
Samenvatting 
De ambassadeur digitale schoolborden van basisschool de Arabesk in Arnhem, leerkracht 
van groep 5-6, wilde graag inzicht in de effecten van de door haar toegepaste werkwijze 
met het digibord in de verlengde instructie rekenen. Leerlingen die na de klassikale 
rekeninstructie nog wat extra instructie nodig hebben alvorens zelfstandig met de 
verwerking aan de slag te kunnen, gaan in tweetallen zelfstandig aan de slag met 
specifiek voor de instructiestof ontwikkelde interactieve rekenopgaven op het digibord. 
Het materiaal, passend bij de methode De Wereld in Getallen, is in nauw overleg met de 
leerkracht door een student van Pabo Arnhem, onder begeleiding van een rekendocent 
van de pabo, ontwikkeld.  
De werkwijze vervangt de ‘normale’ verlengde instructie, waarbij de leerkracht een paar 
leerlingen apart neemt aan een instructietafel. Er vindt dan een leergesprek plaats: de 
leerkracht stimuleert de leerlingen de rekenstrategie hardop te verwoorden. Dat is een 
belangrijk element in het leerproces. In de nieuwe werkwijze wordt het digibord ingezet 
als leerkrachtvervanger. Dat betekent dat de leerlingen in plaats van door de leerkracht, 
door het op het digibord aangeboden materiaal moeten worden uitgedaagd actief en met 
elkaar het rekenprobleem te bespreken en op te lossen. Er zal met andere woorden een 
soort van leergesprek tussen de leerlingen moeten ontstaan. De leerlingen zullen daarbij 
minimale ondersteuning van de leerkracht nodig moeten hebben. 
 
De leerkracht wilde niet alleen inzicht in de effecten op het leren en handelen van de 
leerlingen die met het digibord aan de slag zijn, maar ook in de mogelijke effecten op de 
overige leerlingen in de klas. In het team bestond enige vrees dat de activiteiten aan het 
digibord de andere leerlingen in de klas te veel zou afleiden. De leerkracht zelf 
vermoedde dat de andere leerlingen mogelijk juist wat op zouden steken van het werk 
van hun klasgenoten aan het digibord. 
 
De resultaten van het onderzoek moeten ertoe leiden dat basisschool de Arabesk, maar 
ook andere scholen binnen het schoolbestuur Delta, beter inzicht krijgen in de effecten 
van het gebruik van het digibord door leerlingen zelf bij de verlengde instructie rekenen. 
Aan het lectoraat Leren met Ict van de HAN is gevraagd het onderzoek op te zetten en 
uit te voeren. Het onderzoek is gefinancierd door Kennisnet. 
 
De vraag vanuit basisschool de Arabesk is vertaald in twee hoofdvragen: 

1. Welke effecten heeft de inzet van het digibord tijdens zelfstandig groepswerk in 
de verlengde instructie rekenen op de houding, het gedrag en de leerresultaten 
van de leerlingen van groep 6 die deelnemen aan deze verlengde instructie?  

2. Welke effecten heeft de inzet van het digibord tijdens zelfstandig groepswerk in 
de verlengde instructie rekenen op de mate van taakgerichtheid van de leerlingen 
van groep 6 en groep 5 die niet deelnemen aan de verlengde instructie? Is er 
mogelijk sprake van een leereffect? 

 
Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is onderzoek uitgevoerd naar de 
uitvoering van elf verschillende verlengde instructiemomenten rekenen met tien 
verschillende digibordarrangementen (het materiaal en de hulpmiddelen op het digibord) 
voor de verlengde instructie rekenen in combinatiegroep 5-6 van basisschool de Arabesk 
in Arnhem. In feite zijn elf casestudies uitgevoerd, verspreid over vijf rekenlessen in de 
periode van 17 november t/m 8 december 2008. De handelingen van en de interactie 
van leerlingen aan het digibord zijn steeds in detail geregistreerd middels video en live 
observaties. De taakgerichtheid van de andere leerlingen in de klas is systematisch 
geobserveerd. Daarnaast is het gerealiseerde werktempo van deze leerlingen bij het 
zelfstandig werken geregistreerd en vergeleken met het door de leerkracht verwachte 
(‘normale’) werktempo. Bij alle leerlingen zijn voor- en nametingen uitgevoerd in de 
vorm van korte rekentoetsjes over de leerstof uit de verlengde instructie. 
 



De uitspraken die met dit onderzoek gedaan worden over de inzet van het digibord bij de 
verlengde instructie rekenen en de effecten daarvan op de leerlingen, kunnen niet zonder 
meer vertaald worden naar andere klassensituaties. Het onderzoek is contextspecifiek. 
We doen geen uitspraken over de waarde van het digibord in het algemeen. 

Resultaten en conclusie 

Uit de observaties van de verlengde instructiemomenten rekenen aan het digibord voor 
groep 6-leerlingen van de Arabesk, blijkt dat de leerlingen inderdaad actief en 
onderzoekend met elkaar en het digibordmateriaal aan het rekenen zijn. Er is in veel 
gevallen duidelijk sprake van een actieve en onderzoekende leerhouding. De leerlingen 
zijn, anders dan aan de instructietafel, ook fysiek actief. De leerlingen zijn met aandacht 
voor de taak en betrokken op elkaar aan het werk. Het beoogde leergesprek vindt in de 
duo’s daadwerkelijk plaats. Er wordt volop hardop gerekend. Strategieën worden 
uitgesproken en uitgeprobeerd. De leerlingen zijn zelfstandig aan het werk en hebben 
steeds minder hulp nodig. De leerlingen hebben er veel plezier in. De leerlingen hebben 
vaak baat bij de hulpmiddelen die de digibordarrangementen bieden. Het slepen vergt 
nog wat meer ervaring. Wat betreft effecten op leergedrag en leerhouding lijkt de 
werkwijze aan het digibord daarmee een schot in de roos. De digibordarrangementen zijn 
in opzet geslaagd, waarbij er wel sprake is van wat verschillen. 
 
Over de leeropbrengsten van de arrangementen, zoals in kaart gebracht via de voor- en 
nametingen, kunnen we voorzichtig positief zijn. In de helft van de gevallen dat er door 
een leerling met het digibord is gewerkt in de verlengde instructie, is een positief 
leereffect geconstateerd. In 10 van de 17 situaties waarin een leerling zich gegeven de 
score op de voormeting zou kunnen verbeteren, is dit ook daadwerkelijk gebeurd. 
Volgens de leerkracht zijn de leeropbrengsten van het werken aan het digibord als vorm 
van verlengde instructie rekenen groter dan die van het leergesprek aan de 
instructietafel. Tijdens het werk aan het digibord is veelvuldig ontwikkeling bij de 
leerlingen geconstateerd.  Niet altijd heeft deze zichtbare ontwikkeling zich vertaald in 
hogere toetsscores, er lijkt soms sprake van een transferprobleem van het actieve 
digibordwerk naar de ‘droge’ som op de toets of in het schriftje. 
 
Er is ook gekeken naar de effecten van het digibordgebruik op de rest van de klas. Uit de 
observatiegegevens blijkt dat de leerlingen van groep 5 gemiddeld 5 procent van de 
meetmomenten zijn afgeleid door de digibordactiviteiten. Voor de leerlingen van groep 6 
is dat gemiddeld 8 procent van de meetmomenten. Dat is niet heel veel. Er zijn wat 
verschillen tussen de verlengde instructiemomenten en tussen de leerlingen. Daar zit 
geen duidelijk patroon in. Bedacht moet wel worden dat de leerlingen gewend zijn les te 
hebben in een open ruimte waarin verschillende groepen andere dingen doen.  
 
We hebben geen aanwijzingen gevonden dat het actieve digibordgebruik door enkele 
leerlingen in de klas een negatief effect heeft gehad op het werktempo van de overige 
leerlingen van groep 5 en groep 6 die tegelijkertijd zelfstandig aan het werk waren. 
De hypothese dat het meekijken met het rekenen van de groep 6-leerlingen aan het 
digibord, bij leerlingen van groep 5 tot leereffecten zou kunnen leiden, kunnen we niet 
onderbouwen op basis van de bevindingen.  
 
Op basis van dit onderzoek concluderen we dat de inzet van het digibord voor zelfstandig 
samenwerkend leren in de verlengde instructie rekenen een beloftevolle toepassing is.  
Leerlingen die minder sterk zijn in rekenen staan met plezier en aandacht voor de 
rekentaak aan het digibord. Ze zijn actief en hardop met elkaar aan het rekenen en zijn 
trots op hun werk. Er wordt duidelijk geleerd. In veel gevallen vertaalt zich dit ook in het 
beter kunnen maken van de toetssommen. Nader onderzoek zal uit moeten wijzen of de 
effecten ook in andere contexten en voor andere leerstofgebieden opgaan. 
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