt online.  

De nieuwe aanpak verloopt zoals beoogd, maar sommige docenten moeten nog wel wennen. 

Een docent geeft aan moeite te hebben met het werken met gmail, een ander met het delen 

van documenten in Google en sommige docenten hebben moeite met de tijdsindeling, omdat 

sommige opdrachten meer tijd vergen dan andere.  

In het algemeen bevalt de nieuwe aanpak goed. Er zijn nog wel verbetermogelijkheden, zo is 

het internet soms traag en starten sommige computers langzaam op. Een docent vindt een 

nadeel van presentaties maken dat de leerlingen de neiging hebben meer met animaties dan 

met de inhoud bezig te zijn.  

 

Gepercipieerde opbrengsten 

Er zijn verschillen in het niveau en de creativiteit van de eindproducten, maar de docenten 

vinden dat de eindproducten in het algemeen van hogere kwaliteit zijn. De leerlingen werken 

harder en de meeste leerlingen zijn geconcentreerd en met veel plezier aan het werk met de 

opdrachten; ze vinden de opdrachten uitdagend. De docenten nemen dus een hoge motivatie 

bij de leerlingen waar, maar er zijn ook wel leerlingen die afgeleid raken en het internet 

gebruiken om op youtube filmpjes te bekijken die niets met de opdrachten te maken hebben. 

Ook verschillen de leerlingen in computervaardigheden.  

Tijdens de klassenobservatie valt op dat de leerlingen bij binnenkomst gelijk zelfstandig of 

in een groepje aan de slag gaan. Er is veel beweging en overleg, maar in alle rust en 

taakgericht. Leerlingen zijn enthousiast en betrokken bezig, gedurende de hele les. 

Leerlingen hechten waarde aan de verscheidenheid van de opdrachten en ze vinden het fijn 

dat de invulling van de opdrachten erg vrij is en dat ze hun eigen creativiteit kunnen 

gebruiken. Ze zijn ook geïnteresseerd in de aanpak van de medeleerlingen.  

De leerlingen gebruiken de chat om met elkaar en met de leerkracht te overleggen. Daarnaast 

geeft de leerkracht feedback over spelling en over de inhoud van het werk via de chat. De 

leerlingen die samenwerken, geven elkaar ook feedback over de chat en reageren daar weer 

op. Op deze manier verlopen het overleg en de feedback inderdaad sneller.  
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8.4.3 Instrumentontwikkeling 
Focus en uitwerking instrument 

In overleg met de projectleider van de Wegwijzer is ervoor gekozen om de afhankelijke 

variabele ‗kwaliteit van het leerproces‟ nader uit te werken. Dit is een belangrijke variabele in 

het conceptueel model, waarvoor momenteel geen geschikt instrument voorhanden is. Voor 

het ontwikkelen van een instrument is gebruik gemaakt van een model van Van Hout-

Wolters, Simons & Volet (2000), waarin competenties voor zelfsturend leren zijn beschreven. 

Van Hout-Wolters et al. (2000) onderscheidt drie stappen:  

 Stap 1: Oriënteren  

 Stap 2: Uitvoeren en bewaken  

 Stap 3: Terugkijken en beoordelen.  

 

Elke stap is weer opgesplitst in de subvaardigheden cognitief (functies voor 

informatieverwerking en uitvoering van taken op zichzelf), affectief (motivatie en emotionele 

aspecten) en metacognitief (controle, regulatie en sturing). Een verkorte schematische 

weergave van het model wordt gegeven in Figuur 8.4.2.  

 
Figuur 8.4.2 Model competenties voor zelfsturend leren naar Van Hout-Wolters t al. 2002 

Competenties voor zelfsturend leren 

 Oriënteren Uitvoeren en 

bewaken 

Terugkijken en 

beoordelen 

Cognitief Aandacht voor 

relevante voorkennis 

Relevante informatie 

selecteren 

Toetsing 

leerresultaten 

Affectief Motivatie voor leren Motivatie 

management 

Evaluatie 

Metacognitief Leerdoelen bepalen 

en plannen 

Monitoren proces Reflectie 

 

Het concept-instrument is besproken met de betrokken leerkrachten, directie en 

projectleider. Daarnaast is tijdens klasobservaties gebruik gemaakt van een van het 

instrument afgeleid observatieschema en is er met leerlingen gesproken aan de hand van de 

thema‘s van het instrument. De input van de gesprekken en de observatie is gebruikt voor 

een eerste revisie van het instrument. Deze nieuwe versie van de vragenlijst is door 

leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 ingevuld, waarna eventuele problemen bij het invullen 

via de projectleider aan ons teruggekoppeld werden. Ten slotte is het instrument hierop 

zoveel mogelijk aangepast. Sommige begrippen in de vragenlijst blijken lastig te begrijpen 

voor leerlingen. Helaas is dit niet goed te ondervangen in de vraagstelling. Voor mondelinge 

toelichting hierbij, en ook over het gebruik van de 5-puntsschaal voor het beantwoorden van 

de vragen, lijkt het belangrijk dat leerkrachten enige begeleiding geven tijdens het invullen 

van de vragenlijst. 

 

Wij merken met nadruk op dat er in het huidige stadium van instrumentontwikkeling nog 

geen psychometrische kenmerken konden worden bepaald.  



220 

 

Een volgende stap in het proces van instrumentontwikkeling zou zijn om het instrument in 

te zetten bij een grotere groep leerlingen voor een verdere proefafname. Analyse van de 

aldus verzamelde gegevens kan meer licht werpen op de psychometrische kwaliteit van het 

instrument. Daarbij kan gedacht worden aan betrouwbaarheidsanalyse van vooronderstelde 

schalen binnen het instrument en eventueel aan confirmatieve factoranalyse om de 

vooronderstelde structuur van het instrument te toetsen. Exploratieve factoranalyse kan ook 

in aanmerking komen als de vooronderstelde structuur niet bevestigd kan worden. Er kan 

dan worden getracht de gevonden structuur te interpreteren zodat nagegaan kan worden 

waar het instrument nog kan worden bijgesteld. Het bepalen van de validiteit van het 

instrument zal lastig worden, omdat het vooralsnog uniek is in zijn soort. Het bepalen van 

de constructvaliditeit vereist immers onder andere het kunnen berekenen van correlaties 

met instrumentarium dat een overeenkomstig begrip beoogt te meten. 

 

Het instrument  

De vragenlijst start met een aantal vragen over achtergrondgegevens (Wat is je naam, wat is 

je leeftijd, in welke groep zit je, ben je een meisje of een jongen).  

Daarna volgen stellingen, waarbij de leerling op een schaal van 1 t/m 5 kan aangeven in 

welke mate de stelling past (1 Past helemaal niet bij mij.;2 Past niet zo bij mij.;3 Past een 

beetje bij mij.;4 Past vrij goed bij mij.;5 Past helemaal wel bij mij.). De stellingen zijn 

onderverdeeld in acht thema‘s aan de hand van het model van Van Hout-Wolters et al. 

(2000). In het instrument wordt bij elk thema tussen haakjes vermeld welke competenties uit 

het model van Van Hout-Wolters et al. geadresseerd zijn (zie Figuur 8.4.3). De 

subvaardigheden affectief en metacognitief voor stap 3 uit het model (Terugkijken en 

beoordelen) zijn samengevoegd, omdat deze onderdelen moeilijk te onderscheiden zijn in 

een vragenlijst voor leerlingen van de basisschool. 

  

Figuur 8.4.3 Instrument voor beoordeling van de kwaliteit van het leerproces 

Instrument kwaliteit van het leerproces 

Voordat je aan een opdracht begint. (Stap 1: Oriëntatie) 

Waarom kies je een bepaalde opdracht? (Affectief) 

Ik kies een opdracht, omdat: 

1. Ik graag dingen wil weten van het onderwerp. 
2. Ik de opdracht spannend vind. 
3. Ik het onderwerp interessant vind. 
4. Ik het eindproduct leuk vind. 
5. De juf zegt dat ik de opdracht moet doen. 

Hoe ga je te werk bij een opdracht? (Cognitief)  

Als ik een opdracht krijg/kies: 

1. Bedenk ik wat ik al weet van het onderwerp. 
2. Bedenk ik wat ik al kan. 
3. Bedenk ik welke apparatuur ik nodig heb om de opdracht te maken. 
4. Bedenk ik welke informatie ik nog nodig heb om de opdracht te maken. 

Hoe bereid jij je voor op een opdracht? (Metacognitief) 
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Als ik een opdracht krijg/kies: 

1. Probeer ik eerst goed te begrijpen wat de opdracht inhoudt. 
2. Probeer ik eerst goed te bedenken wat ik van de opdracht leer. 
3. Wil ik weten waar het eindproduct aan moet voldoen (bijv. het aantal pagina‘s of wat 

erin moet staan). 
4. Maak ik eerst een plan voor wat ik doen moet (bijvoorbeeld: welke taken er zijn, met 

wie ik ga samenwerken en hoe dan de taakverdeling moet worden enzovoorts). 
5. Maak ik een planning voor de beschikbare tijd. 

De uitvoering van de opdracht (Stap 2: Uitvoeren en bewaken)  

Hoe voer jij een opdracht uit? (Cognitief) 

1. Ik bepaal van tevoren de volgorde waarin de informatie besproken of opgeschreven 
moet worden. 

2. Ik bepaal terwijl ik ermee bezig ben de volgorde waarin de informatie besproken of 
opgeschreven moet worden. 

3. Ik denk tijdens het maken van de opdracht na wat ik aan het leren ben.  
4. Ik zoek eerst informatie op en daarna plaatjes die bij de opdracht passen. 

Hoeveel zin heb jij in het maken van een opdracht? (Affectief) 

1. Tijdens het maken van de opdracht kan ik mij goed concentreren.  
2. Tijdens het maken van de opdracht blijf ik de opdracht leuk vinden. 
3. Ik bespreek met de leerlingen met wie ik samenwerk wat hij/zij van mijn werk vind. 
4. Ik hoor graag van de juf wat ze van ons werk vind. 
5. Ik hoor graag van andere leerlingen wat ze van mijn werk vinden. 

Let jij op de planning tijden het uitvoeren van een opdracht? (Metacognitief) 

1. Ik weet wanneer de opdracht af moet zijn. 
2. Tijdens het uitvoeren van de opdracht zorg ik ervoor dat alle taken in de afgesproken 

tijd worden gedaan. 
3. Als het nodig is, stel ik de planning van activiteiten bij. 
4. Ik weet wat de eisen zijn die aan de opdracht worden gesteld. 
5. Ik controleer of mijn eindproduct aan de eisen voldoet. 

Terugkijken op de opdracht (Stap 3: Terugkijken en beoordelen) 

Hoe beoordeel jij een eindproduct? (Cognitief) 

1. Ik kijk kritisch naar mijn eigen eindproduct. 
2. Ik kijk kritisch naar het werk van de leerling met wie ik samenwerk. 
3. Ik kijk kritisch naar de eindproducten van andere leerlingen met wie ik niet 

samenwerk. 
4. Ik weet wat ik heb geleerd van de opdracht. 
5. Ik kan wat ik heb geleerd van de opdracht toepassen bij toekomstige opdrachten. 

Hoe evalueer jij jouw eindproduct? (Affectief/Metacognitief) 

1. Ik denk erover na of mijn eindproduct goed is. 
2. Ik denk erover na wat minder goed is aan mijn eindproduct. 
3. Ik denk erover na of ik de volgende opdracht op dezelfde of op een andere manier 

moet aanpakken. 
4. Ik probeer te bedenken waar ik bij de volgende opdracht meer aandacht aan moet 

besteden. 

 

 

8.4.4 Samenvatting 

Op de Wegwijzer wordt TopOndernemers met behulp van Google Apps Education ingezet 

voor wereldoriëntatie. De school verwacht dat deze vorm van inzet van ict bij de methode 

leraren in staat stelt om sneller feedback te geven aan leerlingen en dat leerlingen meer 
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gelegenheid krijgen om samenwerkend te leren, dat daardoor motivatie van de leerlingen 

toeneemt en de kwaliteit van het leerproces verbetert, waardoor de leerlingen beter gaan 

spellen en betere eindproducten opleveren.  

 

Opbrengsten 

Op de Wegwijzer is aan de eisen voor implementatie voldaan. Leerlingen lijken gemotiveerd 

te werken aan de opdrachten. De docenten geven aan het fijn te vinden als zij nog een extra 

cursus zouden krijgen om Google Apps Education beter in te kunnen zetten in hun 

onderwijs. 

Er is een instrument ontwikkeld om de kwaliteit van het leerproces in kaart te brengen. Dit 

instrument is beperkt uitgetest, en bleek goed bruikbaar. Grootschaliger vervolgonderzoek is 

nodig om de psychometrische eigenschappen van het instrument vast te stellen. 
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8.5 Conclusies 

Practicability 

Op de drie scholen waar kwalitatief onderzoek is verricht zijn verschillende innovaties met 

inzet van ict geïmplementeerd: 

1. Inzet van netbooks en „Klikstart‟ bij wereldoriëntatie 

2. Inzet van video-opnamen in twee varianten bij de boekenkring 

3. Inzet van Google Apps Education bij de methode TopOndernemers voor 

wereldoriëntatie 

Bij alle scholen is gebleken dat de implementatie goed van de grond is gekomen en dat de 

nieuwe werkwijze goed geïntegreerd kon worden in het onderwijs. Leerkrachten zijn 

overwegend tevreden over de nieuwe aanpak en zien een meerwaarde voor het onderwijs. De 

leerlingen lijken goed overweg te kunnen met de ict-toepassingen en maken overwegend een 

geconcentreerde en taakgerichte indruk tijdens de observatie. De inzet van video-opnamen 

tijdens de boekenkring, waarbij gewerkt werd volgens variant B is hierop een uitzondering. 

Deze werkwijze met videobewerking en montage lijkt nog niet helemaal uitgekristalliseerd. 

Het proces is tijdrovend, en er is door omstandigheden tijdens de onderzoeksperiode te 

weinig (technische) ondersteuning geweest voor de leerlingen. Leerkrachten twijfelen dan 

ook of zij structureel volgens deze werkwijze verder moeten gaan. 
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Evaluatie 

Bij elk van de projecten is ingezoomd op een centrale afhankelijke variabele in het 

conceptueel model, waarvoor nog geen uitgetest en kwalitatief goed instrument beschikbaar 

was om eventuele effecten van de interventie in de toekomst met behulp van een quasi-

experimenteel onderzoek te kunnen meten. De betreffende variabelen zijn: 

1. Goed gebruik van ict voor schoolopdrachten (IPS; Internet Problem Solving). 

2. Presentatievaardigheden 

3. De kwaliteit van het leerproces (Competenties voor zelfsturend leren). 

 

Er is wetenschappelijke basis gezocht voor het ontwikkelen van geschikte instrumenten voor 

elk van deze variabelen. In het kader van dit onderzoek zijn twee instrumenten voor 

zelfrapportage ontwikkeld (1 en 3), en een instrument voor zelfreflectie en observatie (2). De 

instrumenten zijn uitgetest door leerlingen en leerkrachten. Vooralsnog lijkt enige 

begeleiding en mondelinge uitleg van de leerkracht gewenst bij het invullen van de 

vragenlijsten door (jonge) leerlingen. Dit in verband met enkele lastige begrippen, die 

moeilijk toe te lichten zijn in de vraagstelling, en ook in verband met het gebruik van de 5-

puntsschaal. Met dergelijke mondelinge uitleg bleken de instrumenten goed hanteerbaar 

voor leerlingen.  

De analyse van psychometrische kwaliteit en validiteit van de ontwikkelde instrumenten is 

een aandachtspunt voor vervolgonderzoek. 
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Bijlagen  

1 Instrumenten 

1.1 Vragenlijst motivatie voor school.  

 
Antwoorden op 5- puntsschaal (1= dit klopt voor mij helemaal niet; 2= dit klopt niet; 3= dit 

klopt soms wel/soms niet; 4= dit klopt; 5= dit klopt precies). 

Schaal voor welbevinden in relatie tot de leerkracht 

1. De juf/meester weet meestal wel hoe ik mij voel 

2. Ik kan met de juf/meester over problemen praten 

3. Als ik me ongelukkig voel, kan ik daar met de juf/meester over praten 

4. Ik voel me bij de juf/meester op mijn gemak 

5. De juf/meester begrijpt mij 

6. Ik heb een goed contact met de juf/meester 

7. Ik zou liever een andere juf/meester hebben 

Schaal voor welbevinden in relatie tot medeleerlingen 

8. Ik heb veel contact met mijn klasgenoten 

9. Ik zou liever in een andere klas zitten 

10. Wij hebben een leuke klas 

11. Ik kan goed met mijn klasgenoten overweg 

12. In mijn klas voel ik mij soms alleen 

13. Ik vind het leuk om met de kinderen in mijn klas om te gaan 

Schaal voor cognitief zelfvertrouwen 

14. Ik weet zeker dat dit jaar alles op school me wel zal lukken 

15. Ik kan op school zelfs de moeilijkste opdrachten maken als ik mijn best doe 

16. Ik kan al mijn werk voor school goed maken als ik mijn best doe 

17. Ik kan al mijn werk voor school goed maken als ik maar genoeg tijd heb 

18. Ik kan bijna alles op school, als ik het maar blijf proberen 

19. Ik kan ook moeilijke dingen op school wel leren 

20. Ik weet zeker dat op school zelfs de moeilijkste taken me wel lukken 

Schaal voor taakmotivatie 

21. Ik ben tevreden als ik op school iets heb geleerd dat ik begrijp 

22. Ik maak liever moeilijke opdrachten waar ik iets nieuws van leer, dan gemakkelijke 

opdrachten 

23. Ik vind het fijn wanneer ik op school iets heb geleerd dat ik belangrijk vind 

24. Als ik op school iets niet meteen snap, ga ik er juist extra mijn best voor doen 

25. Ik vind het fijn wanneer ik op school iets nieuws heb geleerd 

Items 7, 9 en 12 zijn omgecodeerd. 
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1.2 Vragenlijst motivatie voor rekenen. 

 

Antwoorden op 4- puntsschaal (1= nooit; 2= soms; 3= vaak; 4= altijd) 

 

Schaal voor plezier 

1. Ik vind het leuk om rekenspelletjes op de computer te spelen. 

2. Ik vind rekenen een leuk vak. 

3. Ik vind het leuk om tijdens de rekenles rijtjes sommen te maken. 

4. Ik vind het leuk om tijdens de rekenles verhaaltjes sommen te maken. 

5. Ik reken ook buiten schooltijd. 

6. Ik wil meer rekenlessen in de week, omdat ik rekenen een leuk vak vind. 

7. Ik ben blij als de rekenles voorbij is. 

 

Schaal voor uitdaging 

8. Ik ontdek graag zelf hoe je een som moet uitrekenen. 

9. Als ik alleen werk leer ik meer dan wanneer ik samenwerk. 

10. Ik wil huiswerk als dat beter is voor mijn rekenprestaties. 

11. Ik kan bij rekenen betere cijfers halen dan de cijfers die ik nu haal. 

12. Ik zou graag moeilijkere rekenopdrachten willen. 

 

Schaal voor angst (hoge score = minder angst) 

13. Ik ben best goed in rekenen. 

14. Tijdens rekenen ben ik zenuwachtig. 

15. Ik begrijp de rekenlessen goed. 

16. Bij rekenen ben ik bang om fouten te maken. 

17. Als ik voor de klas een som moet oplossen ben ik zenuwachtig. 

Items 7, 14, 16 en 17 zijn omgecodeerd. 

 

1.3 Vragenlijst voor leesmotivatie 
 

Schaal voor Intrinsieke leesmotivatie (1= ja, 2= nee) 

1. Ik ga soms in een boek lezen omdat ik het zelf leuk vind. 

2. Ik ga soms in een boek lezen omdat ik graag een spannend of leuk boek lees. 

3. Ik vind boeken lezen saai. 

4. Als ik vrij ben, lees ik graag een boek.  

5. Ik lees omdat ik het leuk vind. 

6. Er zijn nog veel boeken die ik graag wil lezen. 

7. Ik lees graag in de vakantie. 

8. Ik vind het leuk als ik een boek cadeau krijg. 

9. Ik vind het leuk om op school vrij te lezen in een leesboek. 

10. Ik hou veel van lezen. 

Schaal voor zelfreflectiestrategieën (4- puntsschaal: 1=nooit; 2= soms; 3= vaak; 4= altijd) 

11. Ik probeer te onthouden wat ik lees 

12. Ik denk na of ik alles goed begrepen heb. 

13. Ik denk erover na of ik nu genoeg weet van het onderwerp. 

14. Ik bedenk welke nieuwe dingen ik geleerd heb. 

15. Ik denk erover na wat het belangrijkste was van de tekst. 

16. Als ik een lang woord niet begrijp, kijk ik of ik een stukje van dat woord wel begrijp. 

17. Als ik iets niet begrijp, zoek ik terug in de zinnen die ik al gelezen heb. 
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18. Ik probeer uit mijn hoofd het verhaal na te vertellen. 

19. Ik denk erover na of het verhaal wel klopt met wat ik van te voren dacht. 

Item 3 is omgecodeerd. 

1.4 Vragenlijst voor motivatie voor het leren van woorden. 

 

Antwoorden op een 4- puntsschaal (1= nooit; 2= soms; 3= vaak; 4 = altijd) 

 

Intrinsieke motivatie 

1. Ik vind het leuk om te lezen. 

2. Ik vind het leuk als er wordt voorgelezen. 

3. Ik vind het leuk om woordspelletjes te doen. 

4. Ik probeer te onthouden wat ik lees of hoor. 

5. Ik denk na of ik alle woorden goed begrepen heb. 

 

Strategieën 

6. Als ik een woord niet ken, dan schrijf ik dat woord op. 

7. Als ik een woord niet ken, dan zoek ik de betekenis op in een woordenboek of op de 

computer. 

8. Als ik een woord niet ken, dan vraag ik de juf/meester wat het betekent. 

9. Als ik een lang woord niet begrijp, kijk ik of ik een stukje van dat woord wel begrijp. 

10. Nieuwe woorden probeer ik te onthouden door ze uit mijn hoofd te leren. 

11. Als ik nieuwe woorden hoor of lees, kijk ik of ze passen bij woorden die ik al ken. 

12. Ik probeer nieuwe woorden te gebruiken door erover te praten of te schrijven. 
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2 Datacleaning 

2.1 Paulusschool 

 

TAK-toets 

Tabel 2.1.1 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en de nameting met de Taaltoets voor Alle Kinderen (TAK). 

 

Tabel 2.1.1 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting TAK-toets 
 Voormeting TAK Nameting TAK 

Gemiddelde 58.05 69.57 

Standaardafwijking 13.22 11.06 

Minimumscore 17.00 23.00 

Maximumscore 78.00 82.00 

 

Omdat de scores significant scheef verdeeld zijn, is gekeken naar extreme waarden in de 

verdelingen. In Figuur 2.1.1 is duidelijk te zien dat één leerling op zowel de voortoets als de 

natoets extreem laag scoort. In beide gevallen is de score lager dan drie 

standaardafwijkingen onder het gemiddelde. 

 

Figuur 2.1.1 Weergave van de verdelingen voortoets en natoets TAK met behulp van  

                       boxplots 

 

 

Deze leerling maakt deel uit van de controlegroep. Omdat de resultaten van deze deelnemer 

de uitkomsten van de data-analyse zouden kunnen vertekenen, is een variantieanalyse met 

herhaalde metingen uitgevoerd op de gegevens met uitzondering van de resultaten van deze 

leerling. Voorts heeft één leerling die wel aan de voormeting heeft deelgenomen, de natoets 

niet kunnen maken. Ook deze leerling zit in de controlegroep, zodat er achttien leerlingen in 

beide groepen voor de data-analyse resteren. 
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2.2  Lorentzschool 

TAK-toets 

Op de Lorentzschool zijn er zowel bij de voormeting als de nameting leerlingen die extreem 

laag scoren (zie Figuur 2.2.1). Aan de case numbers is echter te zien dat het bij beide 

metingen niet om dezelfde leerlingen gaat. De outliers bij de voormeting doen het bij de 

nameting veel beter, zij stijgen van een vaardigheidsscore van respectievelijk 22 en 29 naar 

een score van respectievelijk 42 en 47. Dit komt overeen met een stijging van E-niveau naar 

D-niveau. De extremen op de natoets zijn scores van leerlingen die het op de voortoets juist 

veel beter deden. Het gaat om een daling van een score van 48 naar 27 en een daling van 56 

naar 28, overeenkomend met een daling van D- naar E-niveau respectievelijk een daling van 

zelfs C- naar E-niveau. Het gaat hier dus waarschijnlijk om toevalstreffers, leerlingen die 

door een willekeurige omstandigheid veel lager dan normaal presteren. Omdat het bij beide 

toetsmomenten niet om dezelfde leerlingen gaat, is er geen reden om ze niet mee te nemen 

in de analyses. 

 

Figuur 2.2.1 Weergave van de verdelingen voortoets en natoets TAK met behulp van 

boxplots  

  
 

 

Omdat er ook enige gegevens beschikbaar zijn betreffende taal en rekenen van de leerlingen 

toen ze in groep 1 zaten, kan gedeeltelijk worden nagegaan of de groepen wat betreft hun 

prestatiegeschiedenis van elkaar verschillen. In groep 1 zijn de Taaltoets voor kleuters (TVK) 

en de toets Ordenen 97 twee maal afgenomen, i.e., de M1 en de E1 versie van beide. Er 

werden geen aanwijzingen voor verschillen tussen de groepen gevonden, maar door de 

betrekkelijk talrijke missing values kunnen er slechts weinig leerlingen in de analyse worden 

opgenomen en is de power van de statistische toets op verschillen tussen groepen gering. 

Het is mogelijk dat de relatieve oververtegenwoordiging van leerlingen met niet-Nederlandse 

ouders in de experimentele groep heeft geleid tot de gemiddeld lage scores in deze groep, 

vergeleken met de controlegroep. Leerlingen met minstens één niet-Nederlandse ouder doen 

het inderdaad significant slechter dan leerlingen met twee Nederlandse ouders (58.5 versus 

66.4 op de voortoets en 60.3 versus 70.8 op de natoets, F
(1,48)

 =5.18, p = .027). Wanneer 

leerlingen met niet-Nederlandse ouders uit de analyse van de voor- en nameting van de TAK 

worden verwijderd, verandert er echter weinig aan het algemene beeld. Alleen het effect van 

tijd blijft significant (V = .52, F
(1,36)

 =18.85, p < .001). 
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Specifieke woordenschattoets 

Tabel 2.2.1 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen met de 

specifieke woordenschattoets. De specifieke woordenschattoets is alleen afgenomen na de 

interventie.  

 
Tabel 2.2.1 Beschrijvende statistieken van de specifieke woordenschattoets  

  Specifieke woordenschattoets 
Gemiddelde 37,56 

Standaardafwijking 1,85 

Minimumscore 31 

Maximumscore 40 

 

 

Twee leerlingen uit de experimentele groep scoren laag op de specifieke woordenschattoets, 

maar niet extreem. Alle leerlingen hebben de specifieke woordenschattoets gemaakt en dus 

resteren alle 50 leerlingen voor verdere data-analyse. 

2.3 INOS KBS de Liniedoorn 

Taal voor kleuters 

Tabel 2.3.1 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting met de Taal voor Kleuters (TvK) en de nameting met de Woordenschat-toets 

(WS). De TvK en de WS hebben verschillende schalen. Dit is ook te zien in Tabel 2.3.1. 

Leerlingen kunnen op de WS een negatieve score behalen maar op de TvK is dit niet 

mogelijk. Dit verklaart ook het grote verschil in gemiddelde en standaardafwijking.  

 
Tabel 2.3.1 Beschrijvende statistieken van de voormeting van TvK en de nameting WS in 

groep 3 

   Voormeting TvK Nameting WS 
Gemiddelde 66,92 24,91 
Standaardafwijking 9,69 15,30 
Minimumscore 41 -5 
Maximumscore 108 76 

 

 

Op de TvK scoren twee leerlingen extreem hoog (meer dan drie standaarddeviaties boven het 

gemiddelde). Beide leerlingen behoren bij de experimentele groep. Bij één leerling lijkt 

sprake te zijn van toeval, op de WS en de TvK toetsen die eerder zijn afgenomen scoort deze 

leerling niet extreem. De andere leerling scoort op de andere toetsen ook erg hoog, maar niet 

extreem. Beide leerlingen worden wel bij de verdere data-analyse betrokken, aangezien de 

leerlingen op de andere toetsen niet extreem scoren. Voorts hebben drie leerlingen uit de 

controlegroep en twee leerlingen uit de experimentele groep de TvK niet gemaakt. Op de WS 

scoren ook twee leerlingen uit de experimentele groep hoog, waarvan één extreem hoog 

(meer dan drie standaarddeviaties boven het gemiddelde). De leerling met de extreem hoge 

score, scoort niet extreem hoog op de TvK en de eerdere metingen van de TvK. Twee 

leerlingen uit de experimentele groep hebben de WS toets niet gemaakt. Voor de TvK blijven 

er 165 leerlingen over en voor de WS 168 leerlingen. Aangezien er geen leerlingen zijn die 
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zowel de TvK als de WS niet hebben gemaakt, resteren 163 leerlingen voor de verdere data-

analyse.  

 

Het zou kunnen dat de relatieve oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtone 

leerlingen en leerlingen met een leerlinggewicht in de experimentele groep heeft geleid tot 

lagere scores in vergelijking met de controlegroep. De leerlingen met minstens één niet 

westerse ouder scoren significant slechter op de TvK (65.4 versus 70.0, t
(1,163)

 =2.95, p = .004) 

en de WS (20.1 versus 34.0, t
(1,166)

 =6.15, p <.001) dan leerlingen met twee westerse ouders. 

Leerlingen met een leerlinggewicht scoren alleen significant slechter op de WS (21.7 versus 

26.8, t
(1,166)

 =2.08, p =.039) . Wanneer de niet-westerse allochtone leerlingen uit de analyse 

worden verwijderd, vinden we nog steeds geen effecten. Hetzelfde geldt wanneer we de 

leerlingen met een leerlinggewicht uit de analyse verwijderen.  

 

Specifieke woordenschattoets 

Tabel 2.3.2 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen met de 

specifieke woordenschattoets. De specifieke woordenschattoets is alleen getoetst na de 

interventie. 

 
Tabel 2.3.2 Beschrijvende statistieken van de specifieke woordenschattoets  

  Specifieke woordenschattoets 
Gemiddelde 16,86 

Standaardafwijking 2,28 

Minimumscore 10 

Maximumscore 21 

 

 

Er zijn geen leerlingen die een opvallende score hebben behaald op de specifieke 

woordenschattoets. Van de 170 leerlingen hebben 137 leerlingen de specifieke 

woordenschattoets gemaakt. Hierdoor resteren 137 leerlingen voor de data-analyse van de 

specifieke woordenschattoets. 

2.4  Villa Nova School 

Fijne motoriek 

In Tabel 2.4.1 worden enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting van de drie motoriektoetsen weergegeven. 

 

Tabel 2.4.1 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting motoriek 

  Ruimtelijke oriëntatie Visuele perceptie Motorische coördinatie 

  Voormeting Nameting Voormeting Nameting Voormeting Nameting 

Gemiddelde 105,49 108,00 112,09 126,34 66,65 96,47 

Standaardafwijking 14,03 13,78 20,80 19,50 12,82 17,20 

Minimumscore 72 85 68 75 45 70 

Maximumscore 143 135 155 155 105 134 

 

 

Op het onderdeel Ruimtelijke oriëntatie (VMI) zijn geen extreme scoren gevonden. Op de 

voormeting van visuele perceptie zijn twee lage scores (afkomstig uit de experimentele 
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groep) en één hoge score (afkomstig uit de controlegroep) gevonden, maar geen extreme 

scores. Bij twee van deze leerlingen lijkt sprake te zijn van toeval, de leerlingen scoren op de 

nameting gemiddeld. Ook scoren zij op de andere onderdelen van de VMI gemiddeld. Een 

leerling die laag scoorde op voormeting van de visuele perceptie toets, scoort ook laag op de 

nameting van visuele perceptie en laag op de voormeting en nameting van de VMI. De 

leerling is wel gestegen op zijn scores bij de nametingen. Op het onderdeel motorische 

coördinatie scoort de leerling gemiddeld. Waarschijnlijk is deze leerling minder sterk in de 

fijne motoriek. De leerling maakt deel uit van de experimentele groep. Omdat deze leerling 

niet extreem laag scoort is besloten deze leerling wel te betrekken bij de verdere analyses. 

Op het onderdeel motorische coördinatie zijn er twee leerlingen, één afkomstig uit de 

controlegroep en één afkomstig uit de experimentele groep, die hoog scoren op de 

voormeting. Beide leerlingen scoren in het algemeen hoog op de voormetingen met de 

onderdelen van de VMI. Omdat beide leerlingen op de nametingen niet meer bijzonder hoog 

scoren is besloten de leerlingen wel te betrekken bij de verdere analyses. Voorts is er één 

leerling uit de experimentele groep waarvan we geen standaardscore hebben op de 

voormeting van motorische coördinatie. Hierdoor resteren 34 leerlingen voor de data-analyse 

van motorische coördinatie. Voor de VMI en visuele perceptie blijven er 35 leerlingen over 

voor de data-analyse.  

 

Het zou kunnen dat de relatieve oververtegenwoordiging van niet westerse allochtone 

leerlingen en leerlingen met een leerlinggewicht in de controlegroep heeft geleid tot lagere 

scores in vergelijking met de experimentele groep. Maar de leerlingen met minstens één niet 

westerse ouder doen het niet slechter op de voormeting en nameting dan leerlingen met 

twee westerse ouders. Wanneer de niet westerse allochtone leerlingen uit de analyse worden 

verwijderd, vinden we nog steeds geen effecten. Hetzelfde geldt wanneer we de leerlingen 

met een leerlinggewicht uit de analyse verwijderen. Een andere verklaring zou liggen in de 

grote variantie in scores van beide groepen zowel op de voormeting als op de nameting.  

2.5  De Hoeksteen  

Woordenschat 

Tabel 2.5.1 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting met de Leeswoordenschat-toets (LWS) in groep 5 en groep 6. 

 

Tabel 2.5.1 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting LWS in groep 

5 en groep 6 

 
LWS 

 
groep 5 groep 6 

  Voormeting  Nameting  Voormeting  Nameting  
Gemiddelde 54,35 59,48 69,71 69,76 
Standaardafwijking 12,81 10,85 11,67 11,06 
Minimumscore 16 34 48 49 
Maximumscore 78 91 98 92 

 

 

In groep 5 is op de voormeting van de LWS een hoge score, maar geen extreme score, 

gevonden. Deze leerling behoort tot de controlegroep. Ook op de nameting is er een leerling, 

uit de controlegroep, met een hoge score en een leerling, uit de experimentele groep, met 

een lage score. Aangezien de scores niet extreem zijn is er geen reden om de leerlingen niet 

mee te nemen in verdere analyses. In groep 6 scoren alle leerlingen rond de gemiddelde 
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score van de klas. In groep 5 waren alle leerlingen aanwezig bij de voormeting en nameting. 

Hierdoor resteren 46 leerlingen uit groep 5 voor de data-analyse voor woordenschat. Twee 

leerlingen uit groep 6 van de experimentele groep waren niet aanwezig bij de voormeting en 

nameting en van twee leerlingen, een uit de experimentele groep en een uit de controlegroep, 

zijn alleen de scores op de nameting niet bekend. Voor de data-analyse voor woordenschat 

blijven 49 leerlingen uit groep 6 over. 

Begrijpend lezen 

In Tabel 2.5.2 zijn enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting met de Toets Begrijpend lezen (TBL) in groep 5 en groep 6 

weergegeven.  

 

Tabel 2.5.2 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting TBL in groep 

5 en groep 6 

 
TBL 

 
groep 5 groep 6 

  Voormeting  Nameting  Voormeting  Nameting 
Gemiddelde 18,43 22,61 21,04 31,23 
Standaardafwijking 9,68 10,67 11,47 13,22 
Minimumscore -8 -5 2 9 
Maximumscore 38 41 48 72 

 

 

In groep 5 scoort een leerling uit de controlegroep laag op de voormeting en een leerling uit 

de experimentele groep laag op de nameting. In groep 6 scoren vier leerlingen (3 uit de 

experimentele groep en 1 uit de controlegroep) hoog op de nameting. De leerling uit de 

controlegroep scoort als enige extreem hoog, er lijkt sprake te zijn van toeval. Geen van de 

leerlingen word uitgesloten van de verdere analyses, aangezien er bij de enige extreme score 

sprake van toeval lijkt te zijn. Alle leerlingen in groep 5 waren aanwezig bij de voormeting 

en nameting. In groep 5 resteren 46 leerlingen voor de data-analyse voor woordenschat. In 

groep 6 waren twee leerlingen van de experimentele groep niet aanwezig bij de voormeting 

en nameting. Daarnaast zijn van twee leerlingen, een uit de experimentele groep en een uit 

de controlegroep, de scores op de nameting niet bekend. Voor de data-analyse voor 

begrijpend lezen blijven 49 leerlingen uit groep 6 over. 

 

Taakgericht lezen 

Tabel 2.5.3 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting taakgericht lezen in groep 5 en groep 6 weer. 

 
Tabel 2.5.3 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting 

taakgerichtheid in groep 5 en groep 6 

 
Taakgericht lezen 

  groep 5 groep 6 
  Voormeting Nameting Voormeting Nameting 
Gemiddelde 82,48 78,72 85,77 87,33 
Standaardafwijking 15,12 20,43 15,45 16,95 
Minimumscore 42 27 42 47 
Maximumscore 100 100 100 100 
 

 

In groep 5 scoort een leerling uit de experimentele groep laag op de nameting van 

taakgericht lezen, maar niet extreem. In groep 6 scoren drie leerlingen, twee uit de 
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experimentele groep en een uit de controlegroep, laag op de voormeting van taakgericht 

lezen. Een van deze leerlingen scoort ook laag op de nameting (de leerling uit de 

controlegroep). Twee andere leerlingen uit de experimentele groep scoren ook laag op de 

nameting. Van de drie leerlingen die laag scoren op de voormeting scoort er een (uit de 

experimentele groep) extreem laag. Geen van de leerlingen word uit de analyse verwijdert 

omdat de scores niet erg exceptioneel zijn. In groep 5 is de taakgericht lezen test alleen voor 

25 leerlingen (13 uit de experimentele groep en 12 uit de controlegroep) afgenomen, zowel 

op de voormeting als nameting, dus er resteren 25 leerlingen voor de verdere data-analyse. 

In groep 6 is de test afgenomen voor 27 leerlingen (13 uit de experimentele groep en 14 uit 

de controlegroep) op de voormeting. Een leerling uit de experimentele groep is alleen 

geobserveerd bij de nameting. Voor groep 6 resteren 27 leerlingen voor de verdere data-

analyse van taakgericht lezen. 

 

Motivatie voor school 

In Tabel 2.5.4 zijn enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting van het welbevinden in relatie tot de leerkracht en welbevinden ten 

aanzien van medeleerlingen in groep 5 en groep 6 weergegeven.  

 

Tabel 2.5.4 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting welbevinden 

in de klas in groep 5 en groep 6 

 
Welbevinden leerkracht Welbevinden medeleerlingen 

  groep 5 groep 6 groep 5 groep 6 
  Voor-

meting 
Na-

meting 
Voor-

meting 
Na-

meting 
Voor-

meting 
Na-

meting 
Voor-

meting 
Na-

meting 
Gemiddelde 3,71 3,78 3,88 3,98 4,20 4,20 4,31 4,21 
Standaardafwijking 0,40 0,50 0,59 0,53 0,49 0,64 0,47 0,60 
Minimumscore 3 3 2 3 3 3 3 3 
Maximumscore 4 5 5 5 5 5 5 5 
 

 

Alleen in groep 5 zijn er twee leerlingen die afwijken van de gemiddelde score van de groep 

voor het welbevinden in relatie tot de leerkracht. Beide leerlingen komen uit de 

controlegroep en scoren laag op de voormeting. De scores zijn niet extreem en dus worden 

de leerlingen betrokken bij de verdere data-analyses. Op de metingen van het welbevinden 

ten aanzien van medeleerlingen scoren er alleen twee leerlingen uit groep 5 laag op de 

nameting. Een leerling behoort tot de controlegroep en een tot de experimentele groep. De 

scores zijn niet extreem en dus worden de leerlingen betrokken bij de verdere data-analyses. 

Voor beide vragenlijsten voor welbevinden heeft een leerling in groep 5 uit de experimentele 

groep, niet meegedaan aan de voormeting en resteren er 45 leerlingen voor de verdere 

analyses. In groep 6 heeft een leerling uit de experimentele groep, niet meegedaan aan de 

nameting en resteren er 53 leerlingen voor de verdere analyses van welbevinden in relatie tot 

de leerkracht en welbevinden ten aanzien van medeleerlingen. 

 

Tabel 2.5.5 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting van het cognitief zelfvertrouwen en taakoriëntatie in groep 5 en 

groep 6 weer.  
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Tabel 2.5.5 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting cognitief 

zelfvertrouwen en taakoriëntatie in groep 5 en groep 6 

 
Cognitief zelfvertrouwen Taakoriëntatie 

  groep 5 groep 6 groep 5 groep 6 
  Voor-

meting 
Na-

meting 
Voor-

meting 
Na-

meting 
Voor-

meting 
Na-

meting 
Voor-

meting 
Na-

meting 
Gemiddelde 3,83 4,04 3,74 3,80 4,11 4,19 4,06 3,91 
Standaardafwijking 0,45 0,59 0,65 0,50 0,67 0,59 0,74 0,66 
Minimumscore 3 3 2 3 2 2 2 2 
Maximumscore 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

Alleen op de voormeting van cognitief zelfvertrouwen scoren twee leerlingen, een uit de 

controlegroep en een uit de experimentele groep, van groep 6 laag. De scores zijn niet 

extreem en dus worden de leerlingen betrokken bij de verdere data-analyses.  

Op de voormeting van taakoriëntatie in groep 5 scoort een leerling uit de experimentele 

groep laag. Op de nameting scoort ook een leerling uit de controlegroep laag. In groep 6 

scoren twee leerlingen uit de experimentele groep laag op de voormeting. De leerlingen 

worden wel betrokken bij de verdere analyses aangezien de scores niet extreem zijn.  

Ook voor cognitief zelfvertrouwen en taakoriëntatie heeft een leerling uit de experimentele 

groep van groep 5 niet meegedaan aan de voormeting en een leerling uit de experimentele 

groep van groep 6 niet meegedaan aan de nameting. Voor de verdere analyses van beide 

schalen resteren 45 leerlingen van groep 5 en 52 leerlingen van groep 6.  

 

Motivatie voor lezen  

In Tabel 2.5.6 zijn enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting van de intrinsieke motivatie en de zelfreflectiestrategieën in groep 

5 en groep 6 weergegeven.  

 
Tabel 2.5.6 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting 

leesmotivatie in groep 5 en groep 6 

 
Intrinsieke leesmotivatie Zelfreflectiestrategieën 

  groep 5 groep 6 groep 5 groep 6 
  Voor-

meting 
Na-

meting 
Voor-

meting 
Na-

meting 
Voor-

meting 
Na-

meting 
Voor-

meting 
Na-

meting 
Gemiddelde 1,34 1,37 1,39 1,45 2,43 2,35 2,54 2,41 
Standaardafwijking 0,27 0,31 0,34 0,34 0,59 0,60 0,72 0,72 
Minimumscore 1 1 1 1 1 1 1 1 
Maximumscore 2 2 2 2 4 4 4 4 

 

 

Alleen op de voormeting van zelfreflectiestrategieën scoort één leerling uit de controlegroep 

van groep 5 laag. Aangezien er geen sprake is van een extreme score wordt de leerling 

betrokken bij de verdere data-analyses. In groep 5 hebben drie leerlingen (een leerling van de 

controlegroep en twee leerlingen van de experimentele groep) niet meegedaan aan de 

voormeting van intrinsieke leesmotivatie en vier leerlingen (twee leerlingen van de 

controlegroep en twee leerlingen van de experimentele groep) niet meegedaan aan de 

voormeting van zelfreflectiestrategieën. In groep 6 heeft één leerling uit de controlegroep 

niet meegedaan aan de voormeting en één leerling uit de experimentele groep niet aan de 

nameting van intrinsieke leesmotivatie. Aan de voormeting van zelfreflectiestrategieën 

afgenomen in groep 6 heeft één leerling uit de controlegroep niet meegedaan en aan de 
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nameting hebben twee leerlingen uit de experimentele groep niet meegedaan. Voor de 

verdere analyses van intrinsieke leesmotivatie resteren 43 leerlingen van groep 5 en 51 

leerlingen van groep 6. En voor de analyses van zelfreflectiestrategieën resteren 42 

leerlingen van groep 5 en 50 leerlingen van groep 6. 

2.6 OBS De Gouwzee 

 

Woordenschat  

Tabel 2.6.1 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting met de Leeswoordenschat-toets (LWS) in groep 6 en groep 7.  

Tabel 2.6.1 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting LWS in groep 

6 en groep 7 

 
LWS 

 
groep 6 groep 7 

  Voormeting Nameting Voormeting Nameting 
Gemiddelde 91,79 98.26 99,36 107,94 
Standaardafwijking 8,99 8,87 7,31 8,47 
Minimumscore 68 82 85 89 
Maximumscore 105 116 117 134 

 

 

In groep 6 zijn op de voormeting van de woordenschat toets twee lage, maar geen extreme 

lage scores, gevonden. Bij een van de leerling lijkt sprake van een toevalstreffer, deze 

leerling zit in de experimentele groep. De andere leerling scoort in het algemeen lager dan 

gemiddeld, deze leerling zit in de controle groep. Aangezien de scores niet extreem zijn is er 

geen reden om de leerlingen niet mee te nemen in verdere analyses. Voorts zijn er twee 

leerlingen uit de controlegroep die wel hebben meegedaan met de voormeting maar niet met 

de nameting. Hierdoor resteren 38 leerlingen uit groep 6 voor de data-analyse voor 

woordenschat.  

 

In groep 7 is zowel op de voormeting als op de nameting van de woordenschat toets een 

hoge score, maar geen extreme score, voor twee verschillende leerlingen gevonden. Beide 

leerlingen behoren in de experimentele groep en scoren in het algemeen hoog. Beide 

leerlingen worden gebruikt in de verdere analyses. Er zijn twee leerlingen, één uit de controle 

en één uit de experimentele groep, die of niet mee heeft gedaan met de voormeting of niet 

met de nameting. In groep 7 resteren 33 leerlingen voor de data-analyse voor woordenschat. 

 

Specifieke woordenschat 

Tabel 2.6.2 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen met de 

specifieke woordenschattoets in groep 6 en groep 7. De specifieke woordenschattoets is 

alleen getoetst na de interventie. 
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Tabel 2.6.2 Beschrijvende statistieken van de specifieke woordenschattoets in groep 6 

en groep 7 

 
Specifieke woordenschattoets 

  groep 6 groep 7 
Gemiddelde 42,6 33,03 

Standaardafwijking 5,23 3,45 

Minimumscore 31 26 

Maximumscore 51 38 

 

 

Zowel in groep 6 als in groep 7 zijn er geen leerlingen die een opvallende score hebben 

gehaald. Alle 40 leerlingen uit groep 6 hebben de specifieke woordentoets gemaakt. In groep 

7 hebben twee leerlingen uit de controlegroep en één leerling uit de experimentele groep de 

toets niet gemaakt. In groep 6 resteren 40 leerlingen en in groep 7 32 leerlingen voor verdere 

data-analyse van de specifieke woordenschattoets. 

Motivatie voor school 

In Tabel 2.6.3 zijn enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting van het welbevinden in relatie tot de leerkracht en welbevinden ten 

aanzien van medeleerlingen in groep 6 en groep 7 weergegeven.  

 

Tabel 2.6.3 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting welbevinden 

in de klas in groep 6 en groep 7 

 
Welbevinden leerkracht Welbevinden medeleerlingen 

  groep 6 groep 7 groep 6 groep 7 
  Voor-

meting 
Na-

meting 
Voor-

meting 
Na-

meting 
Voor-

meting 
Na-

meting 
Voor-

meting 
Na-

meting 
Gemiddelde 3,79 3,71 3,37 3,40 4,27 4,28 3,84 4,04 
Standaardafwijking 0,51 0,51 0,66 0,75 0,62 0,59 0,54 0,55 
Minimumscore 2,71 1,57 2,00 1,57 2,83 2,83 2,50 2,50 
Maximumscore 4,71 4,57 4,43 4,86 5,00 5,00 4,83 5,00 

 

 

Alleen in groep 6 scoorde één leerling uit de controlegroep extreem laag op welbevinden in 

relatie tot de leerkracht op de nameting. Op de voormeting scoorde deze leerling ook al laag. 

Er is besloten deze leerling niet te betrekken bij de analyse. In groep 6 is er 1 leerling die 

alleen heeft meegedaan aan de voormeting en zijn er 4 leerlingen die alleen hebben 

meegedaan aan de nameting van welbevinden in relatie tot de leerkracht uit de 

experimentele groep. In groep 7 zijn er twee leerlingen, één uit de controlegroep en één uit 

de experimentele groep, die zowel bij de voormeting als nameting niet aanwezig waren. Ook 

zijn er twee leerlingen, één uit de controlegroep en één uit de experimentele groep, die niet 

aanwezig waren bij de voormeting. De resterende groep voor de analyse van welbevinden in 

relatie tot de leerkracht bestaat uit 34 leerlingen uit groep 6 en 31 leerlingen uit groep 7.  

Op de schaal welbevinden ten aanzien van medeleerlingen scoort één leerling uit de 

controlegroep van groep 7 laag, maar niet extreem laag, op de nameting. Er lijkt sprake te 

zijn van een toevalstreffer, waarschijnlijk is deze leerlinge gepest. Omdat deze leerling niet 

extreem laag scoort, is er geen reden de leerling niet mee te nemen in de analyses. In de 

experimentele groep uit groep 6 is er 1 leerling die alleen heeft meegedaan aan de 

voormeting en zijn er 2 leerlingen die alleen hebben meegedaan aan de nameting van 

welbevinden ten aanzien van medeleerlingen. Eén leerling in de experimentele groep uit 
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groep 7 heeft niet meegedaan met de voormeting en nameting van welbevinden ten aanzien 

van medeleerlingen. Ook heeft één leerling niet meegedaan met de voormeting en één 

leerling niet meegedaan met de nameting van welbevinden ten aanzien van medeleerlingen. 

Beide leerlingen zaten in groep 7 en horen bij de controlegroep. Uiteindelijk bleven er 37 

leerlingen uit groep 6 en 32 leerlingen uit groep 7 over voor data-analyse.  

 

Tabel 2.6.4 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting van het cognitief zelfvertrouwen en taakoriëntatie in groep 6 en 

groep 7 weer.  

 
Tabel 2.6.4 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting cognitief 

zelfvertrouwen en taakoriëntatie in groep 6 en groep 7 

 
Cognitief zelfvertrouwen Taakoriëntatie 

  groep 6 groep 7 groep 6 groep 7 
  Voor-

meting 
Na-

meting 
Voor-

meting 
Na-

meting 
Voor-

meting 
Na-

meting 
Voor-

meting 
Na-

meting 
Gemiddelde 3,68 3,90 3,52 3,57 4,10 4,11 3,65 3,76 
Standaardafwijking 0,59 0,61 0,41 0,47 0,58 0,61 0,75 0,63 
Minimumscore 2,57 2,71 2,43 2,43 2,40 3,00 1,20 2,20 
Maximumscore 4,86 5,00 4,14 4,57 5,00 5,00 5,00 4,80 

 

 

Alleen in groep 7 scoort één leerling extreem laag op de voormeting en een andere leerling 

laag op de nameting van cognitief zelfvertrouwen. Beide leerlingen komen uit de 

experimentele groep. Omdat beide leerlingen alleen op één van de twee metingen laag scoren 

is besloten de leerlingen wel te betrekken bij de data-analyse. Eén leerling uit groep 6 van de 

experimentele groep heeft alleen meegedaan aan de nameting van cognitief zelfvertrouwen. 

In groep 7 heeft één leerling zowel aan de voormeting als nameting van cognitief 

zelfvertrouwen niet meegedaan. Voorts hebben 3 leerlingen nier meegedaan met de 

voormeting en 3 leerlingen niet meegedaan met de nameting. Dit resteert in 39 leerlingen uit 

groep 6 en 28 leerlingen uit groep 7 voor de data-analyse van cognitief zelfvertrouwen.  

Op taakoriëntatie scoren twee leerlingen uit de experimentele groep van groep 7 extreem 

laag op de voormetingen (waarvan één leerling drie standaardafwijkingen onder het 

gemiddelde) en ook laag op de nameting. Beide leerlingen stijgen wel tussen de verschillende 

metingen. De leerlingen worden wel betrokken bij de data-analyse van taakoriëntatie, omdat 

de scores niet extreem zijn. In groep 6 hebben alle leerlingen meegedaan aan de voormeting 

en nameting. In groep 7 heeft één leerling uit de experimentele groep zowel de voormeting 

als de nameting niet gemaakt en één leerling uit de controle groep alleen niet meegedaan aan 

de nameting. De resterende groep voor de data-analyse van taakoriëntatie bestaat uit 40 

leerlingen uit groep 6 en 33 leerlingen uit groep 7. 

 

Motivatie voor woordenschatonderwijs 

In Tabel 2.6.5 zijn enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting met de intrinsieke motivatie en de strategieën in groep 6 en groep 7 

weergegeven.  
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Tabel 2.6.5 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting taal 

motivatie in groep 6 en groep 7 

 
Intrinsieke motivatie Strategieën 

  groep 6 groep 7 groep 6 groep 7 
  Voor- 

meting  
Na- 
meting  

Voor- 
meting  

Na- 
meting  

Voor- 
meting  

Na- 
meting  

Voor- 
meting  

Na- 
meting  

Gemiddelde 2,87 2,88 2,23 2,39 2,38 2,07 1,94 2,00 
Standaardafwijking 0,60 0,54 0,55 0,58 0,59 0,53 0,65 0,57 
Minimumscore 1,80 1,60 1,00 1,20 1,43 1,29 1,14 1,14 
Maximumscore 4,00 4,00 3,80 3,80 3,86 3,43 3,43 3,43 

 

 

Ook voor de voormetingen en nametingen zijn zowel in groep 6 als groep 7 voor beide taal 

motivatie schalen geen extreme scores gevonden. In groep 6 scoort één leerling laag op de 

nameting van intrinsieke motivatie. Deze leerling bevond zich in de controlegroep en had 

ook al een lage score op de voormeting. In groep 7 is één leerling erg positief, zowel op de 

voormetingen als nametingen van intrinsieke motivatie en op de voormeting van strategieën. 

Deze leerling zit in de experimentele groep. Verder scoren er nog drie leerlingen uit de 

controlegroep hoog op motivatie, één leerling scoort hoog op de nameting van intrinsieke 

motivatie, één leerling scoort alleen hoog op de voormeting van strategieën en één leerling 

alleen hoog op de nameting van strategieën. 

In groep 6 heeft één leerling uit de controlegroep zowel de voormeting van intrinsieke 

motivatie als strategieën niet gemaakt. In groep 7 hebben twee leerlingen niet meegedaan 

aan de motivatievragenlijst, één leerling uit de controlegroep en één leerling uit de 

experimentele groep. Voorts heeft één leerling de nameting van intrinsieke motivatie niet 

gemaakt en één leerling de nameting van strategieën niet gemaakt. Beide leerlingen zaten in 

de controlegroep. Ook heeft één leerling uit de experimentele groep de voormeting van 

strategieën niet gemaakt. Voor intrinsieke motivatie resteren in groep 6 39 leerlingen en 32 

leerlingen in groep 7. 

En voor strategieën resteren er 39 leerlingen in groep 6 en 31 leerlingen in groep 7.  

2.7  PCBS de Kolkribbe 

 

Woordenschat 

In Tabel 2.7.1 worden enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting met de Leeswoordenschat-toets (LWS) weergegeven. Deze toetsen 

zijn alleen in de experimentele groep afgenomen. 

Tabel 2.7.1 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting LWS 

  Voormeting LWS Nameting LWS 
Gemiddelde 113,75 116,67 
Standaardafwijking 8,20 8,77 
Minimumscore 97 103 
Maximumscore 123 131 

 

 

Alleen de leerlingen van de experimentele groep hebben de voortoets en natoets gemaakt. 

Geen van de leerlingen scoort afwijkend. Eén leerlinge heeft niet meegedaan aan de 

voormeting en één leerling niet aan de nameting. Er resteren 12 leerlingen voor de data-

analyse van LWS.  
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Uit Tabel 2.7.1 blijkt dat de leerlingen vooruitgaan tussen de voortoets en natoets. De 

leerlingen gaan één derde standaarddeviatie vooruit. Twee leerlingen gaan achteruit. 

 

Begrijpend lezen 

Tabel 2.7.2 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting met de Toets Begrijpend lezen (TBL).  

 
Tabel 2.7.2 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting TBL 

  Voormeting TBL Nameting TBL 
Gemiddelde 37,84 53,38 
Standaardafwijking 10,73 11,41 
Minimumscore 13 30 
Maximumscore 66 71 

 

Op de voormeting van de begrijpend lezen toets zijn twee hoge en twee lage scores, maar 

geen extreme scores, gevonden. Zowel de twee laag als de twee hoog scorende leerlingen 

zitten in de controlegroep. Aangezien de scores niet extreem zijn is er geen reden om de 

leerlingen niet mee te nemen in verdere analyses. Eén leerling uit de controlegroep heeft 

alleen de natoets gemaakt. Voorts zijn er drie leerlingen uit de experimentele groep die 

alleen hebben meegedaan met de voormeting. Hierdoor resteren 32 leerlingen voor de data-

analyse voor begrijpend lezen.  

 

Motivatie voor school 

In Tabel 2.7.3 zijn enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting van het welbevinden in relatie tot de leerkracht en welbevinden ten 

aanzien van medeleerlingen weergegeven.  

 

Tabel 2.7.3 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting welbevinden 

in de klas  

  Welbevindenleerkracht Welbevinden medeleerlingen 
  Voormeting Nameting Voormeting Nameting 
Gemiddelde 3,73 3,77 4,32 4,15 
Standaardafwijking 0,70 0,40 0,58 0,80 
Minimumscore 2 3 3 2 
Maximumscore 5 4 5 5 

 

 

Op de voormeting van de vragenlijst welbevinden in relatie tot de leerkracht scoort één 

leerling laag, maar niet extreem laag. Deze leerling blijkt ook op andere onderdelen van de 

motivatie vragenlijst lager dan gemiddeld te scoren. Omdat de scores niet extreem zijn 

wordt de leerling wel betrokken bij de verdere analyses. Twee leerlingen hebben niet 

meegedaan of niet volledig aan de voormeting. Voor de data-analyse van welbevinden in 

relatie tot de leerkracht blijven 12 leerlingen over. Er is niet een leerling die afwijkend scoort 

op de vragenlijst welbevinden ten aanzien van medeleerlingen. Twee leerlingen hebben aan 

de voormeting niet meegedaan of niet volledig. Ook voor welbevinden ten aanzien van 

medeleerlingen blijven 12 leerlingen over voor de verdere data-analyse.  

 

Uit Tabel 2.7.3 blijkt dat de leerlingen nauwelijks vooruit gaan. Drie leerlingen gaan achteruit 

in hun welbevinden in relatie tot de leerkracht op de nameting.  
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Tabel 2.7.4 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting cognitief 

zelfvertrouwen en taakoriëntatie  

  Cognitief zelfvertrouwen Taakoriëntatie 
  Voormeting Nameting Voormeting Nameting 
Gemiddelde 3,35 3,58 3,66 3,78 
Standaardafwijking 0,70 0,81 0,63 0,60 
Minimumscore 2 2 2 2 
Maximumscore 4 4 5 5 

 

 

Op de schaal cognitief zelfvertrouwen scoort één leerling laag op de voormeting. Dit is de 

leerling die ook op de andere onderdelen van motivatie laag scoort. Aangezien de score van 

deze leerling ook op dit onderdeel niet extreem is, wordt de leerling wel betrokken bij de 

verdere analyses. Een leerling heeft niet meegedaan met de voormeting en een leerling heeft 

de nameting niet volledig ingevuld. Hierdoor resteren 12 leerlingen voor de verdere data-

analyse van cognitief zelfvertrouwen. Ook op de schaal taakoriëntatie scoort de leerling die 

eerder ook laag scoorde op andere onderdelen van motivatie laag op de voormeting. De 

leerling wordt ook bij dit onderdeel betrokken bij de verdere analyses, omdat de score niet 

extreem is. Een leerling heeft de voormeting niet gemaakt. er resteren 13 leerlingen voor de 

verdere data-analyse van taakoriëntatie.  

 

Motivatie voor woordenschatonderwijs 

Tabel 2.7.5 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting van intrinsieke motivatie en strategieën.  

 

Tabel 2.7.5 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting taal 

motivatie  

  Intrinsieke motivatie Strategieën 
  Voormeting Nameting Voormeting Nameting 
Gemiddelde 2,58 2,40 2,07 2,06 
Standaardafwijking 0,36 0,31 0,37 0,43 
Minimumscore 2 2 1 2 
Maximumscore 3 3 3 3 

 

 

Het is opvallend dat de leerlingen gemiddeld laag scoren op taalmotivatie. Zowel op het 

onderdeel intrinsieke motivatie als op het onderdeel strategieën zijn er geen leerlingen die 

afwijkend scoren. Eén leerling heeft niet meegedaan aan de voormeting van intrinsieke 

motivatie en één leerling heeft het vragenlijstonderdeel op de voormeting niet volledig 

ingevuld. Dezelfde leerlingen hebben ook de voormeting van strategieën niet gemaakt of 

volledig ingevuld. Zowel voor intrinsieke motivatie als voor strategieën blijven 12 leerlingen 

over voor de verdere data-analyse.  

2.8 PCBS de Levensboom 

 
Woordenschat 

Tabel 2.8.1 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting met de Leeswoordenschat-toets (LWS) in groep 7 en groep 8.  
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Tabel 2.8.1 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting LWS in groep 

7 en groep 8 

 
LWS 

 
groep 7 groep 8 

  Voormeting  Nameting  Voormeting  Nameting  

Gemiddelde 99,32 109,32 117,13 121,35 

Standaardafwijking 8,81 10,04 11,56 16,69 

Minimumscore 83 90 96 90 

Maximumscore 117 130 140 155 

 

Alleen in groep 7 zijn op de voormeting van de woordenschat toets twee hoge en één lage, 

maar geen extreme scores, gevonden op de nameting. De leerling die laag scoort scoorde ook 

al laag op de voormeting en deze leerling zit in de controlegroep. Van de twee hoog scorende 

leerlingen zit er één in de controlegroep en deze leerling scoorde ook al hoger op de 

voormeting. De leerling uit de experimentele groep is flink gestegen in zijn woordenschat, 

van C-niveau naar A- niveau. Aangezien de scores niet extreem zijn is er geen reden om de 

leerlingen niet mee te nemen in verdere analyses. Voorts zijn er twee leerlingen uit de 

experimentele groep die alleen hebben meegedaan met de voormeting. Hierdoor resteren 19 

leerlingen uit groep 7 voor de data-analyse voor woordenschat.  

In groep 8 zijn er twee leerlingen, één uit de experimentele groep en één uit de 

controlegroep die alleen hebben meegedaan met de nameting. Hierdoor resteren 23 

leerlingen uit groep 8 voor de data-analyse voor woordenschat.  

 

Rekenen 

In Tabel 2.8.2 zijn enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting van rekenvaardigheid (RW) in groep 6 en groep 7 weergegeven.  

 

Tabel 2.8.2 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting 

Rekenvaardigheid in groep 7 en groep 8 

 
RW 

 
groep 7 groep 8 

  Voormeting  Nameting  Voormeting  Nameting  

Gemiddelde 88,29 97,00 109,65 114,78 

Standaardafwijking 8,80 8,85 9,30 10,69 

Minimumscore 67 82 94 97 

Maximumscore 105 118 126 139 

 

 

Ook voor de rekenvaardigheid toets zijn alleen in groep 7 hoge en lage scores gevonden op 

de voormeting en één extreme lage score. Bij de nameting scoort er alleen nog één leerling 

hoog, maar niet extreem hoog. Deze leerling, afkomstig uit de controlegroep, had ook op de 

voormeting een hoge score. Aangezien de leerlingen die op de voormeting afweken niet meer 

afwijken op de nameting en de leerling die nog wel afwijkt op de nameting niet extreem 

scoort, is er geen reden om deze leerlingen niet mee te nemen in verdere analyses. Alle 

leerlingen in groep 7 hebben meegedaan met de voormeting en nameting. Er resteren 21 

leerlingen voor groep 7. In groep 8 was één leerling zowel bij de voormeting als de nameting 
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niet aanwezig. Ook was er één leerling die niet aanwezig was bij de nameting. Voor de 

analyses met groep 8 resteren 23 leerlingen.  

 

Motivatie voor school 

In Tabel 2.8.3 zijn enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting van het welbevinden in relatie tot de leerkracht en welbevinden ten 

aanzien van medeleerlingen in groep 7 en groep 8 weergegeven.  

 

 
Tabel 2.8.3 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting welbevinden 

in de klas in groep 7 en groep 8 

 
Welbevinden leerkracht Welbevinden medeleerlingen 

  groep 7 groep 8 groep 7 groep 8 
  Voor- 

meting 
Na- 

meting 
Voor- 

meting 
Na- 

meting 
Voor- 

meting 
Na- 

meting 
Voor- 

meting 
Na- 

meting 
Gemiddelde 3,75 3,87 4,20 4,12 4,25 4,43 4,64 4,57 

Standaardafwijking 0,54 0,54 0,48 0,45 0,77 0,54 0,35 0,45 

Minimumscore 3 3 3 3 2 3 4 3 

Maximumscore 4 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

Alleen in groep 8 scoorde één leerling uit de experimentele groep laag, maar niet extreem 

laag, op de voormeting. Deze leerling is wel betrokken bij de verdere analyses aangezien de 

leerling niet extreem laag scoort. In groep 7 hebben twee leerlingen, één uit de controlegroep 

en één uit de experimentele groep, alleen niet meegedaan aan de voormeting en twee 

leerlingen, beide afkomstig uit de controlegroep, alleen niet meegedaan aan de nameting. 

Uiteindelijk blijven 17 leerlingen uit groep 7 over voor de data-analyses van welbevinden in 

relatie tot de leerkracht. In groep 8 heeft één leerling uit de experimentele groep niet 

meegedaan aan de voormeting. In groep 8 blijven 23 leerlingen over voor de data-analyses 

van welbevinden in relatie tot de leerkracht.  

Op de schaal welbevinden ten aanzien van medeleerlingen scoort één leerling uit de 

experimentele groep van groep 7 extreem laag, zowel op de voormeting als op de nameting. 

Er is besloten deze leerling niet te betrekken bij verdere analyses, omdat de resultaten van 

deze deelnemer de uitkomsten van de data-analyse zouden kunnen vertekenen. 

Waarschijnlijk wordt deze leerling gepest. Ook is er één leerling die alleen laag scoort, maar 

niet extreem, op de voormeting. Deze leerling is wel betrokken bij de verdere analyses. Twee 

leerlingen uit groep 7, één uit de controlegroep en één uit de experimentele groep, waren 

niet aanwezig bij de voormeting. Ook waren er twee leerlingen, beide uit de controlegroep, 

niet aanwezig bij de nameting. In groep 7 resteren 16 leerlingen voor de data-analyses van 

welbevinden ten aanzien van medeleerlingen. In groep 8 is er één leerling die laag, maar niet 

extreem laag, scoort op de nameting van welbevinden ten aanzien van medeleerlingen. Deze 

leerling wordt wel betrokken bij de verdere analyses aangezien het niet over een extreme 

score gaat. Eén leerling uit de experimentele groep van groep 8 heeft niet meegedaan aan de 

voormeting en één leerling uit de controlegroep van groep 8 heeft niet meegedaan aan de 

nameting. Er resteren 23 leerlingen uit groep 8 voor de data-analyses van welbevinden ten 

aanzien van medeleerlingen. 
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In Tabel 2.8.4 worden enkele beschrijvende statistieken gegeven van de scoreverdelingen van 

de voormeting en nameting van het cognitief zelfvertrouwen en taakoriëntatie in groep 7 en 

groep 8.  

 

Tabel 2.8.4 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting cognitief 

zelfvertrouwen en taakoriëntatie in groep 7 en groep 8 

 
Cognitief zelfvertrouwen Taakoriëntatie 

  groep 7 groep 8 groep 7 groep 8 
  Voor- 

meting 
Na- 

meting 
Voor- 

meting 
Na- 

meting 
Voor- 

meting 
Na- 

meting 
Voor- 

meting 
Na- 

meting 
Gemiddelde 3,65 3,82 4,05 4,10 4,12 4,34 4,49 4,50 

Standaardafwijking 0,80 0,79 0,59 0,51 0,77 0,69 0,51 0,39 

Minimumscore 2 2 3 3 2 3 3 4 

Maximumscore 5 5 5 5 5 5 5 5 

Op de schaal cognitief zelfvertrouwen zijn geen opvallende scores gevonden. Op de 

nameting van cognitief zelfvertrouwen zijn er in groep 7 twee leerlingen, beide uit de 

controlegroep, die niet hebben meegedaan. In groep 8 hebben drie leerlingen, één leerling uit 

de experimentele en twee uit de controlegroep, die niet aanwezig waren bij de nameting. Er 

resteren 19 leerlingen in groep 7 en 22 leerlingen in groep 8 voor de data-analyses van 

cognitief zelfvertrouwen.  

Alleen in groep 7 scoort een leerling laag, maar niet extreem laag, op de voormeting van 

taakoriëntatie. Deze leerling wordt gewoon betrokken bij de verdere analyses aangezien het 

niet gaat over een extreme score. In groep 7 doen twee leerlingen uit de controlegroep niet 

mee met de nameting en in groep 8 doen twee leerlingen uit de experimentele groep niet 

mee met de voormeting. In groep 7 resteren 19 leerlingen en in groep 8 23 leerlingen voor de 

data-analyses van taakoriëntatie.  

 

Motivatie voor woordenschatonderwijs 

In Tabel 2.8.5 zijn enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting van de intrinsieke motivatie en de strategieën in groep 7 en groep 8 

weergegeven.  

 

Tabel 2.8.5 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting taal 

motivatie in groep 7 en groep 8 

 

Intrinsieke motivatie Strategieën 

  groep 7 groep 8 groep 7 groep 8 
  Voor- 

meting 
Na- 

meting 
Voor- 

meting 
Na- 

meting 
Voor- 

meting 
Na- 

meting 
Voor- 

meting 
Na- 

meting 
Gemiddelde 2,99 2,91 3,10 3,03 2,63 2,52 2,55 2,51 

Standaardafwijking 0,47 0,57 0,46 0,54 0,50 0,64 0,44 0,51 

Minimumscore 2 2 2 2 2 1 1 2 

Maximumscore 4 4 4 4 4 4 3 4 

 

 

Voor de voormetingen en nametingen van intrinsieke motivatie zijn zowel in groep 7 als 

groep 8 geen bijzondere scores gevonden. In groep 7 hebben twee leerlingen uit de 

controlegroep en één leerling uit de experimentele groep niet meegedaan met de nameting. 

Ook heeft één leerling uit de experimentele groep alleen niet meegedaan met de voormeting. 
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In groep 7 resteren 17 leerlingen voor de data-analyses van intrinsieke motivatie. In groep 8 

heeft één leerling uit de experimentele groep niet meegedaan met de voormeting en één 

leerling uit de experimentele groep niet meegedaan met de nameting. Dit resteert tot 23 

leerlingen in groep 8.  

Op de schaal strategieën is er één leerling die laag scoort en één leerling die hoog scoort op 

de voormeting van groep 7. Beide leerlingen komen uit de controlegroep. Aangezien de 

scores niet extreem zijn worden de leerlingen wel bij de verdere analyses betrokken. In 

groep 7 zijn er drie leerlingen die niet hebben meegedaan met de nameting, één leerling uit 

de experimentele groep en twee uit de controlegroep. Er blijven 18 leerlingen over in groep 7 

voor verdere data-analyse van strategieën. In groep 8 zijn er twee leerlingen uit de 

experimentele groep die laag scoren op de voormeting en vier leerlingen, één uit de 

experimentele groep en drie uit de controlegroep, die hoog scoren op de nameting. De 

leerlingen worden wel betrokken bij de verdere analyses aangezien de scores niet extreem 

zijn. Twee leerlingen uit groep 8, één leerling uit de experimentele groep en één leerling uit 

de controlegroep, waren alleen aanwezig bij de nameting. En één leerling uit groep 8, uit de 

controlegroep, was alleen aanwezig bij de voormeting. In groep 8 blijven er 22 leerlingen 

over voor verdere data-analyse van strategieën. 

 

Motivatie voor rekenen 

In Tabel 2.8.6 zijn enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting van plezier in rekenen en angst met rekenen in groep 7 en groep 8 

weergegeven.  

 

Tabel 2.8.6 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting motivatie 

voor rekenen in groep 7 en groep 8 

 

Plezier in rekenen Angst voor rekenen 

  groep 7 groep 8 groep 7 groep 8 
  Voor- 

meting 
Na- 

meting 
Voor- 

meting 
Na- 

meting 
Voor- 

meting 
Na- 

meting 
Voor- 

meting 
Na- 

meting 
Gemiddelde 2,60 2,70 2,83 2,66 3,12 3,21 3,19 3,08 

Standaardafwijking 0,71 0,75 0,51 0,41 0,57 0,46 0,56 0,52 

Minimumscore 1 1 2 2 2 2 2 2 

Maximumscore 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

Op de schaal plezier in rekenen zijn zowel in groep 7 als in groep 8 geen bijzondere scores 

gevonden. In groep 7 heeft één leerling de voormeting niet gemaakt en hebben twee 

leerlingen de nameting niet gemaakt. Alle drie de leerlingen komen uit de uit de 

controlegroep. In groep 7 resteren 18 leerlingen voor de verdere data-analyse van plezier in 

rekenen. In groep 8 heeft één leerling uit de experimentele groep de voormeting niet 

gemaakt en één leerling uit de controlegroep de nameting niet gemaakt. In groep 8 resteren 

22 leerlingen voor de verdere data-analyse van plezier in rekenen. 

Voor de voormetingen en nametingen van angst bij rekenen zijn zowel in groep 7 als groep 8 

bijzondere scores gevonden. In groep 7 scoren twee leerlingen uit de experimentele groep 

laag op de voormeting en in groep 8 scoort één leerling uit de controlegroep laag op de 

voormeting. De leerlingen zijn wel betrokken bij de verdere analyses aangezien zij niet 

extreem scoren. In groep 7 zijn er twee leerlingen uit de controlegroep die niet hebben 

meegedaan aan de nameting. In groep 8 is er één leerling uit de experimentele groep die niet 
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heeft meegedaan met de voormeting. Dit resteert in groep 7 op 19 leerlingen en in groep 8 

op 24 leerlingen voor de verdere data-analyse van angst bij rekenen.  

 

2.9  SKOzoK  

 

Rekenen 

Tabel 2.9.1 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting met de rekenvaardigheid-toets (RW) in groep 6, 7 en 8.  

 
Tabel 2.9.1 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting Cito-toets 

RW in groep 6, 7 en 8 

 
RW 

 
groep 6 groep 7 groep 8 

  Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting 

Gemiddelde 78,95 87,60 89,79 97,54 105,55 112,98 
Standaardafwijking 12,30 11,54 15,81 12,98 15,04 14,92 
Minimumscore 44 61 48 62 62 75 
Maximumscore 106 116 122 117 132 141 
 

 

Eén leerling scoort laag op de voormeting en één andere leerling scoort hoog op de 

voormeting. Beide leerlingen behoren tot de controlegroep. Aangezien de scores niet extreem 

zijn worden beide leerlingen betrokken bij verdere analyses. Ook in groep 8 zijn er 

afwijkende maar geen extreme scores gevonden. Twee leerlingen uit de controlegroep scoren 

laag op de voormeting. Eén van deze leerling scoort ook laag op de nameting, maar ook niet 

extreem. Beide leerlingen worden betrokken bij verdere analyses. In groep 7 zijn geen 

afwijkende scores gevonden. In groep 6 hebben vijf leerlingen, waarvan één uit de 

controlegroep, de voortoets niet gemaakt en vier, allen uit de experimentele groep, de 

natoets niet. Twee van deze leerlingen, waarvan één uit de controlegroep, hebben zowel de 

voortoets als de natoets niet gemaakt. In groep 6 resteren 62 leerlingen. Twee leerlingen 

hebben de voortoets niet gemaakt en één leerling heeft de natoets niet gemaakt uit groep 7. 

Alle drie de leerlingen behoren tot de experimentele groep. Er resteren 48 leerlingen voor de 

data-analyse van groep 7. In groep 8 heeft een leerling uit de experimentele groep zowel de 

voortoets als de natoets niet gemaakt. Ook hebben twee leerlingen uit de experimentele 

groep niet meegedaan aan de nameting. Voor de data-analyse van groep 8 blijven 48 

leerlingen over.  

 

Tempotoets optellen 

Tabel 2.9.2 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting met het onderdeel optellen van de tempotoets in groep 6, 7 en 8.  

 

Tabel 2.9.2 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting tempotoets 

optellen in groep 6, 7 en 8 

 
Tempotoets optellen 

 
groep 6 groep 7 groep 8 

  Voor-
meting 

Na-
meting 

Voor-
meting 

Na-
meting 

Voor-
meting 

Na-
meting 

Gemiddelde 29,41 33,31 32,81 35,77 37,93 39,81 
Standaardafwijking 7,11 6,91 5,28 5,68 5,74 6,08 
Minimumscore 10 18 21 25 27 26 
Maximumscore 45 50 44 47 50 50 
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Alleen in groep 6 zijn er twee leerlingen die laag, maar niet extreem, scoren op de 

voormeting. In groep 8 scoort er één leerling laag, maar niet extreem, op de nameting. Alle 

drie de leerlingen behoren tot de controlegroep. Aangezien de scores niet extreem zijn 

worden de leerlingen betrokken bij de verdere analyses. Eén leerling van groep 6 heeft zowel 

de voormeting als de nameting niet gedaan, een andere leerling van groep 6 heeft niet 

meegedaan aan de voormeting. Beide leerlingen behoren tot de experimentele groep. 

Daarnaast hebben zes leerlingen van de experimentele groep en vijf leerlingen van de 

controlegroep niet meegedaan aan de nameting. Hierdoor resteren 54 leerlingen uit groep 6 

voor de data-analyse voor woordenschat. In groep 7 hebben drie leerlingen niet meegedaan 

aan de voormeting, waarvan één leerling uit de controlegroep. En zes leerlingen niet aan de 

nameting, waarvan vier leerlingen uit de controlegroep. Eén leerling uit de experimentele 

groep heeft zowel de voormeting als de nameting gemist. In groep 7 blijven 43 leerlingen 

over voor de verdere data-analyse van optellen. Er hebben drie leerlingen van groep 8 uit de 

controlegroep niet meegedaan met de voormeting, waarvan twee ook niet aan de nameting. 

Verder hebben vier leerlingen uit de controlegroep de nameting niet gedaan. Er resteren 43 

leerlingen voor de data-analyse in groep 8.  

 

Tempotoets aftrekken 

Tabel 2.9.3 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting met het onderdeel aftrekken van de tempotoets in groep 6, 7 en 8.  

 

Tabel 2.9.3 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting tempotoets 

aftrekken in groep 6, 7 en 8 

 
Tempotoets aftrekken 

 
groep 6 groep 7 groep 8 

  Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting 

Gemiddelde 25,59 30,09 29,37 31,81 34,05 35,81 
Standaardafwijking 8,77 8,28 7,43 7,13 7,75 7,41 
Minimumscore 6 13 13 12 17 17 
Maximumscore 45 50 44 46 50 50 

 

 

In groep 6 scoort één leerling uit de controlegroep hoog op de nameting maar niet extreem 

hoog. Zowel in groep 7 als groep 8 scoort één leerling (een uit de experimentele groep en de 

ander uit de controlegroep) laag op de nameting. Geen van de leerlingen scoort extreem, 

vandaar dat alle leerlingen betrokken worden bij de verdere analyses. In groep 6, 7 en 8 

hebben dezelfde leerlingen als bij het onderdeel optellen de voormetingen en nametingen 

van het onderdeel aftrekken niet gemaakt. Er resteren 54 leerlingen voor groep 6, 43 

leerlingen voor groep 7 en 43 leerlingen voor groep 8. 

 

Tempotoets vermenigvuldigen 

In Tabel 2.9.4 worden enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting met het onderdeel vermenigvuldigen van de tempotoets in groep 6, 

7 en 8 zonder de leerlingen die extreem scoren weergegeven.  
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Tabel 2.9.4 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting tempotoets 

vermenigvuldigen in groep 6, 7 en 8 zonder outliers. 

 
Tempotoets vermenigvuldigen 

 
groep 6 groep 7 groep 8 

  Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting 

Gemiddelde 27,46 33,74 34,76 37,50 36,93 40,69 
Standaardafwijking 9,31 9,88 9,79 9,64 11,15 10,58 
Minimumscore 11 15 13 17 13 17 
Maximumscore 50 50 50 50 50 50 

 

 

In groep 6 zijn er vier leerlingen, waarvan drie uit de controlegroep, die erg hoog scoren. 

Twee leerlingen scoren zelfs de maximale score, maar toch zijn het geen extreme scores. Er 

is dus geen reden om de leerlingen uit te sluiten voor verdere analyses. Eén leerling in groep 

7 uit de experimentele groep scoort extreem laag, zowel op de voormeting als de nameting. 

Deze leerling wordt niet betrokken bij de verdere data-analyse. Ook in groep 8 is er één 

leerling die extreem laag scoort op de voormeting. De leerling behoort tot de controlegroep. 

Op de nameting scoort deze leerling vreemd genoeg de maximale score. Er wordt besloten 

deze leerling niet te betrekken bij de verdere data-analyse. 

In groep 6, 7 en 8 hebben dezelfde leerlingen als bij het onderdeel optellen de voormetingen 

en nametingen van het onderdeel optellen en aftrekken niet gemaakt. Er resteren 54 

leerlingen voor groep 6, 42 leerlingen voor groep 7 en 42 leerlingen voor groep 8. 

Tempotoets delen 

Tabel 2.9.5 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting met het onderdeel delen van de tempotoets in groep 6, 7 en 8 

zonder de leerlingen met extreme scores.  

 
Tabel 2.9.5 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting tempotoets 

delen in groep 6, 7 en 8 zonder outliers 

 
Tempotoets delen 

 
groep 6 groep 7 groep 8 

  Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting 

Gemiddelde 21,60 30,06 28,93 33,36 31,29 36,88 
Standaardafwijking 12,09 13,28 10,92 11,33 13,68 12,46 
Minimumscore 0 0 10 13 3 9 
Maximumscore 50 50 50 50 50 50 

 

 

De vier leerlingen die in groep 6 hoog scoorde op vermenigvuldigen scoren ook de hoogste 

score op delen. Ook de twee leerlingen, één uit groep 7 en één uit groep 8, die extreem 

scoorde op vermenigvuldigen scoorden extreem laag op delen. Deze twee leerlingen worden 

ook bij delen niet betrokken bij de verdere analyses.  

In groep 7 en 8 hebben dezelfde leerlingen als bij de andere onderdelen van de tempotoets 

de voormetingen en nametingen van het onderdeel delen niet gemaakt. In groep 6, 

daarentegen heeft een leerling uit de controlegroep niet meegedaan aan de voormeting, maar 

wel aan de nameting. Er resteren 53 leerlingen voor groep 6, 42 leerlingen voor groep 7 en 

42 leerlingen voor groep 8. 
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Motivatie voor school 

In Tabel 2.9.6 worden enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting met welbevinden in relatie tot de leerkracht in groep 6, 7 en 8 

weergegeven.  

 

Tabel 2.9.6 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting welbevinden 

in relatie tot de leerkracht in groep 6, 7 en 8 

 
Welbevinden leerkracht 

 
groep 6 groep 7 groep 8 

  Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting 

Gemiddelde 3,76 3,83 3,71 3,85 3,67 3,74 
Standaardafwijking 0,43 0,55 0,52 0,56 0,59 0,68 
Minimumscore 3 2 2 3 2 2 
Maximumscore 5 5 5 5 5 5 

 

 

Twee leerlingen in groep 6 scoren laag op de nameting, waarvan één extreem laag. De 

extreem laag scorende leerling komt uit de experimentele groep. Er lijkt sprake te zijn van 

toeval, aangezien op de voormeting geen extreme score is behaald door de leerling. Beide 

leerlingen worden wel betrokken bij de verdere analyses. In groep 7 en 8 is er voor beide een 

leerling, uit de experimentele groep, die laag scoort. Aangezien de scores niet extreem zijn 

worden de leerlingen wel betrokken bij verdere analyses. Negen leerlingen, waarvan acht uit 

de controlegroep, hebben de voormeting in groep 6 niet gemaakt en vier, waarvan drie uit de 

controlegroep, de nameting niet. Van deze leerlingen heeft er één zowel de voormeting als 

de nameting niet gemaakt (deze leerling komt uit de controlegroep). Er resteren 55 

leerlingen voor de data-analyse van groep 6. In groep 7 hebben twee leerlingen de 

voormeting niet gemaakt en twee de nameting. Alle vier de leerlingen behoren tot de 

controlegroep. Dit resteert tot 47 leerlingen. In groep 8 hebben drie leerlingen de voormeting 

niet gemaakt en één de nameting. Ook deze drie leerlingen komen uit de controlegroep. In 

groep 8 resteren 47 leerlingen.  

 

Tabel 2.9.7 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting met welbevinden ten aanzien van medeleerlingen in groep 6, 7 en 8.  

 

Tabel 2.9.7 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting welbevinden 

ten aanzien van medeleerlingen in groep 6, 7 en 8 

 
Welbevinden medeleerlingen 

 
groep 6 groep 7 groep 8 

  Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting 

Gemiddelde 3,82 3,93 4,04 4,08 4,22 4,28 
Standaardafwijking 0,65 0,69 0,58 0,59 0,54 0,52 
Minimumscore 2 2 3 3 3 3 
Maximumscore 5 5 5 5 5 5 

 

 

In groep 6 scoren twee leerlingen uit de controlegroep laag op de voormeting en twee andere 

leerlingen, waarvan één uit de controlegroep en één uit de experimentele groep, laag op de 

nameting. Aangezien het geen extreme scores zijn, worden alle vier de leerlingen betrokken 

bij de verdere analyses. In groep 7 zijn geen afwijkende scores gevonden. Twee leerlingen 
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van groep 8, één uit de controlegroep en één uit de experimentele groep, scoren laag, maar 

niet extreem op de voormeting. Beide leerlingen worden betrokken bij verdere analyses. In 

groep 6 hebben zes leerlingen uit de controlegroep de voormeting niet gedaan en drie uit de 

controlegroep de nameting niet. Eén van deze leerlingen heeft zowel de voormeting als de 

nameting niet gemaakt. Er resteren 59 leerlingen. In groep 7 hebben drie leerlingen uit de 

controlegroep de voormeting niet gedaan en één uit de controlegroep de nameting niet. Er 

blijven 47 leerlingen over voor data-analyse. Twee leerlingen uit de controlegroep hebben in 

groep 8 de voormeting niet gedaan. In groep 8 resteren 48 leerlingen. 

 

Tabel 2.9.8 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting met cognitief zelfvertrouwen in groep 6, 7 en 8.  

 
Tabel 2.9.8 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting cognitief 

zelfvertrouwen in groep 6, 7 en 8 

 
Cognitief zelfvertrouwen 

 
groep 6 groep 7 groep 8 

  Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting 

Gemiddelde 3,72 3,73 3,59 3,75 3,80 3,78 
Standaardafwijking 0,56 0,53 0,57 0,48 0,50 0,66 
Minimumscore 3 3 2 3 2 2 
Maximumscore 5 5 4 5 5 5 

 

 

Twee leerlingen uit de experimentele groep hebben een erg hoog cognitief zelfvertrouwen in 

groep 6, zij scoren maximaal. Maar aangezien het algemene gemiddelde hoog ligt, worden de 

leerlingen wel bij de data-analyse betrokken. In groep 7 daarentegen scoren drie leerlingen 

uit de experimentele groep laag op de voormeting. Ook scoort er een leerling op de nameting 

hoog. Maar de scores zijn niet extreem dus worden de leerlingen wel betrokken bij de 

verdere analyse. Ook in groep 8 zijn er leerlingen die afwijkend scoren, maar niet extreem. 

Eén leerling uit de experimentele groep scoort laag op de voormeting en één leerling uit de 

controlegroep scoort hoog op de voormeting. Ook scoort één leerling uit de controlegroep 

laag op de nameting. In groep 6 hebben negen leerlingen de voormeting niet gemaakt en drie 

de nameting niet. Alle negen leerlingen zitten in de controlegroep. Dit leidt tot 55 leerlingen 

i groep 6 voor verder data-analyses. Ook in groep 7 zijn er twee leerlingen uit de 

controlegroep die de voormeting niet hebben gemaakt. In groep 8 hebben drie leerlingen de 

voormeting niet gemaakt en een de nameting niet. Ook deze leerlingen komen uit de 

controlegroep. In groep 7 blijven 49 leerlingen over en in groep 8 46 leerlingen.  

 

Tabel 2.9.9 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting met taakoriëntatie in groep 6, 7 en 8.  
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Tabel 2.9.9 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting 

taakoriëntatie in groep 6, 7 en 8 

 
Taakoriëntatie  

 
groep 6 groep 7 groep 8 

  Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting 

Gemiddelde 4,00 3,88 3,93 3,96 4,00 3,97 
Standaardafwijking 0,75 0,64 0,60 0,61 0,53 0,73 
Minimumscore 2 2 2 3 3 2 

Maximumscore 5 5 5 5 5 5 

 

 

In groep 6 zijn er vier leerlingen die laag scoren op taakoriëntatie, twee op de voormeting uit 

de controlegroep en twee op de nameting, waarvan één uit de controlegroep. In groep 7 

scoren geen leerlingen afwijkend. Een leerling in groep 8 uit de experimentele groep scoort 

laag. Geen van alle leerlingen scoort extreem vandaar dat alle leerlingen betrokken worden 

bij de verdere analyses. Zes leerlingen van groep 6 hebben de voormeting niet gemaakt en 

één de nameting niet. In groep 7 hebben twee de voormeting en één de nameting niet 

gemaakt. Ook in groep 8 heeft één leerling de nameting niet gemaakt. Alle leerlingen komen 

uit de controlegroep. Uiteindelijk resteren 60 leerlingen in groep 6, 48 leerlingen in groep 7 

en 49 leerlingen in groep 8.  

 

Motivatie voor rekenen 

In Tabel 2.9.10 worden enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting voor plezier in rekenen in groep 6, 7 en 8 weergegeven.  

 

Tabel 2.9.10 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting plezier in 

rekenen in groep 6, 7 en 8 

 
Plezier in rekenen 

 
groep 6 groep 7 groep 8 

  Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting 

Gemiddelde 2,27 2,25 1,91 2,07 2,11 2,13 
Standaardafwijking 0,63 0,59 0,46 0,45 0,44 0,56 
Minimumscore 1 1 1 1 1 1 
Maximumscore 4 4 3 3 3 3 

 

 

Alleen in groep 6 wordt een afwijkende score gevonden. Een leerling uit de controlegroep 

scoort hoog, maar niet extreem op de nameting. Deze leerling wordt betrokken bij de 

verdere analyses. In groep 6 hebben zes leerlingen uit de controlegroep de voormeting en 

vier leerlingen, waarvan twee uit de controlegroep, de nameting niet gemaakt. Er resteren 57 

leerlingen in groep 6 voor verdere analyses. Drie leerlingen van groep 7 uit de controlegroep 

hebben niet meegedaan aan de voormeting en twee leerlingen uit de experimentele groep 

niet aan de nameting. Hierdoor blijven 46 leerlingen over voor verder analyses. In groep 8 

deden drie leerlingen uit de controlegroep niet mee aan de voormeting en blijven er dus 47 

leerlingen over voor de verdere analyses.  

 

In Tabel 2.9.11 worden enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting met angst voor rekenen in groep 6, 7 en 8 weergegeven.  
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Tabel 2.9.11 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting angst voor 

rekenen in groep 6, 7 en 8 

 
Angst voor rekenen 

 
groep 6 groep 7 groep 8 

  Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting Voor-
meting 

Na-meting 

Gemiddelde 3,14 3,21 3,00 3,04 3,21 3,16 
Standaardafwijking 0,53 0,53 0,51 0,46 0,50 0,60 
Minimumscore 1 2 2 2 2 1 
Maximumscore 4 4 4 4 4 4 

 

 

In groep 6 scoort een leerling uit de controlegroep zowel op de voormeting als nameting 

laag, maar niet extreem en de leerling is wel minder angstig op de nameting. Ook scoort een 

leerling uit de experimentele groep laag, maar niet extreem op de nameting. Beide leerlingen 

worden betrokken bij de verdere analyses. In groep 7 scoort een leerling uit de controlegroep 

laag op de voormeting en drie leerlingen laag op de nameting, waarvan twee uit de 

controlegroep. Ook scoort een leerling uit de controlegroep hoog op de nameting. Geen van 

alle scores zijn extreem dus worden alle leerlingen betrokken bij verdere analyses. Een 

leerling in groep 8 scoort zowel op de voormeting als de nameting erg laag. Ook scoort een 

leerling alleen op de voormeting laag. Toch zijn de scores niet extreem. Alle tweed leerlingen 

behoren tot de controlegroep. De leerlingen worden wel betrokken bij de verdere analyses.  

In groep 6 hebben zes leerlingen uit de controlegroep de voormeting en twee leerlingen, 

waarvan een uit de controlegroep, de nameting niet gemaakt. In groep 7 hebben drie 

leerlingen uit de controlegroep de voormeting en twee leerlingen van de experimentele groep 

de nameting niet gemaakt. Ook in groep 8 hebben twee leerlingen uit de controlegroep de 

voormeting en een uit de experimentele groep de nameting niet gemaakt. Dit resteert tot 59 

leerlingen in groep 6, 46 leerlingen in groep7 en 47 leerlingen in groep 8.  

 

2.10  Tweemaster-Kameleon 

 

Rekenen 

Tabel 2.10.1 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting met de Rekentoets (RW) in groep 6. 

 

Tabel 2.10.1 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting RW in groep 

6  

  Rekenen  
  Voormeting Nameting 

Gemiddelde 85.60 89.40 

Standaardafwijking 13.15 10.34 

Minimumscore 61 66 

Maximumscore 120 111 

 

 

In groep 6 zijn op de voormeting en nameting van de RW geen extreme lage scores 

gevonden. Twee leerlingen, één uit de controlegroep en één uit de experimentele groep, 

hebben zowel bij de voormeting als bij de nameting niet meegedaan aan de toetsing. Twee 
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leerling uit de controlegroep hebben alleen niet meegedaan aan de toetsing bij de nameting. 

Hierdoor resteren 60 leerlingen uit groep 6 voor de data-analyse voor rekenen.  

Motivatie voor school 

Tabel 2.10.2 geeft enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting met welbevinden in relatie tot de leerkracht in groep 6 weer. 

 

Tabel 2.10.2 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting welbevinden 
in groep 6 

  Welbevinden leerkracht Welbevinden medeleerlingen 
   Voormeting Nameting Voormeting Nameting 

Gemiddelde 3.66 3.49 4.00 3.95 

Standaardafwijking 0.51 0.64 0.56 0.72 

Minimumscore 2 1 2 2 

Maximumscore 5 5 5 5 

 
 
Op de schaal welbevinden in relatie tot de leerkracht scoort één leerling laag, maar niet 
extreem op de nameting. Deze leerling wordt betrokken bij de verdere analyses. Zeven 
leerlingen (vier leerlingen uit de experimentele groep en drie leerlingen uit de controlegroep) 
hebben niet meegedaan aan de voormeting en twee leerlingen (één uit de experimentele 
groep en één uit de controlegroep) niet aan de nameting. Er resteren 55 leerlingen voor de 
verdere data-analyse. 
Op de schaal welbevinden ten aanzien van medeleerlingen scoort één leerling laag op de 
voormeting en één leerling laag op de nameting. Aangezien de scores niet extreem laag zijn 
worden beide leerlingen betrokken bij de verdere data-analyse. Dezelfde zeven leerlingen die 
niet hebben meegedaan aan de voormeting van welbevinden in relatie tot de leerkracht 
hebben ook niet meegedaan aan de voormeting van welbevinden ten aanzien van 
medeleerlingen. Aan de nameting hebben drie leerlingen (twee uit de experimentele groep en 
één uit de controlegroep) niet meegedaan. De leerlingen uit de controlegroep heeft ook niet 
meegedaan aan de voormeting. In totaal resteren 55 leerlingen voor de verdere data-analyse. 
 

In Tabel 2.10.3 worden enkele beschrijvende statistieken gegeven van de scoreverdelingen 

van de voormeting en nameting van het cognitief zelfvertrouwen en taakoriëntatie in groep 

6. 

 
Tabel 2.10.3 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting cognitief 

zelfvertrouwen en taakoriëntatie in groep 6 

  Cognitief zelfvertrouwen Taakoriëntatie 
  Voormeting Nameting Voormeting Nameting 

Gemiddelde 3.66 3.79 4.00 4.03 

Standaardafwijking 0.57 0.55 0.70 0.67 

Minimumscore 2 2 2 3 

Maximumscore 5 5 5 5 

 
 
Geen van de leerlingen scoort extreem. De zeven leerlingen die niet hebben meegedaan aan 
de voormetingen van welbevinden hebben ook niet meegedaan aan de voormeting van 
cognitief zelfvertrouwen. Twee leerlingen (één uit de experimentele groep en één uit de 
controlegroep) hebben niet meegedaan aan de nameting. In totaal resteren 55 leerlingen voor 
de verdere analyses. 
Op de schaal taakorientatie zijn geen opvallende scores gevonden. Er zijn acht leerlingen die 
niet hebben meegedaan aan de voormeting (zes leerlingen uit de experimentele groep en 
twee uit de controlegroep) en drie leerlingen die niet hebben meegedaan aan de nameting 
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(twee uit de experimentele groep en één uit de controlegroep). Er resteren 53 leerlingen voor 
de verdere data-analyses. 

Motivatie voor rekenen 

In Tabel 2.10.4 zijn enkele beschrijvende statistieken van de scoreverdelingen van de 

voormeting en nameting van plezier in rekenen en angst met rekenen in groep 6 

weergegeven.  

 

Tabel 2.10.4 Beschrijvende statistieken van de voormeting en de nameting motivatie 

voor rekenen in groep 6 

  Plezier in rekenen Angst voor rekenen 
  Voormeting Nameting Voormeting Nameting 

Gemiddelde 2.43 2.36 2.99 3.02 

Standaardafwijking 0.73 0.72 0.63 0.56 

Minimumscore 1 1 2 1 

Maximumscore 4 4 4 4 

 
 
Op de schaal plezier in rekenen scoren vier leerlingen nogal hoog op de nameting. Deze 
leerlingen scoren niet extreem hoog en worden betrokken bij de verdere analyses. Tien 
leerlingen (zes uit de experimentele groep en vier uit de controlegroep) hebben niet 
meegedaan aan de voormeting en twee leerlingen (één uit de experimentele groep en één uit 
de controlegroep) niet aan de nameting.  
In totaal resteren 52 leerlingen voor de verdere data-analyses.  
Wat betreft de schaal angst voor rekenen scoren twee leerlingen laag op de nameting, maar 
niet extreem. Acht leerlingen (vijf uit de experimentele groep en drie uit de controlegroep) 
hebben niet meegedaan aan de voormeting en twee leerlingen (uit de controlegroep) niet aan 
de nameting. Er resteren 54 leerlingen voor de verdere analyses. 

2.11  Stichting Het Maatman 

Enkele beschrijvende statistieken van de somscores worden gegeven in Tabel 2.11.1. 

Tabel 2.11.1 Beschrijvende statistieken van de totaalscores op de motivatieschalen 

 N M sd min max 
 Voormetingen   
Welbevinden in relatie tot de 
leerkracht 

63 3.70 .59 2.29 4.86 

Welbevinden medeleerlingen 64 3.83 .58 2.67 4.83 
Cognitief zelfvertrouwen 63 3.64 .59 2.14 4.71 
Taakoriëntatie 63 3.93 .66 2.20 5.00 
Intrinsieke leesmotivatie 61 1.78 .34 1.30 2.30 
Leesstrategieën 61 2.34 .58 1.22 3.78 
 Nametingen   
Welbevinden in relatie met de 
leerkracht 

63 3.75 .57 2.00 5.00 

Welbevinden medeleerlingen 63 3.92 .62 2.50 5.00 
Cognitief zelfvertrouwen 62 3.73 .64 2.14 5.00 
Taakoriëntatie 62 3.86 .70 2.00 5.00 
Intrinsieke leesmotivatie 63 1.87 .33 1.30 2.30 
Leesstrategieën 63 2.24 .56 1.00 3.56 

Noot. M: gemiddelde score, sd: standaardafwijking, min: minimumscore, max: maximumscore 
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Opvallend is de relatief lage gemiddelde score op leesmotivatie en ook de geringe 

standaardafwijking van de verdeling van deze scores. Dit kan wellicht te maken hebben met 

deze bijzondere groep leerlingen. 

 


