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1. Inleiding 

Dit rapport bevat de eindrapportage van het doorbraakproject Computational Thinking (CT) en 

Programmeren in het basisonderwijs zoals dat door het iXperium / Centre of Expertise Leren met 

ict tussen 1 september 2016 en 1 juli 2017 uitgevoerd is in opdracht van de stichting X. 

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie in het kader van het landelijk 

onderzoeksproject Doorbraak Onderwijs & ICT. 

Het rapport beschrijft achtereenvolgens de context van het onderzoek, de achterliggende 

praktijkvraag, het bij het onderzoek gehanteerde theoretische kader, de methode van onderzoek 

(deelnemende scholen, onderzoeksinstrumenten, opbouw interventie), resultaten, analyse en de 

conclusies naar aanleiding van het onderzoek. Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen. 

1.1. Context 
In februari 2016 plaatste de PO-raad op haar website een oproep aan po-scholen voor het 

indienen van praktijkvragen met betrekking tot het leren op maat met ict. De stichting X is een van 

de schoolbesturen die op deze oproep gereageerd heeft met het indienen van een praktijkvraag. 

De stichting bestaat uit 31 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal 

onderwijs. Samen met andere schoolbesturen in de regio participeert het schoolbestuur met HAN 

en iXperium Centre of Expertise Leren met ict. De aanvraag is in samenwerking met het iXperium / 

Centre of Expertise Leren met ict (iXperium / CoE) ingediend. 

Na goedkeuring van de praktijkvraag heeft een proces van vraagarticulatie plaatsgevonden waarbij 

de praktijkvraag is uitgewerkt tot een onderzoeksplan met bijbehorend activiteitenplan. Tevens 

werd duidelijk dat het onderzoek onderdeel zou uitmaken van een overkoepelend, landelijk 

onderzoek.  

Vanuit het landelijk onderzoeksteam zijn de deelnemende scholen, aanvullend op dit 

deelonderzoek, bevraagd naar hun ervaringen bij het implementeren van leren met ict. Daarnaast 

heeft er onderlinge kennisuitwisseling plaats gevonden en ontvangt het landelijke 

onderzoeksteam een (anoniem gemaakte) kopie van de bij dit deelproject verzamelde data.  

Dit rapport beperkt zich tot het deelonderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de 

ingediende praktijkvraag.  
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1.2. Praktijkvraag 
Computational Thinking (CT) en daaraan gerelateerde onderwerpen zoals programmeren, 

algoritmisch redeneren, robotisering, staan de laatste jaren in toenemende mate in de 

belangstelling binnen het onderwijs in Nederland en erbuiten (Bocconi, Chioccariello, Dettori, 

Ferrari, & Engelhardt, 2016; Pijpers, 2015). 

De stichting X verwacht dat programmeren in het onderwijs zal bijdragen aan de CT vaardigheden 

van leerlingen alsmede aan de motivatie van leerlingen voor programmeren en technologie in 

bredere zin. Binnen de stichting X is steeds meer aandacht voor gepersonaliseerd leren. Het doel is 

om leerarrangementen in te richten waarbij rekening gehouden wordt met voorkennis en ruimte 

is om de kiezen. De leerlingen krijgen daarbij dan keuzevrijheid voor wat betreft de uit te voeren 

opdrachten. Het is de verwachting dat dit bijdraagt aan de motivatie van de leerlingen. Daarnaast 

wil stichting X weten wat het verschil is in effect op de leerling  tussen programmeren voor het 

beeldscherm en het programmeren van ‘fysieke’ robots. 

1.3. Onderzoeksvragen 
Om de bij de praktijkvraag genoemde verwachtingen te kunnen toetsen, heeft X, in samenwerking 

met het iXperium / CoE, een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. De hoofdvraag voor het 

onderzoek luidt: 
- Op welke wijze draagt een gepersonaliseerd leerarrangement rondom programmeren bij 

aan de CT-vaardigheden en de motivatie met betrekking tot programmeren en 

technologie, van leerlingen in  de middenbouw en de bovenbouw van het basisonderwijs? 

Ten behoeve van het onderzoek is deze hoofdvraag vertaald in een aantal deelvragen: 
- Welke aspecten van de CT-vaardigheden van leerlingen laten een groei zien bij de 

leerlingen na uitvoeren van het leerarrangement? 

- Is daarbij sprake van verschillen die samenhangen met:  

a. eigenschappen en kenmerken van de leerlingen;  

b. voorkennis voor wat betreft programmeren; 

c. bestaande motivatie met betrekking tot programmeren en technologie; 

d. het al dan niet gepersonaliseerd aanbieden van het leerarrangement; 

e. de keuze voor fysiek programmeren met robots of via het beeldscherm programmeren. 
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2. Theoretisch kader 

2.1. Computational Thinking 
Computational Thinking (CT) staat, ook in het basisonderwijs, in toenemende mate in de 

belangstelling. Hierbij wordt CT gezien als het denkproces dat nodig is voor het formuleren van 

problemen en oplossingen op een manier die het mogelijk maakt om de oplossingen op een 

efficiënte wijze uit te laten voeren door een informatie-verwerkende agent, zoals een computer 

(Wing, 2010).  De vertaalslag van concrete programmeeractiviteiten naar een aantoonbare 

bijdrage aan CT vaardigheden blijkt niet eenvoudig, zo blijkt ook uit de recente inventarisatie van 

CT binnen het Europees onderwijs (Bocconi e.a., 2016). 

Voor dit onderzoek maken we gebruik van de onderverdeling van CT in dertien deelonderwerpen 

zoals die is opgesteld als resultaat van een literatuurstudie door Albers van der Linden (2016) 

waarin een groot aantal verschillende modellen is vergeleken. De deelonderwerpen uit die 

literatuurstudie zijn: 

 

1.  Door algoritmisch redeneren (gebruiken van een serie geordende stappen om een 

probleem op te lossen) automatiseren van oplossingen. 

2.  Probleemdecompositie: het opdelen van het probleem in kleinere (behapbare) stukken. 

3.  Problemen formuleren op een manier dat het mogelijk maakt om een tool te gebruiken 

om ze op te lossen. 

4.  Data abstract representeren en visualiseren in de vorm van modellen en simulaties. 

5.  Data analyseren en logisch organiseren 

6.  Identificeren, analyseren en implementeren van mogelijke oplossingen met als doel de 

meest effectieve en efficiënte manier te gebruiken. 

7.  Systematisch gegevens verzamelen. 

8.  Generaliseren en laten plaats vinden van transfer van de probleemoplossingsproces 

naar een bredere set van problemen. 

9.  Evalueren: het maken van een afweging van tijd, ruimte en inspanning en herzien van 

huidige regels en strategieën.  

10.  Debugging: het verwijderen van fouten uit serie stappen/programma’s. 

11.  Parallel denken om tot een oplossing te komen, taken gelijktijdig (laten) uitvoeren door 

een tool; 

Iteratief denken: het stelselmatige herhaling van onderdelen (lus-constructies) van het 

denkproces; 

Recursief denken: het zoeken van een oplossing van een probleem dat afhangt van 

oplossingen van kleinere identieke problemen. 

12.  Socializen: het in staat zijn van het coördineren, samenwerken en/of concurreren 

tijdens de fases van CT. 
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13.  Coördinatie: de controle hebben over de timing van de berekening bij de deelnemende 

processen om een oplossing te behalen.  

 

Waar eerst de nadruk lag op het leren van procedureel denken door te programmeren (Papert & 

Harel, 1991) wordt CT nu vaak verbreed naar de activiteiten van multi-media designers.  Brennan 

en Resnick (2012) ontwikkelden een kader voor CT op basis van onderzoek naar activiteiten van 

multimedia-ontwikkelaars. Het model bestaat uit drie sleuteldimensies:  computational concepts, 

computational practices, computational perspectives.  

 

Bij computational concepts gaat het met name over de praktische kennis van de verschillende 

mogelijkheden of onderdelen van programmeren, bijvoorbeeld opeenvolgingen, en condities. 

Programmeren is een optelsom van computational concepten. Om goed te kunnen programmeren 

heb je om zijn minst begrip nodig over deze concepten. 

Bij computational practices gaat het om het daadwerkelijk programmeren door gebruik te maken 

van de computational concepten. Brennan en Resnick zien vier manieren die bij het 

programmeren worden gebruikt om de computational concepten in te zetten: incrementeel en 

iteratief, testen en debuggen, hergebruiken en remixen, en abstracten en moduleren. 

De laatste sleuteldimensie, computational perspectives, gaat over de verandering van perspectief 

die het programmeren met zich mee brengt. Het zorgt er voor dat je een andere kijk krijgt op 

samenwerken of de technologische wereld.  

Deze drie sleuteldimensies bevatten een opbouw in complexiteit, waarbij het toepassen van 

computational concepts het beginniveau is, computational practices een vervolgniveau en 

computational perspectives het niveau is waarin je programmeerinzichten verbindt met real life 

problemen en zienswijzen. 

In ons onderzoek dat zich richt op jonge programmeurs binnen een kort interventieprogramma, 

kiezen we voor het meten van de computational concepts. Deze zijn vertaald naar het geheel van 

algoritmisch redeneren. We verstaan onder algoritmisch redeneren het gebruiken van een serie 

geordende stappen ten einde een probleem op te lossen. Naast algoritmisch redeneren meten we 

debugging en probleemdecompositie. We meten op die manier ook de mate waarin de leerlingen 

hun CT vaardigheden kunnen toepassen: enerzijds om een fout uit het programma te halen, en 

anderzijds om meer algemene problemen op te lossen. Castledine en Chalmers (2011) vinden in 

hun onderzoek dat programmeeractiviteiten met robots studenten helpen met reflecteren op hun 

probleemoplossingsvaardigheden. De studenten wisten na de programmeeractiviteiten  hun 

probleemoplossend vermogen te relateren aan real-life contexten. In navolging hiervan meten we 

in ons onderzoek of het probleemoplossend vermogen van de leerlingen is verbeterd na de 

interventie.  

Inmiddels is in onderzoek steeds meer aandacht voor het meten van de effecten van 

programmeren op de CT vaardigheden. Dit gebeurt zowel in onderzoek naar 

programmeersoftware als naar programmeren met robots. Het zou kunnen dat het 
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programmeren van fysieke robots bij kinderen meer tot de verbeelding spreekt dan het 

programmeren voor een beeldscherm. Daarnaast kunnen complementaire acties, dat wil zeggen 

fysieke acties, zoals met de robot, de  cognitieve belasting reduceren en daarmee de 

taakuitvoering verbeteren (Antle, 2013). We onderzoeken daarom of er verschillen optreden 

tussen leerlingen die leren programmeren met een robot en leerlingen die leren programmeren 

voor het beeldscherm.  

2.2. Gepersonaliseerd leren 
Gepersonaliseerd leren heeft betrekking op leersituaties die tegemoetkomen aan individuele 

verschillen tussen leerlingen en efficiënt zijn georganiseerd (Marquenie, Opsteen, Ten 

Brummelhuis, & Van der Waals, 2014). Hierbij kan enerzijds onderscheid gemaakt worden in de 

mate van uniformiteit versus flexibiliteit, bijvoorbeeld één niveau van instructie voor alle 

leerlingen versus verschillende niveaus van instructie. De andere dimensie waarop gevarieerd kan 

worden is de mate van externe regie versus zelfregie, bijvoorbeeld eigen keuze van de leerling 

voor het niveau van instructie of toewijzing door de leraar (van Loon, van der Neut, De Ries, & 

Kral, 2016). 
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Figuur 2.1 - Dimensiebeschrijvingen van de mate van personaliseren van leren 

 

 

De persoonlijke leerroutes rechts boven in het model maken gepersonaliseerd leren voor de 

leerlingen mogelijk. Klassikaal onderwijs, links onder, is feitelijk de tegenhanger van 

gepersonaliseerd leren. Om gepersonaliseerd leren en niet-gepersonaliseerd leren te vergelijken in 

dit onderzoek, gaven de leraren de leerlingen in de gepersonaliseerde variant de mogelijkheid te 

kiezen welke instructie zij willen gebruiken (van een gedetailleerd stappenplan tot een compactere 

instructie). In de niet gepersonaliseerde variant kregen alle leerlingen hetzelfde werkboekje. Daar 

ligt de regie over hoe de leerlingen leren bij de leraar en is het aanbod voor alle leerlingen 

hetzelfde. 

Ten behoeve van het beoordelen van de leerarrangementen is een “Meetlat Recht doen aan 

verschillen” opgesteld. Deze meetlat kent voor de twee dimensies een groot aantal deelvragen die 

duidelijk maken op welke aspecten in het leerarrangement wordt gepersonaliseerd. 
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2.3. Motivatie 
De intrinsieke motivatie van de leerlingen wordt in dit onderzoek gemeten met behulp van de 

Intrinsic Motivational Inventory (IMI). Dit is een gevalideerde vragenlijst met zeven subschalen: 

interesse/plezier, waargenomen competentie, inzet, waargenomen druk, waargenomen 

keuze(vrijheid), waarde/nut en relatie (Ryan & Deci, 2000).   

In principe meet alleen de subschaal ‘interesse/plezier voor school/de les‘ daadwerkelijk de 

intrinsieke motivatie. De andere subschalen zijn positieve dan wel negatieve voorspellers van de 

intrinsieke motivatie. Zo draagt bijvoorbeeld het gevoel goed in de activiteit te zijn (ervaren 

competentie) bij aan de intrinsieke motivatie. Het toekennen van waarde of nut van een 

onderwijsactiviteit zet aan tot zelfregulerend leren en draagt bij aan intrinsieke motivatie, en ook  

het ervaren van autonomie heeft een positief effect op de intrinsieke motivatie. De subschaal 

‘inzet’ is een aparte variabele en niet direct een voorspeller voor intrinsieke motivatie, De mate 

van inzet van een lerende hangt vanzelfsprekend samen met intrinsieke motivatie.  

De rol van de leraren is in deze interventie beperkt, daarom is ervoor gekozen de subschaal 

‘relatie’ achterwege te laten. Ook de subschaal ‘ervaren druk ’is komen te vervallen in verband 

met de lengte van de vragenlijst.  
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3. Methode van onderzoek  

3.1. Inleiding 
 

De afbeelding hieronder geeft schematisch de opbouw van het onderzoek weer: 

 

Figuur 3.1 - Schematische weergave onderzoeksopzet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Deelnemende scholen 
Het onderzoek is uitgevoerd bij vijf scholen van stichting X in de regio. De scholen zullen in deze 

rapportage aangeduid worden als School 1 t/m School 5.  

De selectie van de vijf scholen heeft plaats gevonden in overleg met het bestuur van de stichting X, 

dat aanvrager van de subsidie is. Per school is in de middenbouw en in de bovenbouw minimaal 

één klas geselecteerd die aan de slag gaat met de interventie die gebruik maakt van de robots en 

minimaal één klas geselecteerd die aan de slag gaat met de interventie die gebruik maakt van 

Scratch. Er zijn in totaal vijftien leraren bij het onderzoek betrokken. 

Er zijn in totaal 269 leerlingen van start gegaan binnen het onderzoek. Door omstandigheden bleef 

met name bij School 4 het aantal leerlingen dat de nameting tijdig ingevuld heeft achter bij de 

planning en verwachting (31 leerlingen vulden wel de voormeting in maar niet de nameting). In de 
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analyse zijn alleen de leerlingen meegenomen die zowel aan de voormeting als aan de nameting  

hebben deelgenomen. Dit waren in totaal 227 leerlingen.  

Van deze 227 leerlingen hebben er  52 deelgenomen aan de retentiemeting. Door 

omstandigheden is de retentiemeting bij twee scholen helemaal vervallen.  Door vertraging in de 

uitvoering van de interventie bij deze twee scholen, zou de retentiemeting over de zomer heen 

zou schuiven. Daarom is besloten om de retentiemeting op deze scholen niet af te nemen. Bij de 

overige drie scholen is de respons bij de retentiemeting een stuk lager dan bij de eerdere metinge 

(meting of metingen?), vanwege drukte voor de zomervakantie kwamen niet alle klassen aan het 

invullen van de vragenlijsten toe. 

3.3. Onderzoeksinstrumenten 
Doel van het onderzoek is om vast te stellen op welke wijze een gepersonaliseerd 

leerarrangement rondom programmeren bijdraagt aan de CT vaardigheden en de motivatie voor 

programmeren van leerlingen in leerjaar 5 tot en met 8. van het basisonderwijs. 

Bij de start van het onderzoek was nog geen gevalideerd meetinstrument beschikbaar voor het 

meten van het niveau van CT bij leerlingen in het primair onderwijs. Daarom is een digitaal 

meetinstrument ontwikkeld op basis van vragen gebruikt tijdens een eerder project van X en PS 

6.5 in opdracht van het Platform Betatechniek (“Individuele verschillen in onderzoekend en 

ontwerpend leren: het voorspellend vermogen van het Toetsinstrumentarium Wetenschap & 

Technologie”), aangevuld met vragen gebaseerd op de opdrachten zoals beschikbaar via 

www.code.org en vragen afkomstig van Cito-trainer. 

Op basis van het in het theoretisch kader reeds aangehaalde literatuuronderzoek door Albers van 

de Linden (2016) naar de deelcompetenties van CT, is een selectie gemaakt van drie 

deelcompetenties om te onderzoeken: 
1. Algoritmisch redeneren; Bij algoritmisch redeneren is een leerling in staat om een oplossing te 

beschrijven in de vorm van een of meerdere algoritmen die geautomatiseerd* uitgevoerd 

kunnen worden. 

2. Probleemdecompositie; Het opdelen van een probleem in eenvoudigere delen met als doel om 

het mogelijk te maken het probleem in algoritmen te beschrijven. 

3. Debugging; Het opsporen en verhelpen van fouten. 

Voor het meten van de motivatie met betrekking tot programmeren en technologie is gebruik 

gemaakt van de Intrinsic Motivation Inventory (IMI) vragenlijst van Ryan & Deci (2000). Om de 

vragenlijst niet onnodig lang te maken is een selectie gemaakt van de voor dit onderzoek meest 

relevante clusters uit de IMI.  

Tot slot wordt aan de leerlingen een aantal algemene en voorkennisvragen gesteld. Zo wordt er 

gevraagd naar naam, leeftijd, leerjaar en school. Deze informatie maakt het mogelijk om de 

gegevens van de leerlingen van voor- en nameting te koppelen. 

Er wordt gevraagd naar programmeerervaring voorafgaande aan de interventie. Bij de nameting 

wordt gevraagd of de leerling in de tussenliggende tijd meer is gaan programmeren. 
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Van bijna alle leerlingen is de meest recente Cito-score voor Begrijpend Lezen en Rekenen 

beschikbaar. Er wordt gebruik gemaakt van het Leerrendement percentage (LR%) om een indicatie 

te krijgen van de relatieve vaardigheid van leerlingen op de gebieden begrijpend lezen en rekenen. 

Van beide was vooraf de verwachting dat het voorspellers kunnen zijn van hoe leerlingen scoren 

op CT-vaardigheden. Een LR% van 100% geeft aan dat een leerling de Cito toets kan maken op het 

niveau dat past bij het aantal maanden ontvangen onderwijs. Een LR% van hoger dan 100% geeft 

aan dat een leerling hoger scoort dan verwacht op basis van aantal maanden ontvangen 

onderwijs, een LR% van lager dan 100% geeft aan dat de leerling lager scoort dan verwacht op 

basis van het aantal maanden ontvangen onderwijs. Omdat leerlingen die slechter scoren voor 

begrijpend lezen naar verwachting meer moeite zullen hebben met het begrijpen van de vragen en 

omdat de vaardigheden voor algoritmisch redeneren, probleemdecompositie en 

probleemoplossend vermogen naar verwachting vergelijkbaar zijn met de vaardigheden die nodig 

zijn voor rekenen. 

3.3.1. Digitaal meetinstrument 

Het instrument bevat een aantal algemene vragen, vragen over motivatie en inhoudelijke vragen 

over computational thinking. Allereerst is er naar een aantal achtergrondkenmerken gevraagd als 

geslacht, leeftijd en leerjaar. Motivatie is gevraagd met behulp van de Intrinsic Motivation 

Inventory (IMI). Het instrument is zo opgebouwd dat het mogelijk is om alleen de subschalen mee 

te nemen die relevant zijn voor ons onderzoek. Bij dit onderzoek zijn de schalen Interesse/plezier, 

waargenomen competentie, waargenomen keuzevrijheid en waarde/nut meegenomen. De andere 

schalen zijn niet meegenomen omdat we geen verband verwachten met 

programmeervaardigheden.  

Qua computational thinking zijn er twintig opgaven opgenomen die zich expliciet richten op de 

drie deelcompetenties van computational thinking die onderzocht zijn. Van deze twintig vragen 

gaan negen vragen over algoritmisch redeneren, vijf vragen over probleemdecompositie en zes 

vragen over debugging. Daarnaast bevat de voormeting een vraag of leerlingen al eens eerder 

hebben geprogrammeerd, en in de nameting wordt gevraagd of leerlingen juist na het 

leerarrangement meer buitenschools zijn gaan programmeren. De gehele vragenlijst is in bijlages 1 

en 2 toegevoegd. 

 

Het meetinstrument is gerealiseerd in de online omgeving van MWM2, een digitaal platform voor 

kwantitatieve dataverzameling. MWM2 biedt een online omgeving aan die uitermate geschikt is 

voor visuele vragen, die voor dit onderzoek belangrijk zijn. MWM2 voldoet qua dataverzameling 

aan de hoogste internationale norm voor databeveiliging (ISO-27001). Bij de dataverzameling is 

het instrument in twee vragenlijsten geknipt zodat de leerlingen maximaal 30 minuten 

aaneengesloten bezig zouden hoeven te zijn met het invullen van het meetinstrument. 

In december 2016 is het meetinstrument in de praktijk getest met een groep van 20 leerlingen op 

een van de deelnemende basisscholen. Deze groep leerlingen maakte geen deel uit van de groep 
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die heeft deelgenomen aan het onderzoek. 

De test heeft geleid tot een aantal kleine technische aanpassingen in de vormgeving van de 

vragen. Daarnaast liet de test zien dat de vragenlijsten weliswaar voor sommige leerlingen niet 

eenvoudig waren, maar binnen de geplande 30 minuten konden worden ingevuld. 

Hieronder geven we een aantal voorbeelden van de vragen / onderdelen van de vragenlijst. 

3.3.2. Toelichting 

Omdat er bij de voormeting rekening mee werd gehouden dat leerlingen nog helemaal geen 

kennis van programmeren zouden hebben, zit er bij elk nieuw onderdeel van het meetinstrument 

eerst een scherm met toelichting; zie bijvoorbeeld de schermafdruk hieronder. 

 

Figuur 3.2 - Voorbeeld instructiescherm meetinstrument 

 

 

Ook bij elke nieuwe “soort” opgave is steeds eerst een scherm opgenomen met uitleg bij de soort 

vraag. 
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Figuur 3.3 - Voorbeeld instructiescherm meetinstrument 

 

Motivatievragen (IMI) 

Bij de motivatievragen gebaseerd op IMI is gebruikt gemaakt van een vijfpuntsschaal met niet 

alleen de cijfers 1-5 maar ook de teksten “past helemaal niet bij mij”, “past een beetje bij mij” en 

“past helemaal bij mij” om de leerlingen te helpen in te schatten hoe de uitspraken bij henzelf 

passen (zie figuur 3.4) 

 

Figuur 3.4 - Voorbeeld van IMI vragen 
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Computational Thinking (CT) vragen 

Bij de verschillende vragen met betrekking tot CT is geprobeerd enige variatie in de soort 

opdrachten aan te brengen en de vragen niet uitsluitend met programmeren te verbinden. Zie 

bijvoorbeeld onderstaande vraag. 

 

Figuur 3.5 - Voorbeeld vraag Algoritmisch Redeneren 

 

Bij de vragen die wel met programmeren te maken hadden, is er voor gekozen om een format te 

kiezen dat niet identiek was aan Scratch en niet identiek aan de iconen bij Edison, zodat geen van 

beide groepen leerlingen tijdens de interventie (veel) meer extra ervaring had met de wijze van 

programmeren. 

 

Figuur 3.6 - Voorbeeld vraag Algoritmisch Redeneren 
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Figuur 3.7 - Voorbeeld vraag over debugging 

 

 

Figuur 3.8 geeft een voorbeeld  van een rangschikkingsvraag. De leerling sleept de teksten van het 

linker vak naar het rechter vak en zet ze daar in de juiste volgorde. 

 

Figuur 3.8 - Voorbeeld rangschikkingsvraag probleemdecompositie 
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Voorkennisvragen 

Onderstaande afbeelding geeft een voorbeeld van de multiple response vraag met tekst waarbij in 

de nameting gevraagd wordt of de leerling meer is gaan programmeren. 

 

Figuur 3.9 - Vraag "meer programmeren" in nameting 
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3.4. Voormeting, nameting, retentiemeting 
De leerlingen krijgen in totaal drie keer een vragenlijst voorgelegd: voorafgaand aan de interventie 

(voormeting), kort na de interventie (nameting) en twee maanden na de interventie 

(retentiemeting). 

De vragen in de drie vragenlijsten zijn nagenoeg identiek. De antwoordopties zijn gewijzigd 

(inhoud/volgorde) en soms zijn de vragen gespiegeld. Hierbij zou enig leereffect kunnen ontstaan 

als leerlingen vragen herkennen. Ze krijgen tussentijds echter geen feedback (goed/fout) op hun 

antwoorden. Hierdoor is het verwachte “leereffect” van het zien van vergelijkbare vragen klein.  

Fasering 
 
Het onderzoek bestond binnen de scholen uit totaal 10 sessies van 30 minuten: 
 

Tabel 3.1 - Fasering onderzoek 

Sessie 1 en 2 De leerlingen starten met een digitale nulmeting van 2 x 30 minuten.  
Tijdens deze meting zal hun startniveau met betrekking tot CT worden 
vastgesteld middels deelvragen die zich richten op algoritmisch 
redeneren, probleemdecompositie, debugging.  
Tevens zal de nulmeting eigenschappen van de leerlingen inventariseren 
zoals geslacht, voorkennis op het gebied van programmeren, motivatie 
met betrekking tot programmeren en robots. Voor de meting van de 
motivatie wordt gebruik gemaakt van een gevalideerde vragenlijst  (de 
Intrinsic Motivation Inventory/IMI). 

Sessie 3 t/m 6 De leerlingen nemen deel aan de interventie die 4 x 30 minuten duurt.  

Sessie 7 en 8 Aansluitend op de interventie vullen de leerlingen een nameting in. Deze 
meet opnieuw hun CT niveau op de aspecten algoritmisch redeneren, 
probleemdecompositie, debugging.  

 

Sessie 9 en 10 Na twee maanden vindt er een retentiemeting plaats  

 
 
Alle deelnemende leraren hebben vooraf tijdens een gemeenschappelijke bijeenkomst instructie 
gehad over de interventie en het onderzoek.  
De planning van de sessies is verdeeld over het schooljaar waarbij twee scholen in januari 2017 
deelgenomen hebben, twee scholen in februari 2017 en één school in maart 2017. Dit maakte het 
beschikbaar stellen van de benodigde Edison robots beter haalbaar omdat er steeds maximaal 30 
robots beschikbaar waren. 

3.5. Methodes van analyse 
Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes van analyse. De bivariate 
analyses worden getoetst met behulp van ANOVA (schaalvariabele * categorische variabele), 
correlaties (schaalvariabele * schaalvariabele), en in een enkel geval met behulp van een Chi-
kwadraattoets (categorische variabele * categorische variabele). Enkele malen zijn gegevens 
tussen verschillende meetmomenten met elkaar vergeleken, in dit geval is er gebruik gemaakt van 
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een paired samples T-test. Voor de multivariate analyses is gebruik gemaakt van multiple 
regressieanalyses. 
 

3.6. Opbouw interventie 
Leerlingen gingen tijdens de interventie aan de slag met Scratch of met de Edison robot binnen 

een gepersonaliseerde of niet gepersonaliseerde variant. De interventie wordt hieronder 

toegelicht. 

3.6.1. Scratch 

Scratch is een gratis online programmeeromgeving/taal die gebruik maakt van blokken om te 

programmeren. Leerlingen maken gebruik van de online omgeving die te bereiken is via 

https://scratch.mit.edu/. Leerlingen kunnen ook thuis toegang krijgen tot de online omgeving. De 

werkboekjes werden tijdens het onderzoek aan het einde van elke sessie ingenomen. 

 

Figuur 3.10 - Voorbeeld van Scratch-code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door het samenstellen van Scratch code konden de leerlingen tijdens de interventie voorwerpen 

(“sprites”) op het beeldscherm laten bewegen (automatisch of op basis van toetsaanslagen). 

 

  

https://scratch.mit.edu/
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Figuur 3.11 - Voorbeeld van een spel in Scratch uit sessie 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2. Edison 

De Edison is een kleine programmeerbare robot. Hij heeft 2 wielen en een aantal sensoren. Het 

programmeren vindt plaats in een grafische omgeving (zie afbeelding). 

 

Figuur 3.12 - Voorbeeld programmeeromgeving voor Edison 

 

 

Leerlingen slepen blokken in een volgorde en stellen de bijbehorende waarden in (bijvoorbeeld 

het blok geeft aan dat de motoren moeten draaien; de in te stellen waarde is voor de hoeveelheid 

tijd). Anders dan bij Scratch is het resultaat van het programma niet op het beeldscherm zichtbaar, 

maar wordt het programma, via een kabel, doorgestuurd naar de Edison robot (zie afbeelding). 

Afhankelijk van het programma zal de Edison robot rijden, stoppen, draaien etc. 
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Figuur 3.13 - De Edison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3. Instructies 

Er zijn twee set instructies ontwikkeld: één voor Scratch en één voor Edison. Elke set bestaat uit 

tien werkboekjes. Voor de eerste drie sessies zijn steeds drie versies van de werkboekjes gemaakt. 

Voor de gepersonaliseerde testgroep is op basis van de “Meetlat Recht doen aan verschillen” een 

keuze gemaakt uit een aantal dimensies waarop differentiatie plaats vond. Hierbij is nadrukkelijk 

niet gekozen voor maximale differentiatie omdat het de verwachting was dat daardoor de 

testconditie te gevarieerd zou worden. Leerlingen binnen de gepersonaliseerde variant konden 

kiezen uit verschillende niveaus van sturing.  

 

Bij de gepersonaliseerde testgroep hadden de leerlingen voor de eerste drie sessies steeds de 

keuze uit drie versies van het werkboekje. 

De eerste versie (“a”) gaf stap voor stap aan wat een leerling moest doen. De tweede versie (“b”) 

legde eerst een stap uit en liet de leerlingen daarna de (vergelijkbare) vervolgstappen zelf afleiden. 

De derde versie (“c”) bevatte daarnaast nog een aanvullende opdracht die leerlingen verder liet 

werken met het onderwerp van de interventie. 
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Tabel 3.2 - Opbouw van de werkboekjes voor de interventie 

Werkboekje Onderwerp Aanpak Gepersonaliseerd 

   Nee Ja 

1a Bewegen Stap voor stap X X 

1b Bewegen Stap voordoen, vervolg zelf afleiden  X 

1c Bewegen Stap voordoen, vervolg zelf afleiden, verdiepende 
opdracht 

 X 

2a Herhalen  Stap voor stap X X 

2b Herhalen  Stap voordoen, vervolg zelf afleiden  X 

2c Herhalen  Stap voordoen, vervolg zelf afleiden, verdiepende 
opdracht 

 X 

3a Als – dan  Stap voor stap X X 

3b Als – dan Stap voordoen, vervolg zelf afleiden  X 

3c Als – dan Stap voordoen, vervolg zelf afleiden, verdiepende 
opdracht 

 X 

4 Project / alles samenvoegen X X 

 

De leerlingen in de gepersonaliseerde groep mochten bij elke les zelf een versie van het 

werkboekje kiezen.  

De leerlingen in de niet gepersonaliseerde controlegroep kregen steeds versie “a” toegewezen. 

De interventies zijn ontwikkeld door een mediamentor van het iXperium. De mediamentor heeft 

uitgebreide ervaring met het verzorgen van onderwijsarrangementen voor de doelgroep.  

De interventies zijn gebaseerd op bestaand instructiemateriaal voor Scratch en Edison. Voor de 

instructies voor Scratch is voor ideeën en teksten gebruik gemaakt van de MOOC van de TU Delft1. 

Voor de instructies voor Edison is gebruik gemaakt van ideeën en teksten uit de door Bert Grave 

vertaalde handleiding van Edison2. 

Het was de bedoeling dat de leerlingen tijdens de interventie zo zelfstandig mogelijk aan het werk 

waren. De leraren is verzocht alleen indien nodig te ondersteunen.  

 

  

                                                        
1
 https://www.edx.org/course/scratch-programmeren-voor-kinderen-8-delftx-scratchx-0 

2
 https://meetedison.com/content/Lesson-plans/10%20Edisonlessen%20NL.pdf 
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4. Resultaten 

4.1. Samenstelling van de steekproef 
Zoals aangegeven in het onderdeel “deelnemende scholen” heeft de selectie van de scholen in dit 

onderzoek plaats gevonden in overleg met het bestuur van X. Van de in totaal 269 leerlingen die 

van start zijn gegaan hebben er 227 zowel de voormeting als de nameting doorlopen. Deze 

leerlingen zullen in de data-analyse meegenomen worden. In een aantal gevallen, bijvoorbeeld bij 

de Cito-score, is er sprake van een lagere n dan 227 omdat niet altijd van alle leerlingen al een 

score beschikbaar was. Waar de n afwijkt, wordt dit expliciet vermeld.  

 

Tabel 4.1 - Aantal deelnemende leerlingen per leerjaar, per school, n=227 

  School 1 School 2 School 3 School 4 School 5 Totaal 

Leerjaar 5 6 10 11 17 0 44 

Leerjaar 6 8 13 17 4 22 64 

Leerjaar 7 6 34 7 4 0 51 

Leerjaar 8 7 30 10 0 21 68 

Totaal 27 87 45 25 43 227 

 

Aan alle scholen is gevraagd minimaal een groep uit de middenbouw en minimaal een groep uit de 

bovenbouw deel te laten nemen. Bovenstaande tabel laat zien dat bij School 1, 2 en 3 er leerlingen 

uit leerjaar 5 t/ 8 deelgenomen hebben. Bij School 4 waren dat leerlingen uit leerjaar 5 t/m 7 en bij 

School 5 van leerjaar 6 en leerjaar 8.  

 

Tabel 4.2 - Aantal deelnemende leerlingen naar leeftijd en leerjaar, n=227 

 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8 Totaal 

7 jaar 1 0 0 0 1 

8 jaar 27 3 0 0 30 

9 jaar 15 38 0 0 53 

10 jaar 1 21 36 1 59 

11 jaar 0 2 13 44 59 

12 jaar 0 0 2 20 22 

13 jaar 0 0 0 3 3 

Totaal 44 64 51 68 227 
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Tabel 4.3 - Aantal leerlingen in experimentele en controle conditie, per school 

 School 1 School 2 School 3 School 4 School 5 Totaal 

Niet gepersonaliseerd 27 0 0 14 43 84 

Wel gepersonaliseerd 0 87 45 11 0 143 

Totaal 27 87 45 25 43 227 

 

Selectie van de klassen/leerlingen die aan de gepersonaliseerde interventie werden toegewezen 

en de leerlingen die aan de niet-gepersonaliseerde variant zijn toegewezen, heeft plaats gevonden 

in overleg met de school. De scholen die reeds bekend waren met gepersonaliseerd onderwijs 

wilden ook aan deze conditie worden toegewezen. Deze toewijzing is daarom niet random 

uitgevoerd. 

 

Tabel 4.4 - Aantal leerlingen per werkvorm, per school 

 School 1 School 2 School 3 School 4 School 5 Totaal 

Edison 14 44 21 19 21 119 

Scratch 13 43 24 6 22 108 

Totaal 27 87 45 25 43 227 

 

Na de ontvangst van de lijsten met deelnemende leerlingen per school, zijn deze door de 

onderzoekers, random (op volgorde van achternaam) verdeeld over de twee werkvormen 

“Edison” en “Scratch”. De verschillen in aantallen in bovenstaande tabel zijn het gevolg van de 

uitvallers. Hierdoor is het aantal leerlingen dat met Scratch heeft gewerkt iets kleiner dan het 

aantal dat met de Edison heeft gewerkt. 

4.2. Voormeting 
De voormeting is vooral bedoeld om te meten waar de leerlingen voorafgaande aan de interventie 

staan. Zo is om te bepalen in hoeverre de leerlingen voor aanvang van het onderzoek van elkaar 

verschillen, gevraagd of zij reeds ervaring hebben met programmeren. Tevens is gebruik gemaakt 

van een tweetal Cito-scores: voor begrijpend lezen en rekenen. Hieronder zullen eerst de 

gegevens over programmeerervaring en de Cito-toetsscores worden besproken. Daarna komen de 

IMI (motivatiescores) en de toets voor CT vaardigheden aan bod. 

4.2.1. Programmeerervaring vooraf 

Voor ruim de helft van de leerlingen (56,9%) is de interventie de eerste ervaring met 

programmeren. Meisjes hebben beduidend minder vaak al programmeerervaring opgedaan dan 

jongens (respectievelijk 30% en 60%).  Er zijn ook verschillen tussen de deelnemende scholen: op 
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één school heeft meer dan de helft van de leerlingen al wel eerder programmeerervaring 

opgedaan waar dit percentage op twee van de scholen juist erg laag ligt (rond 30%), zie figuur 4.1. 

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de verschillende leerjaren. 

 

Figuur 4.1 - Percentage leerlingen dat al eerder heeft geprogrammeerd, per school, n=227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de leerlingen die voorafgaand aan de interventie al ervaring met programmeren hebben, is 

gevraagd welke ervaring ze dan precies hadden. Leerlingen konden bij deze vraag meerdere 

antwoorden geven. Van de leerlingen met al eerdere programmeerervaring heeft 26,9 procent 

ervaring met Lego Mindstorm of Edison; 18,9 procent ervaring met Scratch en 15,9 procent 

(daarnaast) nog andere ervaring. De leerlingen konden in eigen woorden aangeven welke andere 

programmeerervaring ze hadden. Daarbij werden heel diverse antwoorden gegeven. Het maken 

van games kwam relatief vaak voor.  

 

In figuur 4.2 is te zien dat de meeste leerlingen die al programmeerervaring hebben, niet zo vaak 

met programmeren bezig zijn (geweest).  Eerder zagen we dat meer jongens al 

programmeerervaring hebben dan meisjes, hier zien we dat deze jongens ook vaker met 

programmeren bezig dan de meisjes die wel een iets met programmeren hebben gedaan. Dit 

verschil is met een chi-kwadraattoets getoetst en is significant [2 =(1, n=225)=31,649, p=.00]. 
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Figuur 4.2 - Programmeeractiviteit van leerlingen die hebben aangegeven al eerdere 

programmeerervaring te hebben, naar geslacht, n=97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Vergelijking cito-scores 

Een scatterplot van de LR% voor de citoscore voor begrijpend lezen en de LR% voor de citoscore 

voor rekenen laat zien dat deze twee aan elkaar gerelateerd zijn [r (212) = ,656, p < ,001]. 

 

Figuur 4.3 - Scatterplot LR% voor begrijpend lezen en rekenen, n=212 
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Er is geen significante correlatie tussen geslacht en de LR% voor begrijpend lezen, die is er wel 

voor rekenen [ANOVA, F(1,215)=6,13,p=,01, eta²=,028]. Meisjes scoren significant lager op dit 

gebied dan de jongens. 

Zowel de LR voor rekenen als de LR voor begrijpend lezen verschillen significant per school 

(rekenen, [ANOVA, F(4,212)=7,22, p<,01, eta²=,120]; begrijpend lezen, [ANOVA,F4,214)=6,26, 

p<,01, eta²=,105]). 

4.2.3. Voormeting Motivatiescore 

Bij de voormeting ligt de gemiddelde intrinsieke motivatiescore voor alle leerlingen samen op 

3,85. De mediaan is 4,00 en de standaard deviatie ,8125. Bij de voormeting is er geen significant 

verschil tussen de scholen als het gaat om de intrinsieke motivatiescore. Jongens en meisjes 

verschillen wel van elkaar [ANOVA, F(1,225)=9,65, p<.01, eta²=.041]. De jongens zijn iets 

gemotiveerder vooraf dan de meisjes. Er is een kleine, statistisch significante, correlatie tussen de 

leeftijd van de leerlingen en de intrinsieke motivatiescore tijdens de voormeting [r (226) = -,15, p = 

,03]. De jongere leerlingen zijn iets gemotiveerder vooraf dan de oudere leerlingen. Er is geen 

statistisch significante correlatie tussen leerjaar en de intrinsieke motivatiescore vooraf. 

 

Figuur 4.4 - Verdeling intrinsieke motivatiescore voormeting, per school, n=225 
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4.2.4. Voormeting Computational Thinking (CT) 

 

Figuur 4.5 - Totaalscore voor CT voormeting, per school, n=227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bovenstaand figuur is de verdeling van de totaalscores voor de vragen/opdrachten met 

betrekking tot CT weergegeven. De score van de leerlingen ligt tussen de nul (alle vragen fout) en 

twintig (alle vragen goed).  

Wat betreft de totaalscore CT zijn er verschillen tussen de scholen [ANOVA, F(4,222)=7,92, p<,01, 

eta²=,125]. In tabel 4.5 staan de gemiddelde scores per school weergegeven. 
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Tabel 4.5 - Totaalscores CT, voormeting, n=227. 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

School 1 8,0 4,13 27 

School 2 12,3 3,78 87 

School 3 8,8 5,02 45 

School 4 9,8 5,15 25 

School 5 10,1 3,80 43 

Totaal 10,4 4,51 227 

 

Tabel 4.6 geeft een overzicht van de gemiddelde scores, de mediaan en de standaardafwijking 

voor het totaal en de drie onderdelen (algoritmisch redeneren, probleemdecompositie en 

debugging) van de voormeting voor CT per school. 

 

Tabel 4.6 - Gemiddelde totaalscore per CT-onderdeel en CT-totaal per school, voormeting 

  School 1 School 2 School 3 School 4 School 5 

AR Gemiddelde  3,92 5,45 5,06 5,16 4,83 

 Mediaan 3,50 5,00 5,00 5,00 5,00 

 Standaard Deviatie 2,02 1,79 1,97 1,74 1,45 

PD Gemiddelde totaalscore 2,13 3,15 2,76 3,32 2,38 

 Mediaan 2,50 3,00 3,00 3,00 2,50 

 Standaard Deviatie 1,45 1,15 1,06 1,33 1,25 

DB Gemiddelde totaalscore 2,58 3,76 3,36 3,53 3,02 

 Mediaan 3,00 4,00 3,00 4,00 2,50 

 Standaard Deviatie 1,64 1,68 1,83 1,64 1,73 

Totaal Gemiddelde totaalscore 8,63 12,36 11,18 12,00 10,24 

 Mediaan 9,00 12,00 12,00 9.50 9,50 

 Standaard Deviatie 3,99 3,67 3,57 3,68 3,68 

* AR = algoritmisch redeneren, PD = probleemdecompositie, DB = debugging 
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4.3. Nameting 
Tijdens de nameting zijn wederom vragen gesteld met betrekking tot de motivatie van de 

leerlingen. Tevens hebben ze weer vragen gekregen om hun CT vaardigheden te testen. Als derde 

onderdeel zijn er een aantal vragen gesteld over hun programmeergedrag buiten de interventie 

om. 

4.3.1. Nameting Motivatiescore 

Bij de nameting ligt de gemiddelde intrinsieke motivatiescore voor alle leerlingen samen op 3,74. 

De mediaan is 3,86 en de standaard deviatie 1,05. De daling in motivatiescore is gemiddeld -,11. 

Dit is geen significant verschil ten opzichte van de beginmeting. Wel zijn er significante verschillen 

op de subschalen Competentiegevoel, Inspanning, Keuze en Belang (zie tabel op de volgende 

pagina). 

 

Figuur 4.6 - Verdeling intrinsieke motivatiescore nameting, per school, n=225 
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Meisjes zijn bij de nameting significant negatiever dan jongens bij het invullen van de 

motivatiescores. [ANOVA, F(1,223)=6,32, p=,01, eta²=,028].  

 

Er is bij de nameting daarnaast een  significant verband tussen al het al dan niet gepersonaliseerd 

aanbieden van het leerarrangement en motivatie [ANOVA, F(1,223)=9,83, p=0,003, eta²=,040].   De 

leerlingen in de niet-gepersonaliseerde controlegroep zijn bij de nameting positiever dan de 

leerlingen in de experimentele groep. Er is geen significant verschil tussen de motivatiescore bij de 

nameting als het gaat om het gebruik van Scratch versus Edison.  

 

Figuur 4.7 - Verandering in intrinsieke motivatiescore, nameting - voormeting, 

n=225 

 

  

 

 

Tabel 4.7 - Verschil motivatiescores (subschalen), nameting - voormeting, T-test paired samples, 

n=225 

  Gem Std. Dev. Std. Fout t df sig. (2-zijdig) 

Intrinsieke motivatie -,113 1,020 ,068 -1,661 224 ,098 

Competentiegevoel -,235 ,883 ,059 -3,994 224 ,000 
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Inspanning ,157 ,956 ,064 2,462 224 ,015 

Keuze -,152 ,815 ,054 -2,794 224 ,006 

Belang -,161 ,828 ,055 -2,907 224 ,004 

4.3.2. Nameting Computational Thinking (CT) 

Bij de nameting blijven er significante verschillen bestaan voor de CT-scores tussen de 

verschillende scholen [ANOVA, F(4,222)=2,43, sig=.05, eta²=.04]. Er zijn geen significante 

verschillen bij de nameting naar geslacht. 

 

Figuur 4.8 - Totaalscore voor CT nameting, per school, n=225 
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Figuur 4.9 - Verschil totaalscore CT nameting - voormeting, per school, n=225 

 

 

 

De grafiek hierboven laat de verdeling zien van leerlingen die bij de nameting beter gescoord 

hebben dan bij de voormeting en de leerlingen die bij de nameting slechter gescoord hebben. Een 

negatieve score van -5 betekent hier dat leerlingen in de nameting 5 extra fouten hebben gemaakt 

ten opzichte van de voormeting, een score van +5 betekent juist het tegenovergestelde. Totaal 

gezien is er geen statistisch significante wijziging opgetreden in de totaalscore. Alleen voor 

Algoritmisch redeneren heeft er een kleine, statistisch significante stijging plaats gevonden. 
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Tabel 4.8 - Verschil Computational Thinking-scores nameting - voormeting, T-test paired samples, 

n=227 

  Gem Std. Dev. Std. Fout t df sig. (2-zijdig) 

AR ,599 2,197 ,146 4,109 226 ,000 

PD -,194 1,510 ,100 -1,934 226 ,054 

DB ,112 1,683 ,123 ,913 186 ,363 

Totaal ,498 4,302 ,286 1,743 226 ,083 

 

4.3.3. Programmeerervaring achteraf 

Tijdens de nameting is aan leerlingen gevraagd of zij, als gevolg van de interventie, meer zijn gaan 

programmeren. Van de 224 leerlingen gaven 137 (60,4%) leerlingen aan dat ze niet (meer) zijn 

gaan programmeren. Van de overige 87 leerlingen gaven 51 leerlingen aan meer met Scratch te 

zijn gaan programmeren, 30 leerlingen gaven aan meer met robots (LEGO Mindstorm of Edison) te 

zijn gaan programmeren en 17 leerlingen gaven aan meer op andere manieren te zijn gaan 

programmeren. Leerlingen konden ook hier meerdere opties selecteren waardoor het 

totaalpercentage hoger dan 100% kon zijn. 

Van de 87 leerlingen die meer zijn gaan programmeren waren er 59 jongens en 28 meisjes. Hierbij 

hadden 39 leerlingen nog geen eerdere programmeerervaring.  

De relatief korte interventie heeft dus bijna 40% van de deelnemende leerlingen geleidt tot een 

toename van programmeeractiviteiten waarbij bijna de helft daarvan nog geen eerdere 

programmeerervaring had.  
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5. Analyse van de data 

In dit hoofdstuk analyseren we de onderzoeksvragen aan de hand van de verzamelde data. Er zal 

eerst ingegaan worden op de hoofdvraag en vervolgens op de geformuleerde deelvragen. 

5.1. Hoofdvraag 
Het onderzoek heeft als doel om antwoord te geven op de vraag: 

Op welke wijze draagt een gepersonaliseerd leerarrangement programmeren bij aan de 
CT-vaardigheden en de motivatie met betrekking tot programmeren en technologie, van 
leerlingen in leerjaar 5, 6, 7 en 8 van het basisonderwijs? 

5.1.1. Computational Thinking (CT) vaardigheden 

De leerlingen binnen de gepersonaliseerde interventie scoren significant beter voor de nameting 

voor CT dan de leerlingen binnen de niet-gepersonaliseerde testgroep [F(1,224) = 8,20, p< ,01, 

eta²=,035].  

 

Tabel 5.1 - Verschil in gemiddelde totaalscore nameting CT gepersonaliseerd - niet 

gepersonaliseerd 

Leerarrangement Gemiddelde totaalscore CT 

nameting 

Standaard 

Deviatie 

n 

niet gepersonaliseerd 9,73 4,590 84 

wel gepersonaliseerd 11,57 4,754 143 

Totaal 10,89 4,768 227 

 

De leerlingen in zowel de gepesonaliseerde als de niet-gepersonaliseerde variant laten ten 

opzichte van de voormeting een groei zien in hun CT-vaardigheden. De mate van groei verschilt 

niet significant tussen de gepersonaliseerde en de niet –gepersonaliseerde conditie.   

 

Tabel 5.2 - Verschil in gemiddelde verschilscore nameting - voormeting CT gepersonaliseerd - niet 

gepersonaliseerd 

Leerarrangement Gemiddelde verschil totaalscore 

CT Nameting - Voormeting 

Standaard 

Deviatie 

n 

niet gepersonaliseerd ,67 4,232 84 

wel gepersonaliseerd ,40 4,354 143 

Totaal ,50 4,302 227 
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5.1.2. Motivatie 

Voor de motivatie met betrekking tot programmeren en technologie kijken we naar de score voor 

de motivatie-vragen voor de gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde interventie. 

 

Tabel 5.3 - Gemiddelde motivatiescore nameting, gepersonaliseerd - niet gepersonaliseerd 

Leerarrangement Gemiddelde 

motivatiescore 

Nameting 

Standaard 

Deviatie 

N 

niet gepersonaliseerd 4,02 ,966 82 

wel gepersonaliseerd 3,58 1,065 143 

Totaal 3,74 1,049 225 

 

De motivatiescore van de leerlingen bij de gepersonaliseerde interventie is bij de nameting 

significant lager dan van de leerlingen bij de niet-gepersonaliseerde interventie [F(1,223) = 9,26, 

p<.01, eta²=.04]. 

 

Tabel 5.4 - Gemiddeld verschil motivatie-score nameting - voormeting, gepersonaliseerd - niet 

gepersonaliseerd 

 Leerarrangement Gemiddelde verschil 

motivatiescore  

Nameting - Voormeting 

Standaard 

Deviatie 
N 

niet gepersonaliseerd ,1315 ,98035 82 

wel gepersonaliseerd -,2531 1,01872 143 

Totaal -,1129 1,01972 225 

  

Ook als we kijken naar de verandering in de motivatiescore bij de voor en nameting, blijft het 

verschil significant [F(1,212) = 7,63, p <.01, eta²=0,03].  

5.2. Deelvragen 
Ten behoeve van het onderzoek is deze hoofdvraag vertaald in een aantal deelvragen: 

Welke aspecten van de CT-vaardigheden van leerlingen laten een groei zien bij de 

leerlingen na uitvoeren van het leerarrangement? 

Omdat we bij de hoofdvraag hebben vastgesteld dat er geen significant verschil is tussen de groei 

in vaardigheden bij de gepersonaliseerde interventie ten opzichte van de niet-gepersonaliseerde 

interventie, zullen de drie deelvaardigheden geanalyseerd worden voor de hele groep leerlingen. 
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Voor probleemdecompositie en debugging heeft er geen significante verandering plaats gevonden 

in de totaalscore voor CT. Alleen voor algoritmisch redeneren heeft er een kleine, statistisch 

significante stijging plaats gevonden (zie tabel hieronder). 

 

Tabel 5.5 - Verschil Computational Thinking-scores nameting - voormeting, T-test paired Samples, 

n=227 

  Verschilscore Std. Dev. Std. Fout t df sig. (2-zijdig) 

AR ,599 2,197 ,146 4,109 226 ,000 

PD -,194 1,510 ,100 -1,934 226 ,054 

DB ,112 1,683 ,123 ,913 186 ,363 

Totaal ,498 4,302 ,286 1,743 226 ,083 

 

De tweede deelvraag luidt:  

Is daarbij sprake van verschillen die samenhangen met:  

 eigenschappen en kenmerken van de leerlingen;  

 voorkennis voor wat betreft programmeren; 

 bestaande motivatie met betrekking tot programmeren en technologie; 

 het al dan niet gepersonaliseerd aanbieden van het leerarrangement; 

 de keuze voor fysiek programmeren met robots of via het beeldscherm programmeren. 

5.2.2. Computational Thinking (CT) vaardigheden vooraf 

Omdat de groei van de CT vaardigheden als totaal voor en na de interventie niet significant is, is er 

een multiple regressie analyse uitgevoerd om de totaalscore voor de voormeting te voorspellen op 

basis van de school, programmeerervaring vooraf, geslacht, leerjaar, cito-score voor rekenen 

(LR%), cito-score voor begrijpend lezen (LR%) en de motivatiescore voor de voormeting. 

De variabelen geslacht en cito-score voor rekenen blijken hierbij niet statistisch significant bij te 

dragen aan de voorspelling, p < ,05. De andere variabelen voorspelden de totaalscore voor de CT 

vaardigheden voor de voormeting statistisch significant [R2 = ,45, F(10,200) = 18,68, p < ,001]. Het 

model staat in tabel 5.6 weergegeven. 
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Tabel 5.6 - Verklarend regressiemodel voor totaalscore CT, voormeting, n=225 

  B Std. Fout Beta t Sig. 

(Constante) -14,089 2,472   -5,7 0 

School 1* -1,544 0,789 -0,11 -1,957 0,052 

School 3* -0,913 0,642 -0,083 -1,422 0,157 

School 4* -0,900 0,826 -0,066 -1,089 0,277 

School 5* -1,881 0,676 -0,159 -2,782 0,006 

Programmeer-ervaring vooraf 0,871 0,498 0,099 1,748 0,082 

Geslacht 0,504 0,516 0,057 0,977 0,330 

Leerjaar 1,992 0,228 0,502 8,739 0,000 

Rekenen LR% 0,037 0,012 0,224 3,02 0,003 

Begrijpend lezen LR% 0,027 0,008 0,231 3,215 0,002 

Motivatiescore voormeting 0,996 0,307 0,180 3,247 0,001 

* Referentiecategorie = school 2.           

 

De tabel laat zien dat programmeerervaring vooraf en geslacht niet statistisch significant bijdragen 

aan de verwachte totaalscore voor de voormeting. Leerlingen in een hogere klas scoren hoger 

voor de voormeting, een hogere LR% voor begrijpend lezen en rekenen dragen positief bij aan de 

verwachte totaalscore, net als een hogere startmotivatie. De verschillen tussen scholen zijn reeds 

eerder besproken. 

5.2.3. Computational Thinking (CT) vaardigheden achteraf 

Aansluitend is er een multiple regressie analyse uitgevoerd om de totaalscore voor de nameting te 

voorspellen op basis van de school, programmeerervaring vooraf, geslacht, leerjaar, cito-score 

voor rekenen (LR%), cito-score voor begrijpend lezen (LR%), de motivatiescore voor de 

voormeting, gepersonaliseerd of niet, Edison of Scratch. 

De variabelen geslacht, gepersonaliseerd of niet, Edison of Scratch, maar ook de variabelen 

programmeerervaring vooraf en de motivatiescore voor de voormeting blijken hierbij niet 

statistisch significant bij te dragen aan de voorspelling, p < ,05. Voor de cito-score voor rekenen 

geldt dat deze nu wel statistisch significant bijdraagt aan het voorspellen van de totaalscore voor 

de CT vaardigheden voor de nameting, net als de andere variabelen in het model [R2 = ,34, F(13, 

196) = 9,23, p < ,001]. Zie tabel 5.7 op de volgende pagina voor het model. 
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Tabel 5.7 - Verklarend regressiemodel voor totaalscore CT, nameting, n=225 

  B Std. Fout Beta t Sig. 

(Constante) -8,766 3,477  -2,521 ,013 

School 1* -1,026 1,837 -,071 -,559 ,577 

School 3* 1,539 ,761 ,136 2,022 ,045 

School 4* ,298 1,384 ,021 ,215 ,830 

School 5* -,567 1,812 -,046 -,313 ,755 

Programmeer-ervaring vooraf -,520 ,575 -,057 -,904 ,367 

Geslacht ,616 ,588 ,068 1,047 ,296 

Leerjaar 1,749 ,265 ,430 6,610 ,000 

Rekenen LR% ,049 ,014 ,286 3,498 ,001 

Begrijpend lezen LR% ,027 ,010 ,226 2,791 ,006 

Motivatiescore voormeting ,483 ,383 ,085 1,260 ,209 

Motivatiescore nameting ,071 ,297 ,017 ,239 ,811 

Gepersonaliseerd of niet -,315 1,597 -,033 -,197 ,844 

Edison of Scratch -,872 ,530 -,097 -1,645 ,102 

* Referentiecategorie = school 2.           

 

Zoals eerder geconstateerd draagt de opdeling in gepersonaliseerd aanbieden van de interventie 

niet statistisch significant bij aan de voorspelling van de totaalscore voor de CT nameting. Dezelfde 

is het geval voor de opsplitsing in het werken met de Edison robot of met Scratch. De 

programmeerervaring vooraf draagt ook nu niet statistisch significant bij aan de totaalscore. Net 

als bij de voormeting is geslacht geen statistisch significante voorspeller. Anders dan bij de 

voormeting is de motivatiescore dat niet meer. De LR% voor rekenen en begrijpend lezen dragen 

net als bij de voormeting nu wel significant bij aan het voorspellen van de totaalscore. Ook bij de 

nameting blijft de klas een relevante voorspeller. 

5.2.4. Motivatiescore achteraf 

Tot slot is er een multiple regressie uitgevoerd om de motivatiescore bij de nameting te 

voorspellen op basis van de school, programmeerervaring vooraf, geslacht, leerjaar, cito-score 

voor rekenen (LR%), cito-score voor begrijpend lezen (LR%), de motivatiescore voor de 

voormeting, gepersonaliseerd of niet, Edison of Scratch. 

De variabelen school en motivatie vooraf blijken hierbij als enige statistisch significant bij te 

dragen aan de voorspelling, p < ,05. Voor alle andere variabelen geldt dat deze niet statistisch 

significant bijdragen aan het voorspellen van de motivatiescore voor de nameting, [R2 = ,31, F(12, 

197) = 8,99, p < ,001]. Zie ook tabel 5.8 op de volgende pagina voor het model. 
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Tabel 5.8 - Verklarend regressiemodel voor intrinsieke motivatiescore CT, nameting, n=225 

  B Std. Fout Beta t Sig. 

(Constante) 1,453 ,828  1,755 ,081 

School 1* 1,392 ,430 ,409 3,240 ,001 

School 3* ,706 ,176 ,266 4,024 ,000 

School 4* ,862 ,326 ,263 2,643 ,009 

School 5* 1,581 ,420 ,548 3,765 ,000 

Programmeerervaring vooraf -,181 ,137 -,085 -1,319 ,189 

Geslacht -,130 ,141 -,061 -,924 ,357 

Leerjaar -,077 ,063 -,080 -1,211 ,227 

Rekenen LR% ,002 ,003 ,038 ,455 ,649 

Begrijpend lezen LR% -,002 ,002 -,056 -,680 ,497 

Motivatiescore voormeting ,521 ,084 ,389 6,196 ,000 

Gepersonaliseerd of niet ,689 ,380 ,306 1,812 ,071 

Edison of Scratch ,086 ,127 ,040 ,676 ,500 

* Referentiecategorie = school 2.           
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6. Conclusies en aanbevelingen 

Het uitgevoerde onderzoek heeft veel informatie opgeleverd, maar werpt de nodige nieuwe 

vragen op. 

6.1. Conclusies 
Hoofdvraag voor het onderzoek was:  

Op welke wijze draagt een gepersonaliseerd leerarrangement rondom programmeren  bij 

aan de CT vaardigheden en de motivatie met betrekking tot programmeren en technologie, 

van leerlingen in  de middenbouw en de bovenbouw van het basisonderwijs? 

De gepersonaliseerde variant van het leerarrangement heeft niet het verwachte positieve effect 

gehad op de totaalscore voor CT-vaardigheden en de intrinsieke motivatie. De interventie heeft 

geen wijziging in de intrinsieke motivatiescore tot gevolg gehad, wel hebben er (voornamelijk 

negatieve) wijzigingen op de subschalen (competentiegevoel, inspanning, keuzevrijheid, belang) 

plaats gevonden. 

De (korte) interventie heeft er voor gezorgd dat bijna veertig procent (87) van de leerlingen meer 

is gaan programmeren. Ongeveer de helft (39) daarvan had vooraf aan de interventie nog geen 

programmeerervaring. Ook dit kan gezien worden als een bijdrage aan de motivatie.  

De eerste deelvraag luidt: 

Welke aspecten van de CT vaardigheden van leerlingen laten een groei zien bij de leerlingen 

na uitvoeren van het leerarrangement? 

Er was een groei te zien in de vaardigheden bij algoritmisch redeneren. De andere twee 

onderzochte aspecten (debugging en probleemdecompositie) lieten geen groei zien. 

De tweede deelvraag luidt:  

Is daarbij sprake van verschillen die samenhangen met:  

 eigenschappen en kenmerken van de leerlingen;  

Tijdens de voormeting bleek dat meer jongens dan meisjes aangeven al programmeerervaring te 

hebben en ze programmeren intensiever dan de meisjes. Ook scoren ze licht en statistisch 

significant beter op het gebied van rekenen als gekeken wordt naar de cito-score (LR%) dan de 

meisjes. De cito-scores voor begrijpend lezen en voor rekenen zijn zowel op de voormeting als op 

de nameting een voorspeller van de totaalscore voor de CT-vaardigheden, niet van de motivatie. 

Er is bij de totaalscore voor CT-vaardigheden geen significant verschil tussen jongen en meisjes, bij 

de motivatiescore is er wel een (klein) significant verschil, de jongens zijn daarbij gemotiveerder 

dan de meisjes. 

Een derde (28) van de leerlingen die meer zijn gaan programmeren is meisje, twee derde is 

jongen. 
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 voorkennis voor wat betreft programmeren; 

Voorkennis voor wat betreft programmeren heeft geen significante bijdrage voor wat betreft het 

voorspellen van de score voor CT of de motivatie vooraf en achteraf.  

 bestaande motivatie met betrekking tot programmeren en technologie; 

De motivatie voorafgaand aan de interventie is ook achteraf nog voorspellend voor de motivatie. 

Bestaande motivatie is voorspellend voor de CT score vooraf maar niet meer voor de CT score 

achteraf. 

 het al dan niet gepersonaliseerd aanbieden van het leerarrangement; 

Er is geen verschil in effect gevonden tussen de wel of niet gepersonaliseerde variant van de 

interventie. 

 de keuze voor fysiek programmeren met robots of via het beeldscherm programmeren. 

Er is geen verschil in effect gevonden tussen het programmeren voor het beeldscherm en het 

programmeren van de robots op CT-vaardigheden en de intrinsieke motivatie. 

6.2. Aanbevelingen 
Voor het onderzoek is een interventie van vier sessies van 30 minuten ontwikkeld. Het verlengen 

van de interventie en het eventueel verbreden ervan zou kunnen bijdragen aan een groter effect 

op de motivatie en de CT toets. We zien nu alleen effect op de deelcompetentie algoritmisch 

redeneren, en dat is volgens het model van Brennan en Resnick één van de minder complexe 

vaardigheden in het programmeren. Mogelijk is met een uitbereiding van de interventie ook een 

effect te meten op de complexere vaardigheden als probleemdecompositie en debugging. 

Ook de leraar, die ten behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen klassen nu een zo klein 

mogelijke rol heeft gespeeld, kan beter ingezet worden om CT-vaardigheden te ontwikkelen. 

Meisjes en leerlingen met programmeerervaring voelen zich na de interventie minder competent 

dan vooraf. Het verdient verder onderzoek om te achterhalen waar dit aan ligt zodat dit vermeden 

kan worden. Mogelijk is de kennismaking met programmeren wél lang genoeg om hen de 

complexiteit ervan te doen inzien, maar te kort om er daadwerkelijk vaardigheden in te 

ontwikkelen. 

De huidige toets kijkt naar drie van de dertien onderkende subonderdelen van CT. Het effect op de 

andere CT vaardigheden is een mogelijk onderwerp voor vervolgonderzoek. 

Het effect van de cito-scores voor rekenen en begrijpend lezen op de resultaten voor de toets voor 

CT vaardigheden verdient verder onderzoek. Bijvoorbeeld door de interventie daar (nogmaals) 

expliciet op te beoordelen en waar mogelijk aan te passen. Datzelfde geldt voor de toets voor CT-

vaardigheden om uit te sluiten dat leerlingen die lager scoren voor rekenen en begrijpend lezen 

hier bovenmatig last van hebben. Een deel van de vragen voor probleemdecompositie waren nu 

nog erg talig van aard. 
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7. Resultaten retentiemeting 

7.1. Samenstelling steekproef 
In dit hoofdstuk staan de resultaten van de retentiemeting. Er waren slechts 52 leerlingen die 

zowel aan de voor-, na- als retentiemeting hebben deelgenomen. Alleen deze leerlingen worden in 

dit hoofdstuk in de analyses meegenomen. Door uitval van leerlingen, maar ook door moeite om 

de metingen bij scholen nog ingepland te krijgen, is dit aantal een stuk lager dan bij de eerdere 

analyses. De 52 leerlingen zijn verdeeld over drie scholen, twee scholen hebben niet meer aan de 

retentiemeting meegewerkt. In tabel 7.1 staat de verdeling over de drie wel deelnemende scholen 

weergegeven, in combinatie met de klassen waar de leerlingen in zitten. De meeste leerlingen in 

de retentiemeting zitten in leerjaar 8. In tegenstelling tot de voor- en nameting zijn er geen 

leerlingen van leerjaar 5 meer in de analyses opgenomen. 

 

Tabel 7.1 - Aantal leerlingen retentiemeting per groep, per leerjaar 

 School 1 School 3 School 5 Totaal 

Leerjaar 6 0 11 0 11 

Leerjaar 7 2 7 0 9 

Leerjaar 8 6 9 17 32 

Totaal 8 27 17 52 

 

In tabel 7.2 staan de leerlingen naar leeftijd en leerjaar weergegeven. De meeste leerlingen zijn 

rond de 11 of 12 jaar, de jongere leerlingen zijn wat minder vertegenwoordigd in de 

retentiemeting. 

 

Tabel 7.2 - Aantal leerlingen naar leeftijd en jaargroep 

 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8 Totaal 

8 jaar 1 0 0 1 

9 jaar 10 0 0 10 

10 jaar 0 6 0 6 

11 jaar 0 2 20 22 

12 jaar 0 1 9 10 

13 jaar 0 0 3 3 

Totaal 11 9 32 52 

 

Het aantal leerlingen in de experimentele en controleconditie zijn vrij gelijk verdeeld over de 52 

leerlingen (tabel 7.3). Hetzelfde geldt voor het aantal leerlingen per werkvorm (tabel 7.4). 
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Tabel 7.3 - Aantal leerlingen in experimentele en controle conditie, per school 

 School 1 School 3 School 5 Totaal 

Niet gepersonaliseerd 8 0 17 25 

Wel gepersonaliseerd 0 27 0 27 

Totaal 8 27 17 52 

 

Tabel 7.4 - Aantal leerlingen per werkvorm, per school 

 School 1 School 3 School 5 Totaal 

Edison 5 12 8 25 

Scratch 3 15 9 27 

Totaal 8 27 17 52 

7.2. Motivatie 
Bij de retentiemeting ligt de gemiddelde intrinsieke motivatiescore voor alle leerlingen samen op 

3,24. De mediaan is 3,42 en de standaard deviatie 0,64. De verdeling van deze scores staat in 

figuur 7.1 weergegeven. Deze scores liggen flink lager in vergelijking met de nameting. In figuur 7.2 

staan de verschilscores tussen de nameting en de retentiemeting, waarbij meteen opvalt dat het 

merendeel van de leerlingen lager scoort wat betreft motivatie.  

 

Figuur 7.1 - Verdeling intrinsieke motivatiescore retentiemeting, per school, n=52 
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Figuur 7.2 - Verandering in intrinsieke motivatiescore, retentiemeting – nameting, per school, n=52 

 

 

 

Voor alle subschalen van motivatie is er een significante daling te zien tussen de nameting en de 

retentiemeting. Een reden hiervoor kan zijn dat dit al de derde keer was dat de leerlingen dit 

gedeelte van de vragenlijst onder ogen kregen. In tabel 7.5 staan de verschillen tussen de twee 

metingen voor de verschillende subschalen weergegeven. 

 

Tabel 7.5 - Verschil motivatiescores, retentiemeting - nameting, T-test paired samples, n=52 

  Verschilscore Std. Dev. Std. Fout t df sig. (2-zijdig) 

Intrinsieke motivatie -0,838 0,575 0,080 -10,509 51 0,00 

Competentiegevoel -0,372 0,655 0,091 -4,094 51 0,00 

Inspanning -0,869 0,783 0,109 -8,005 51 0,00 

Keuze -1,305 1,222 0,170 -7,698 51 0,00 

Belang -0,299 0,698 0,097 -3,095 51 0,03 
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In tabel 7.6 staat het verschil in motivatie voor leerlingen die een niet-gepersonaliseerd, en 

leerlingen die een wel gepersonaliseerd arrangement hebben gevolgd. De twee groepen 

verschillen niet significant van elkaar. 

 

Tabel 7.6 - Gemiddeld verschil motivatie-score nameting - voormeting, gepersonaliseerd - niet 

gepersonaliseerd 

 Leerarrangement Gemiddelde verschil 

motivatiescore  

Nameting - Voormeting 

Standaard 

Deviatie 
n 

niet gepersonaliseerd -,8457 ,70460 25 

wel gepersonaliseerd -,8307 ,43590 27 

Totaal -,8379 ,57494 52 

 

7.3. CT-vaardigheden 
In figuur 7.3 staan de scores voor CT voor de retentiemeting. Uit de resultaten van de 

retentiemeting blijkt dat de leerlingen van de drie deelnemende scholen niet significant van elkaar 

verschillen wat betreft CT-vaardigheden. 

 

Figuur 7.3 - Totaalscore voor CT nameting, per school, n=52 
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Figuur 7.4 laat de verdeling zien van leerlingen die bij de retentiemeting beter gescoord hebben 

dan bij de nameting en de leerlingen die bij de retentiemeting slechter gescoord hebben. Deze 

scores zijn vooral positief, leerlingen blijken in de retentiemeting significant hoger te scoren dan in 

de nameting. Een deel hiervan wordt verklaard door vijf leerlingen die in de nameting halverwege 

afhaakten, waardoor de helft van hun vragen werd fout geteld. Maar zelfs als deze leerlingen 

buiten beschouwing zouden worden gelaten is dit verschil nog steeds significant. 

 

Figuur 7.4 - Verschil totaalscore CT, retentiemeting - nameting, per school, n=52 

 

 

Uit tabel 7.7 blijkt dat vooral de subscores op probleemdecompositie en debugging een 

significante stijging laten zien. De score op algoritmisch redeneren is exact hetzelfde gebleven. 
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Tabel 7.7 - Verschil Computational Thinking-scores per deelonderwerp, retentiemeting - nameting, 

n=52 

  Gem Std. Dev. Std. Fout t df sig. (2-zijdig) 

AR 0,000 1,584 0,219 0,000 51 1,000 

PD 0,576 1,288 0,178 3,228 51 0,002 

DB 0,673 1,617 0,224 3,001 51 0,004 

Totaal 1,250 2,799 0,388 3,220 51 0,002 

 

In tabel 7.8 staan de verschillen in totaalscore tussen leerlingen met een niet-gepersonaliseerd 

leerarrangement en de leerlingen met een wel-gepersonaliseerd leerarrangement weergegeven. 

Leerlingen met een gepersonaliseerd arrangement zijn wat meer vooruit gegaan ten opzichte van 

de nameting, maar dit verschil is niet significant [F(1,50) = ,267, p = ,608]. 

 

Tabel 7.8 - Verschil in gemiddelde totaalscore CT, retentiemeting - nameting CT, gepersonaliseerd - 

niet gepersonaliseerd, n=52 

Leerarrangement Gemiddelde verschil totaalscore 

CT Nameting - Voormeting 

Standaard 

Deviatie 
n 

niet gepersonaliseerd 1,04 2,88 25 

wel gepersonaliseerd 1,44 2,76 27 

Totaal 1,25 2,80 52 
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Bijlage 1: Digitale vragenlijst voormeting deel 1 

 

1 
Wat is je naam? 

 

 

Voornaam  
 Vp 

Achternaam  
 Vp 

2 
Wat is je leeftijd? 

 

 

  Vp [Rs Minimale en/of maximale waarde Minimaal: 5 Maximaal: 14] 

 

3 
In welke groep zit je? 

 

 

 

  Vp [Rs Minimale en/of maximale waarde Minimaal: 4 Maximaal: 8] 

 

4 
Ik ben een 

 

 

 jongen 

 meisje 

5 
Op welke school zit je? 

 

 

 [School 1] 

 [School 2] 

 [School 3] 

 [School 4] 

 [School 5] 

6 
Wat is programmeren? 

 

Computers en robots zijn eigenlijk heel dom. Alles wat ze doen moet ze heel 

precies en stap voor stap worden uitgelegd. Sla je een stap over, dan doet hij het 

verkeerd of helemaal niet. Het beschrijven van alle stappen die een computer of 
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robot moet uitvoeren heet programmeren. Jij gaat ook leren programmeren.  

 

Om te kunnen meten of je er iets van leert stellen we je vooraf en ook weer 

achteraf een aantal vragen die met programmeren te maken hebben. Dan 

kunnen we kijken of je de vragen achteraf beter kunt beantwoorden. 

 

Het is geen proefwerk voor een cijfer. Het is niet erg als je fouten maakt.  

 

Probeer gewoon de vragen te beantwoorden. Weet je het antwoord niet precies, 

kies dan het antwoord waarvan je denkt dat het goed is. 

 

Klik op verder om naar de volgende vraag te gaan. 

   
 

7 
Vragen over jezelf 

 

Op de volgende pagina’s volgen enkele uitspraken, waarbij je bij elke uitspraak 

kan aangeven hoe die uitspraak bij jou past. Daarbij kun je de volgende cijfers 

gebruiken: 1, 2, 3, 4 of 5. 

 

Je mag geen zinnen overslaan. 

 

Een voorbeeld: 'Ik voel me op school prettig'. 

 

Als dit helemaal bij je past, klik je de 5 aan. Past het een beetje bij je, klik dan de 

3 aan. De andere getallen kun je gebruiken als het ergens tussen in zit. Past een 

uitspraak bijvoorbeeld niet helemaal bij jou, maar wel behoorlijk, klik dan de 4 

aan.  

 

Klik op verder om naar de volgende vraag te gaan. 

 

   

8 
Vul in hoe deze uitspraken bij jou passen  

[Willekeurige volgorde subvragen imi] 

 1 (past 
helema
al niet 
bij mij) 

2 3 (past 
een 
beetje 
bij mij) 

4 5 (past 
helema
al bij 
mij) 

Ik denk dat programmeren mijn aandacht 
niet zal kunnen vasthouden.      

Ik denk dat ik best goed zal zijn in 
programmeren, vergeleken met andere 
leerlingen in mijn klas. 

     

Ik denk dat ik hard ga werken bij het      
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programmeren. 

Ik denk niet dat ik veel energie zal steken in 
het programmeren.      

Ik had het gevoel dat ik programmeren moet 
doen.      

Ik geloof dat programmeren mij iets zou 
kunnen opleveren.      

Ik denk dat programmeren gunstig is voor 
mij.      

9 
Vul in hoe deze uitspraken bij jou passen  

[Willekeurige volgorde subvragen IMI] 

 1 (past 
helemaal 
niet bij 
mij) 

2 3 (past 
een 
beetje bij 
mij) 

4 5 (past 
helemaal 
bij mij) 

Programmeren lijkt mij erg leuk      
Ik zou programmeren willen 
omschrijven als erg interessant.      

Ik denk dat ik tevreden zal zijn met 
mijn prestatie bij het 
programmeren. 

     

Ik denk dat ik niet veel moeite ga 
doen bij het programmeren.      

Ik denk dat ik enige keuze heb om 
te gaan programmeren.)      

Ik ga programmeren omdat ik geen 
keuze heb.      

Ik denk dat het leren 
programmeren nuttig is voor mij      

Ik denk dat programmeren een 
belangrijke activiteit is.      

10 Vul in hoe deze uitspraken bij jou passen 
 

[Willekeurige volgorde subvragen IMI] 

 (past 
helema
al niet 
bij mij)1 

2 (past 
een 
beetje 
bij mij)3 

4 5 (past 
helema
al bij 
mij)5 

Ik denk dat ik programmeren erg leuk ga 
vinden om te doen.      

Ik denk dat programmeren best wel leuk kan 
zijn.      

Ik denk dat ik best wel vaardig zal zijn in 
programmeren.      
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Ik denk dat ik erg mijn best ga doen bij het 
programmeren.      

Ik voel dat ik word verplicht om te 
programmeren.      

Ik ga programmeren omdat ik het graag wil.      
Ik denk dat programmeren later in mijn 
beroep belangrijk zal zijn.      

11 
Vul in hoe deze uitspraken bij jou passen  

[Willekeurige volgorde subvragen IMI] 

 1 (past 
helemaal 
niet bij 
mij) 

2 3 (past 
een 
beetje bij 
mij) 

4 5 (past 
helemaal 
bij mij) 

Ik denk dat programmeren saai 
zal zijn.      

Ik denk dat ik best goed ga zijn in 
programmeren.      

Programmeren is een activiteit 
die ik niet zo goed kan doen, 
denk ik. 

     

Het is voor mij belangrijk dat ik 
het programmeren goed uitvoer.      

Ik heb niet echt een keuze om te 
gaan programmeren.      

Ik ga programmeren omdat ik 
het moet.      

Ik denk dat programmeren 
ervoor zorgt dat ik handiger 
wordt met computers. 

     

12 
Heb je al ervaring met programmeren? Je kunt meerdere 

dingen aankruisen. 

 

[Minimaal aantal vinkjes: 1] 

 ja, met programmeren in Scratch 

 ja, met programmeren van robots (bv LEGO Mindstorm, Edison) 

 ja, met programmeren in: 

 

 nee, ik heb nog geen ervaring met programmering [Ex] 

13 
[AR: ]Je hebt aangegeven dat je al ervaring hebt met 

programmeren. Hoe vaak doe je dat dan? 
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[VRAAG 13 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> 

VOLGENDE VRAAG 

Minstens één van onderstaande voorwaarden is waar: 

- of vraag 12 is beantwoord met 1 (ja, met programmeren in Scratch) 

- of vraag 12 is beantwoord met 2 (ja, met programmeren van robots (bv LEGO Mindstorm, 

Edison)) 

- of vraag 12 is beantwoord met 3 (ja, met programmeren in:) ] 

 ik heb het een keer geprobeerd 

 af en toe 

 een of twee keer per maand 

 elke week wel een keer 

 bijna elke dag 

14 
[AR: ]De auto van Fred stuurt niet goed: Rechtsaf slaan kan 

nog wel, maar linksaf slaan kan niet meer. 

Hoe vaak moet Fred rechtsaf slaan om van A naar B te 

gaan? 

 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
Verhaaltjesopdrachten 

Bij de volgende drie opdrachten is het juiste antwoord in 

stukjes opgeknipt. Er zal steeds worden gevraagd om de 
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stukjes in je goede volgorde te zetten. 

 

Klik op verder om naar de volgende vraag te gaan. 

   

16 
[AR: ]Je hebt honger en je wil een dubbele boterham met 

kaas maken en daarna opeten. Kun je onderstaande 

stappen in de juiste volgorde slepen? 

 

Exact aantal vinkjes: 6 

 Leg een plakje kaas op het brood. 

 Pak twee sneetjes brood. 

 Eet de boterham op. 

 Pak het brood, de boter en de kaas 

 Leg de gesmeerde sneetjes brood op elkaar. 

 Smeer boter op het brood. 

17 
[AR: ]Je wilt op bezoek bij een vriendje die in een andere 

stad woont. Hieronder staat een lijstje met dingen die je 

daarvoor moet doen. Kun je onderstaande stappen in de 

juiste volgorde slepen? 

 

[Exact aantal vinkjes: 6] 

 Stap uit de bus en loop naar het huis van je vriendje 

 Vraag je ouders om toestemming om te gaan 

 Zoek op welke bus je moet hebben en hoe laat 

 Loop naar de bushalte 

 Doe een jas aan (het is best koud) en neem je buskaart mee 

 Stap in de bus als hij bij de bushalte aankomt 

18 
[AR: ]Hieronder staat een verhaaltje over kleine 

draaikolken in water. Kun jij de 5 zinnen in een goede 

volgorde slepen zodat er een logisch verhaal ontstaat? 

 

[Exact aantal vinkjes: 5] [gebaseerd op de leestrainer] 

 Trek de stop er maar eens uit en kijk goed naar de afvoer. 

 Die gingen over het “draaikolkvraagstuk”. 

 Zie je de draaikolk met de klok mee draaien of juist tegen de klok in? 

 In 1962 schreven veel mensen in Engeland berichtjes naar de krant. 
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 Wat dat voor vraagstuk is, kun je onderzoeken wanneer je in een vol bad zit. 

19 
Gezichtjesopdrachten 

Er komen nu een paar opdrachten met gezichtjes. Hieronder 

zie je een voorbeeld (deze hoef je dus niet zelf te 

beantwoorden): 

 

De opdracht is om op 5 gezichtjes te klikken die samen een 

eigenschap hebben die de andere 5 gezichtjes niet hebben. 
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20 
[PD: ]Gezichtjesopdracht 1. 

 

Klik vier gezichtjes aan die bij elkaar horen omdat ze dezelfde 

eigenschap hebben 

 

Om verder te gaan dient u hier minstens 0 en maximaal 8 antwoorden te selecteren. 

 

21 
[PD: ]Gezichtjesopdracht 2. 

 

Klik 3 gezichtjes aan die bij elkaar horen omdat ze dezelfde 

eigenschap hebben. De andere gezichtjes hebben die 

eigenschap niet. 

 

Om verder te gaan dient u hier minstens 0 en maximaal 8 antwoorden te selecteren. 

 

22 
[PD: ]Gezichtjesopdracht 3. 

 

Is er nog een andere manier om een groepje van 3 gezichtjes 

te maken dat verschilt van de andere gezichtjes? Klik ze aan. 

 

Om verder te gaan dient u hier minstens 0 en maximaal 8 antwoorden te selecteren. 
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Bijlage 2: Digitale vragenlijst voormeting deel 2 

 

1-6  
  

[vraag 1 tm 6 zijn dezelfde als in deel 1, zie deel 1]   

7 
[AR: ]Floris loopt van huis naar school. Hij telt het aantal 

bloemen onderweg. 

 

Welk aantal kan niet goed zijn? 

 

 

 7 

 8 

 9 

 10 

8 

 

 

 

 

 

De boze rode vogel 

 

Bij de volgende opdrachten moet het rode vogeltje op het groene varkentje 

terecht komen. Je programmeert de route van het rode vogeltje met pijltjes. Naast 

het plaatje staat het programma. Elk pijltje betekent een stap van een vakje in de 

richting van de pijl. Je moet de pijltjes van boven naar beneden lezen. Als er twee 

pijltjes naar beneden staan, dan beweegt het rode vogeltje dus twee vakjes naar 

beneden. Een voorbeeld: 
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9 
[AR: ] Welke route moet het rode vogeltje afleggen om op 

het groene varkentje te komen? 

 

Kies een van de 4 programma’s. 

 

 

10 
[DB: ]Wat klopt er niet aan het programma als je het rode 

vogeltje op het varkentje wil laten komen? 
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 Er staat een  te veel 

 Er staat een  te veel 

 Er staat een  te weinig 

 Er staat een  te weinig 

11 
[DB: ]Het rode vogeltje wil op het groene varkentje terecht 

komen. Van de vier getoonde programma’s zijn er drie 

goed. 

Klik het programma aan dat het vogeltje niet op het 

varkentje brengt. 

 

 

 

12 
DB: Wat klopt er niet aan het programma als je het rode 

vogeltje op het varkentje wil laten komen? 
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 Er staat een  te weinig 

 Er staat een  te weinig 

 Er staat een  te weinig 

 Er staat een  te weinig 

 

13 
Eenvoudig herhalen 

 

Soms moet het rode vogeltje vaker dezelfde beweging achter elkaar doen. 

Als een vogeltje bijvoorbeeld 4 blokjes naar beneden moet. Dit kun je 

programmeren als 4x pijltje naar beneden (programma 1). Maar het kan ook 

korter door een herhaalblok te gebruiken! Dit herhaalblok zet je om een 

pijltje heen, en dan geef je aan dat wat er binnen het herhaalblok staat 4x 

herhaald moet worden (programma 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
[AR: ]Welke route moet het rode vogeltje afleggen om op  

het groene varkentje te komen? 

Kies een van de 4 programma’s. 
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15 
[AR: ]Welke route moet het rode vogeltje afleggen om op  

het groene varkentje te komen? 

 

Kies een van de 4 programma’s. 

 

 

16 
[AR: ]Welke route moet het rode vogeltje afleggen om op  

het groene varkentje te komen? 

 

Kies een van de 4 programma’s. 

 

 

17 
[DB: ]Hoe moet je het programma veranderen om het 

rode vogeltje op het varkentje te laten komen? 
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 De  wordt te vaak herhaald 

 De  wordt te vaak herhaald 

 De  wordt te vaak herhaald 

 Er hoeft niets aan de code veranderd te worden 

 

18 
[DB: ]Het rode vogeltje wil op het groene varkentje terecht 

komen. Hieronder staan vier programma’s, drie daarvan zijn 

goed. 

 

Welk programma brengt het vogeltje niet op het varkentje? 

 

 

19 
[DB: ]Het rode vogeltje wil op het groene varkentje terecht 

komen. Hieronder staan vier programma’s, waarvan er 3 

goed zijn. 

 

Welk programma is fout en brengt het vogeltje niet op het 

varkentje? 
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20 
Sudoku puzzels 

 

Er komen nu een paar opdrachten met Sudoku puzzels. Hieronder zie je een 

voorbeeld (deze hoef je dus niet zelf te beantwoorden): 

 

Welk figuur moet je op de plaats van het vraagteken invullen? In elke rij, elke 

kolom en elk vierkant van twee bij twee hokjes mag elke figuur maar één keer 

voorkomen. 

 

Voorbeeldvraag 

 

Klik het symbool aan dat op de plaats van het vraagteken moet komen. Kijk naar 

de rij en de kolom om het symbool te kiezen dat nog niet voorkomt in die rij of 

kolom of vierkant. 
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21 
[PD: ]Welk figuur moet je op de plaats van het vraagteken 

invullen? In elke rij, elke kolom en elk vierkant van twee bij 

twee hokjes mag elke figuur maar één keer voorkomen. 

Klik het symbool aan dat op de plaats van het vraagteken 

moet komen. 

 

 

22 
[PD: ]Welk figuur moet je op de plaats van het vraagteken 

invullen? In elke rij, elke kolom en elk vierkant van twee bij 

twee hokjes mag elke figuur maar één keer voorkomen. 

Klik het symbool aan dat op de plaats van het vraagteken 

moet komen. 

 

 

 


