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1. Schoolcontext 
School 5.7 is een Daltonlyceum. De school verzorgt onderwijs op havo- en vwo-niveau. Op school 5.7 

volgen ruim 950 leerlingen hun onderwijs en werken 70 mensen. De school, de leerlingen, en de 

ouders werken daarbij volgens de Daltonmethode samen om het maximale uit de leerlingen te halen. 

Het streven is dat elke leerling leert met enthousiasme en elke dag het maximale haalt uit zijn tijd op 

school. Daarbij staan voor de medewerkers, de leerlingen en de ouders de Daltonprincipes centraal: 

verantwoordelijkheid nemen en geven, effectief leren, samen- en zelfstandig kunnen werken en 

reflectie.  

School 5.7 is in het schooljaar (2016 – 2017) een erkend Daltonlyceum geworden. Naast het streven 

naar het beste resultaat voor ieder vak is de ambitie dat de leerlingen na hun schooltijd startklaar zijn 

voor hun vervolgopleiding en dat zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. In de directe 

omgeving staan meerdere scholen voor Voortgezet Onderwijs, maar school 5.7 is de enige school in 

de omgeving met een Daltonprofiel.  

De ‘taak’ is een belangrijk onderdeel binnen het Daltononderwijs. De taak maakt duidelijk wat de 

leerlingen moeten kunnen, doen en weten voor een vak. Met behulp van een taak worden de 

leerlingen in staat gesteld een groot deel van de stof zelfstandig te verwerken en hun eigen tempo te 

bepalen. De taak bestaat uit de volgende onderdelen: leerdoelen, oefening/bronnen, toetsing en 

verdieping. Ook is het mogelijk om alternatieve onderdelen op te nemen. 

 

Dagelijks is voor de leerlingen één daluur ingeroosterd. Dit lesuur is verplicht voor alle leerlingen, 

maar de leerlingen maken wel de keuze hoe zij dit gebruiken. Zij kunnen kiezen voor extra uitleg  

(dal-vakuur), zelfstandig aan het werk te gaan (dal-zelfstandig werkuur) of uitgedaagd te worden 

(studium-excellentie-uur). Met het studium-excellentie-uur wordt in bepaalde mate aangesloten bij 

de belangstelling en talenten van de leerlingen.  

 

De leerlingen hebben de beschikking over een eigen device (laptop). Hierdoor zijn de leermiddelen 

altijd en overal beschikbaar. De leerlingen hebben hierdoor de ruimte om te bepalen wanneer zij 

leren. Ons onderwijs is het beste als programmagericht te omschrijven. Docenten bepalen in grote 

mate het ‘wat’. Omdat er ook keuzevrijheid is en de leerling tot op zekere hoogte bepaalt wanneer 

hij of zij iets doet en hierdoor meer regie krijgt over het eigen leren, heeft ons onderwijs ook 

leerlinggerichte kenmerken. 
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2. Aanleiding en doelstelling van de interventie 

2.1 De aanleiding 
Vier docenten vormen samen de DOP-groep ICT (Daltonontwikkelplan groep) op school 5.7. Een 

DOP-groep doet op basis van ‘experimenten’ onderzoek en betrekt het gehele team hierbij en bereid 

beleidsvoorstellen voor op basis van ‘het waarom’, ‘het hoe’ en ‘het wat’. Op basis van een 

draagvlakmeting neemt de schoolleiding uiteindelijk het besluit wat er wanneer geïmplementeerd 

wordt. De leden van de DOP-groep ICT nemen ook deel aan het Leerlab X. De brugklassen aan wie zij 

lesgeven zijn onderwerp van onderzoek. De controlegroep bestaat uit groepen aan wie zij niet 

lesgeven. Maar het betreft wel hetzelfde vak en leerjaar. Daarnaast is de samenstelling van de groep 

min of meer hetzelfde. Hierdoor is het mogelijk om een vergelijking te maken. Het verschil tussen de 

dop-groep-docenten en de niet-dopgroep-docenten zit in het aangaan van experimenten met ICT. Zij 

experimenteren om te onderzoeken wat voor de leerling werkt en wat voor hen zelf werkt.  

2.2 De doelstelling van de interventie 
Het doel van de interventie is dat de leerling meer gemotiveerd is voor het vak. De leerling krijgt 

meer regie over wat hij leert, hoe hij leert, waar hij leert en wanneer hij leert in vergelijking met de 

‘normale’ taak. De interventies zijn er op gericht om van docentgestuurde ‘normale’ taak met 

beperkte keuzemogelijkheden voor de leerling naar een combinatie van docent- en leerlinggestuurde 

taak te gaan waarin leerlingen meer keuzes krijgen ondersteund door ICT en de docent zich opstelt 

als didactisch coach.   

De docent omschrijft in de taak wat minimaal nodig is om het leerdoel te behalen. Daarnaast geeft 

de docent aan welke bronnen (film, boek, internet, docent) de leerling kan gebruiken. Ook geeft hij 

suggesties voor extra oefenstof voor leerlingen die moeite hebben met het onderwerp of uitdagende 

opdrachten voor de excellente leerling. In de manier van toetsen is de leerling nu vaak niet vrij. In de 

meeste gevallen wordt op de klassieke manier getoetst. Deze vorm is summatief. Andere vormen van 

toetsing zoals  een presentatie of een verslag, of formatief toetsen wordt niet of nauwelijks 

toegepast. Anders gezegd: toetsing is niet geïntegreerd in de lesactiviteiten en worden dus ook niet 

gebruikt om van te leren.  

Van de docent vraagt dit dat hij de leerling actief coacht. Feed up, feedback en feed forward vormen 

hierbij de basis ingrediënten. Feed up omvat het stellen van de leerdoelen met de leerlingen in 

relatie tot de leerhouding van de leerling. Bij feedback wordt objectief naar de resultaten gekeken en 

vindt reflectie plaats op de toegepaste strategieën. Bij feed forward wordt gekeken wat nog gedaan 

moet worden om de leerdoelen te bereiken en welke strategieën de leerling daarbij het beste kan 

gebruiken. 
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3. Beschrijving van de interventie per vak 
In dit hoofdstuk wordt per vak een beknopte beschrijving van de interventie beschreven.  

3.1 Geschiedenis 
De taak voor geschiedenis is digitaal beschreven in OneNote Classbook. Hierin kan de leerling de 

leerdoelen, de taak en het lesmateriaal vinden. Eerst worden de leerdoelen, taak en opdrachten 

klassikaal besproken en uitgelegd. Hierbij ligt de nadruk op het proces. Leerlingen krijgen het 

overzicht wat zij te doen hebben. Er wordt geen inhoudelijke uitleg gegeven.  Vervolgens gaan de 

leerlingen zelfstandig aan de slag. Bij vragen, dan schakelen zij medeleerlingen en de docent in. 

Lastige onderwerpen worden klassikaal besproken. De docent bepaalt wat lastige onderwerpen zijn. 

Wat lastig is of als lastig ervaren wordt, bepaalt de docent aan de hand van de vragen van leerlingen 

en zijn persoonlijke ervaring wat leerlingen als lastig ervaren. Na de uitleg gaan de leerlingen 

zelfstandig aan de slag. Overigens hoeft een leerling niet te luisteren naar de uitleg als hij het 

onderwerp begrijpt.  

De docent geeft inhoudelijke instructie, coacht op het proces. Hij controleert de inhoud door het 

geven van groene smileys. Zo ziet hij waar de leerlingen staan en wat zij wel en niet beheersen. Op 

basis hiervan geeft hij feedback op het proces en biedt hij inhoudelijke ondersteuning. 

Van de leerling wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht. Er wordt een groot beroep 

gedaan op het zelfstandig verwerken van de stof. Hierbij kan hij de hulp van medeleerlingen en de 

docenten inschakelen. Hij kan samenwerken met medeleerlingen. Leerlingen krijgen geen huiswerk. 

De opdracht is om in 10 weken tijd van A naar B te komen. Hierbij kan de leerling dus in bepaalde 

mate zijn eigen tempo bepalen, als hij na 10 weken maar bij B is. De leerlingen hebben ook het 

overzicht waar de docent tijdens de les aandacht aan zal besteden.  

De klassenopstelling staat in een U-vorm. Leerlingen bepalen zelf waar zij gaan zitten. Elke les stellen 

de leerlingen hun eigen persoonlijke doelen waar zij in die les aan gaan werken. Zij maken hierbij 

gebruik van het digitale materiaal. Het stellen van de eigen doelen komt neer bepalen waar de 

leerling aan wil werken in de les, wat hij af wil hebben, of hij dit alleen wil doen of met klasgenoten. 

3.2 Wiskunde 
Bij wiskunde wordt gebruikt gemaakt van de methode ‘Getal & Ruimte’. Dit is een papieren 

methode. In de taak staat welke opdrachten minimaal gemaakt moeten worden (kern). Daarnaast 

staat aangegeven wat de leerlingen extra kunnen doen om beter begrip te krijgen of welke opgaven 

ze kunnen doen om uitdaging te krijgen. De leerlingen werken daarnaast met een digitaal 

reflectieformulier, waarin leerlingen hun keuze moeten verantwoorden. De leerlingen gebruiken 

hiervoor OneNoteClassbook. Daarnaast hebben de leerlingen de mogelijkheid om zelf keuze te 

maken om vooraf of achteraf een toets te maken. De leerlingen konden een toets maken om te 

bepalen in hoeverre zij de stof vooraf al beheersten. Zij konden er ook voor kiezen om eerst een deel 

van de sommen te maken of alle sommen te maken en dan zichzelf te toetsen om te kijken in 

hoeverre de stof voldoende beheerst werd.  

De docent geeft aan de ene kant inhoudelijke instructie, aan de andere kant coacht hij de leerlingen 

op het proces  

Van de leerling wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht. Er wordt een groot beroep 

gedaan op het zelfstandig verwerken van de stof. Hij kan samenwerken met medeleerlingen. Het 
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boek, de methode, ondersteunt het leren. Ook Maken zij hun eigen planning. Ze bepalen zelf binnen 

de gestelde kaders wanneer ze wat af hebben. De docent ziet wel toe op de voortgang. Op het 

moment dat deze onvoldoende is, dan stuurt hij. Leerlingen kijken achteraf wat zij anders hadden 

kunnen doen. 

De klassenopstelling is meestal in busopstelling (meerdere docenten maken gebruik van het lokaal). 

De klassen hebben drie lesuren wiskunde per week. Maar zij kunnen ook gebruik maken van de 

keuze-uren. Zij kunnen dan inteken om vakinhoudelijke ondersteuning voor wiskunde te krijgen. 

3.3 Nederlands 
Leerlingen kunnen zelf het werktempo en de eigen planning bepalen. Bij elk onderwerp en of thema 

krijgen de leerlingen een taak met de leerdoelen en wanneer het toetsmoment is. Op basis hiervan 

kunnen zij een planning maken en de volgorde van de stof bepalen. De docent geeft hierbij wel tips 

wat een handige volgorde is. 

De leerlingen mogen zelf inschatten of zij alles maken of opgaven overslaan. De docent bespreekt 

deze keuze vaak samen met de leerling, om een bewuste keuze te maken in wat wel en niet 

geoefend wordt. Sommige leerlingen hebben weinig tot geen uitleg nodig, terwijl andere leerlingen 

juist voordeel hebben bij meer instructie en begeleiding. Differentiatie op niveau komt naar voren 

dat een vwo-leerling andere opdrachten maakt dan een havo-leerling. 

De docent begeleidt en coacht. De docent coacht op planning en op het toepassen van een 

leerstrategieën. De docent controleert ook op inhoud door gesprek met leerlingen aan te gaan over 

de gemaakte opdrachten en wat gevolgen kunnen zij als er onvoldoende geoefend wordt. 

Van de leerling wordt concreet verwacht dat hij zelfstandig aan de slag gaat met de taak en de 

leerdoelen. Hierbij heeft hij de keuze om te luisteren naar de uitleg van de docent of zelfstandig door 

te werken als hij de stof al begrijpt. Hij kan de hulp van medeleerlingen inschakelen als hij iets niet 

begrijpt. Ook kan hij gebruik maken van de dal-uren om inhoudelijke ondersteuning te krijgen. 

De docent werkt met een instructietafel. De instructietafel staat bij het bureau van de docent. Hier 

geeft de docent individuele instructie, maar ook verlengde instructie aan de leerlingen die dit nodig 

hebben. Leerlingen hebben drie uur Nederlands in de week. Maar als zij hun taak af hebben of 

voldoende voor het vak staan, dan mogen zij tijdens het vakuur ook aan de een ander vak werken. 

3.4 Frans 
Bij Frans wordt gebruik gemaakt van de methode 'Libre Service'. De methode biedt de leerling de 

ruimte om te kiezen uit steropdrachten die passen bij hun eigen niveau. De docent kan de 

opdrachten per leerling samenstellen door bepaalde digitale opdrachten 'aan' of 'uit' te zetten. ook 

kan de docent de individuele resultaten bekijken en feedback geven. 

De docent geeft aan de ene kant inhoudelijke instructie, aan de andere kant coacht hij de leerlingen 

op het proces  

De klas zit in busopstelling. Het eerste gedeelte van de les (15 minuten) is docentgestuurd, uitleg en 

instructie. Het tweede gedeelte van de les bestaat uit zelfstandig werken. De leerlingen hebben drie 

keer in de week een lesuur Frans van 45 minuten. Tijdens deze les werken ze in hun digitale 

werkboek (Libre Service) of ze kunnen aftekenen via 'Socrative', 
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4. Hoofdonderzoeksvraag 
De hoofdonderzoeksvraag luidt:  

In hoeverre leidt gepersonaliseerd leren met ICT tot een grotere motivatie voor de betrokken 

deelvakken? 

Deelvragen 

Om antwoord te geven op de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

1. Op welke wijze beoogt school 5.7 gepersonaliseerd leren met ICT te ondersteunen? 

2. Welke opvattingen hebben de docenten op school 5.7 over gepersonaliseerd leren met ICT? 

3. Hoe geven de docenten op school 5.7 invulling aan gepersonaliseerd leren? 

4. Hoe ervaren leerlingen op school 5.7 gepersonaliseerd leren met ICT in de klas / lessen? 

5. In hoeverre leidt gepersonaliseerd leren met ICT tot hogere motivatie bij leerlingen voor de 

betrokken vakken? 
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5. Methode en resultaten 
In dit hoofdstuk wordt per deelvraag de onderzoeksaanpak beschreven, wie de 

onderzoeksdeelnemers zij, hoe de data verzameld zijn en hoe de gegevens verwerkt en geanalyseerd 

zijn.  

5.1 Aanpak deelvraag 1 
Voor het beantwoorden van deelvraag 1 wordt gebruik gemaakt van het visiedocument van de 

school (Daltonhandboek school 5.7) .  

5.2 aanpak deelvraag 2 en 3 
Voor het beantwoorden van deelvraag 2 & 3 wordt gebruikt gemaakt van een vragenlijststudie onder 

docenten. Docenten vullen vanuit het Doorbraakproject Onderwijs & ICT een vragenlijst in. Deze 

vragenlijst meet de opvatting van docenten over gepersonaliseerd leren en ICT. Daarnaast vindt een 

interviewstudie plaats met negen docenten om een dieper inzicht te krijgen over de opvattingen 

over ICT. Deze interviews worden gebruikt voor het beantwoorden van deelvraag 2 en 3. In bijlage 1 

staat de gebruikte vragenlijst vanuit het Doorbraakproject. In bijlage 2 de gebruikte interviewleidraad 

voor docenten.  

Het interview met docenten is half-gestructureerd. Hiervoor is gekozen om inzicht te krijgen in de 

opvattingen van de respondent. De onderwerpen van de interviews zijn bepaald aan de hand van 

vragenlijst over onderwijs, leren en ICT. Het eerste deel van het interview is de respondent gevraagd 

naar zijn visie ten aanzien van docent- en leerlinggestuurd onderwijs aan de hand van vier paar 

uitspraken. De respondent is gevraagd welke uitspraak het meest op hem van toepassing was en 

deze toe te lichten. Het tweede deel van het interview is een aantal vragen over ICT-gebruik in de 

onderwijspraktijk gesteld. Hierbij is ook de vraag gesteld of ICT-gebruik in het onderwijs van invloed 

is op de motivatie van leerlingen. In het derde deel van het interview heeft de vraag centraal gestaan 

wat volgens de respondent het belangrijkste is om de leerling gemotiveerd te krijgen en te houden. 

Tot slot is een aantal vragen gesteld over gepersonaliseerd leren. Hierbij is ook de vraag gesteld of 

gepersonaliseerd leren van invloed is op de motivatie van leerlingen.  

De interviews zijn met toestemming van de respondent opgenomen. Er is beloofd de anonimiteit van 

de respondent te waarborgen. Vervolgens zijn de opnames getranscribeerd. Hierna is een 

interviewverslag gemaakt en dit is voorgelegd aan de respondent. Na accordering van het 

interviewverslag door de respondent zijn de verschillende stukken tekst van het interviewverslag 

gecodeerd om te komen tot een docentprofiel per respondent.  

Tijdens de interviews is geprobeerd te zorgen voor een goede sfeer door de respondenten te 

interviewen op een rustige plek in school. Daarnaast zijn de respondenten gestimuleerd om vrijuit te 

praten. Tijdens de interviews heeft de onderzoeker zoveel mogelijk een neutrale houding proberen 

aan te nemen. Ook is bij elke stap een externe onderzoeker om feedback gevraagd. Op deze manier 

is geprobeerd de betrouwbaarheid te waarborgen. De volledige interviewleidraad staat in bijlage 2.  

Deze interviewleidraad is ook voorgelegd aan de externe onderzoeker en waar nodig is de 

interviewleidraad aangepast. Vervolgens heeft een eerste interview plaatsgevonden. Dit interview is 

aan de externe onderzoeker voorgelegd om feedback te krijgen op mijn manier van interviewen en 

op de interviewleidraad. De definitieve interviewleidraad met docenten staat in bijlage 2. Na het 

afnemen van de interviews is per interview een verslag gemaakt en deze is ter goedkeuring aan de 

respondenten voorgelegd. Na goedkeuring van het interviewverslagen zijn de interviews gecodeerd. 

Een externe onderzoekster heeft ook twee verslagen gecodeerd. Hierbij zijn de overeenkomsten en 

verschillen van de codering besproken om tot goede categorieën te komen. 
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Vervolgens is een kruistabel (bijlage 4) gemaakt met daarin per code het aantal fragmenten dat is 

gecodeerd. Dit leidde als het ware tot een profiel per docent. Deze profielen zijn voorgelegd aan een 

externe onderzoeker ter controle of de genomen stappen navolgbaar zijn en of de codes ‘kloppen’. 

Dit vergroot de validiteit van de analyse.  

5.3 Aanpak deelvraag 4 
De groepsinterviews met leerlingen zijn half gestructureerd. Hiervoor is gekozen om inzicht te krijgen 

in de opvattingen en ervaringen van de leerlingen. De gespreksonderwerpen waren ICT, 

keuzevrijheid op school en de rol van de docent in relatie tot hun motivatie voor het vak.  

De interviews zijn met toestemming van de leerlingen opgenomen. De anonimiteit van de leerlingen 

is gewaarborgd. Vervolgens zijn de opnames getranscribeerd. Hierna is een interviewverslag gemaakt 

en dit is voorgelegd aan de leerlingen. Na accordering van het interviewverslag door de leerlingen 

zijn de verschillende stukken tekst van het interviewverslag gecodeerd om te komen tot categorieën. 

Tijdens de interviews is geprobeerd te zorgen voor een goede sfeer door de respondenten te 

interviewen op een rustige plek in school. Daarnaast zijn de respondenten gestimuleerd om vrijuit te 

praten. Tijdens de interviews heeft de onderzoeker zoveel mogelijk een neutrale houding proberen 

aan te nemen. Ook is bij elke stap een externe onderzoeker om feedback gevraagd. Op deze manier 

is geprobeerd de betrouwbaarheid te waarborgen. De volledige interviewleidraad staat in bijlage 3. 

Deze interviewleidraad is voorgelegd aan een externe onderzoeker en waar nodig aangepast. Na het 

afnemen van de interviews is per interview een verslag gemaakt en deze zijn ter goedkeuring aan de 

respondenten voorgelegd. Na goedkeuring van de interviewverslagen zijn de interviews gecodeerd. 

Een externe onderzoekster heeft twee verslagen gecodeerd. Hierbij zijn de overeenkomsten en 

verschillen van de codering besproken om tot goede categorieën te komen. Daarna is een kruistabel 

(bijlage 5) gemaakt met daarin per code het aantal fragmenten dat is gecodeerd. 

5.4 Aanpak deelvraag 5 
Het antwoord op deze deelvraag is verkregen door een 0-meting en een vervolgmeting. De 0-meting 

heeft plaatsgevonden in de periode van 12 tot en met 19 april, er zijn bij vier brugklassen 

vragenlijsten uitgezet. Bij elke klas vond een interventie plaats voor een bepaald vak. Tegelijk diende 

deze klas ook als controlegroep voor een vak waarbij de interventie niet plaatsvond, maar wel voor 

dat vak bij een andere klas, waar de vragenlijst afgenomen is. Van 27 tot en met 30 juni heeft de 

vervolgmeting plaatsgevonden.  

Leerlingen hebben een bestaande vragenlijst ingevuld over motivatie voor een bepaald vak. Deze is 

aangevuld met vragen over de algemene inzet voor het vak van de docent, het zelfvertrouwen en de 

ondersteuning die ze van hun docent krijgen.  

De motivatievragenlijst is een bestaande vragenlijst en een vertaalde versie van de 'Situational 

Motivation Scale' (SIMS) van Guay, Vallerand & Blanchard (2000). Deze is aangevuld met vragen over 

de algemene inzet voor het vak van de docent, het zelfvertrouwen en de autonomieondersteuning 

die ze van hun docent krijgen.  

Voor de analyse van de gegevens is gebruik gemaakt van SPSS.  
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6. Resultaten per deelvraag 

6.1 Deelvraag 1: 
Op welke wijze beoogt school 5.7 gepersonaliseerd leren met ICT te ondersteunen? 

Voor het beantwoorden van deelvraag 1 wordt gebruik gemaakt van het visiedocument van de 

school (Daltonhandboek school 5.7) en de interviews met docenten.  

Leerlingen worden op de volgende manieren ondersteund bij het gepersonaliseerd leren met behulp 

van ICT: 

 De taken en leerdoelen zijn digitaal. In de taak omschrijft de docent wat minimaal nodig is 

om het leerdoel te behalen. Daarnaast geeft de docent aan welke bronnen de leerling kan 

gebruiken. Ook worden suggesties voor extra oefenstof voor leerlingen gegeven die moeite 

hebben met het onderwerp of uitdagende opdrachten voor de excellente leerling.  

 Leerlingen krijgen het vak informatiekunde waarbij zij kennismaken en leren werken met 

verschillende programma’s. 

 Bij verschillende vakken wordt gebruik gemaakt van een digitale methode. 

Infrastructuur: 

 In de school is een draadloos netwerk 

 Alle leerlingen hebben de beschikking over een eigen laptop.  

6.2 Deelvraag 2: 
Welke opvattingen hebben de docenten op school 5.7 over gepersonaliseerd leren met ICT? 

Het antwoord op deze deelvraag is verkregen door middel van een vragenlijststudie onder docenten. 

Docenten hebben vanuit het Doorbraakproject onderwijs & ICT een vragenlijst ingevuld. Deze 

vragenlijst meet de opvattingen van docenten over gepersonaliseerd leren en ICT. Daarnaast hebben 

interviews met negen docenten plaatsgevonden om dieper inzicht te geven over de opvattingen over 

ICT. In bijlage 1 staat de gebruikte interviewleidraad. 

Resultaten vragenlijststudie onder docenten 

Opvattingen van docenten over zelfregulatie  
Het eerste deel van de vragenlijststudie geeft de opvattingen weer van de mate waarin de docent de 

leerlingen zelf wil laten beslissen over het vormgeven van het leerproces. De stellingen gaan over 

interne en externe zelfregulatie. Interne zelfregulatie houdt in dat de leerling zelf controle uitoefent 

over zijn eigen leerproces oftewel leerlinggericht les krijgt. Externe zelfregulatie houdt in dat de 

docent controle uitoefent over het leerproces van de leerlingen oftewel programmagericht lesgeeft.  

Gemiddeld wordt het hoogst gescoord op ‘interne zelfregulatie cognitief’ en het laagst op ‘externe 

zelfregulatie cognitief’. Het verschil is 0,46. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor het 

leerproces meer bij de leerling wordt gelegd. De gemiddeld score tussen ‘interne zelfregulatie 

affectief’ en ‘externe zelfregulatie affectief’ verschilt 0,09. ‘Externe zelfregulatie affectief’ heeft 

hierbij een licht hogere score. In Grafiek 1 staan de gemiddelde scores voor zelfregulatie 

weergegeven. 

  



Interventieonderzoek Doorbraak Onderwijs & ICT school 5.7 10 

Grafiek 1 - Gemiddelde scores op zelfregulatie volgens docenten school 5.7 

 

 

Opvattingen van docenten over ICT-gebruik in het onderwijs  
Grafiek 2 toont de gemiddelde scores van de opvattingen van docenten over ICT en onderwijs. De 

hoogste gemiddelde score is voor kennis en vaardigheden (3,4) en de laagste voor sociale norm 

(2,89).  

Grafiek 2 - Gemiddelde scores van ICT-opvattingen van docenten school 5.7 

 

 

Resultaten interviewstudie onder docenten 

Op basis van de vragenlijst zijn negen docenten geselecteerd bij wie interviews afgenomen zijn. De 

selectie van respondenten heeft plaatsgevonden aan de hand van de resultaten van de resultaten 

van de vragenlijst over onderwijs, leren en ICT. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de techniek 

‘purposive sampling’ (Boeije, 2005). Docenten die ‘extreem’ scoorden op regulatie-opvattingen (een 

standaarddeviatie boven of onder het gemiddelde) zijn geselecteerd voor de interviews. Daarnaast 

zijn respondenten geselecteerd die gemiddeld scoorden. Door zowel docenten aan het woord te 

laten die docent- of leerlinggestuurd onderwijs geven of er min of meer tussen in zitten, wordt vanuit 

meerdere perspectieven antwoord gegeven op deelvraag 2. Dit komt de betrouwbaarheid van het 

onderzoek ten goede. Tabel 1 geeft een overzicht van de geselecteerde respondenten. Een externe 
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onderzoeker  heeft mee gekeken naar de interviews en coderingen om eventuele bevestiging van 

persoonlijke voorkeur te voorkomen. In bijlage 2 staat de gebruikte interviewleidraad. 

Tabel 1- Selectie van de respondenten en hun zelfregulatie-opvatting 

Respondent  Hoge score op externe 
zelfregulatie 

Hoge score op interne 
zelfregulatie 

Gemiddelde score op 
interne- en externe 

zelfregulatie 

Lage score op interne- 
en externe zelfregulatie 

R1    X 

R2  X   

R3   X  

R4   X  

R5  X   

R6   X  

R7    X 

R8 X    

R9 X    

 
Resultaten van ICT in het onderwijs volgens de docenten 
De docenten zijn verdeeld over de visie op ICT. Twee docenten (R. 1 en 5) zijn van mening dat school 

een duidelijke visie op ICT heeft. Dit blijkt uit het feit dat alle leerlingen in leerjaar 1 tot en met 3 een 

eigen laptop hebben. Daarnaast is een goedwerkend netwerk aanwezig en kunnen de bovenbouw-

klassen gebruik maken van laptopkarren. De andere docenten zijn van mening dat school geen 

duidelijke visie op ICT heeft. Vijf docenten (R. 2, 3, 4, 6 en 8) geven aan dat het netwerk het juist vaak 

laat afweten. 

Respondent 8: “Op school 5.7 is geen duidelijke visie op ICT, ik zou het echt niet weten. Er zijn 

heel veel middelen en ook mogelijkheden. Maar het is niet duidelijk welke kant de school 

opgaat.” 

 

Vier docenten (R. 1, 3, 5 en 6) noemen expliciet dat ICT een middel is ter ondersteuning van je les. 

Daarnaast wordt door vier docenten (R. 1, 5, 6 en 8) benadrukt dat ICT voor leerlingen heel gewoon 

en vanzelfsprekend is.  

 

Respondent 1: “ICT is een middel en geen doel. Voor leerlingen is ICT in de les ook heel 

normaal.”  

 

In alle lessen wordt gebruik gemaakt van ICT. Er zijn drie docenten (R. 2, 6 en 8) waar de leerlingen 

gebruik maken van ICT, maar de docent zelf niet. De leerlingen gebruiken in de les hun laptop om de 

digitale leermiddelen te raadplegen, digitale opdrachten te maken of om na te kijken. De overige 

docenten zetten ICT in als didactisch middel om instructie en uitleg te geven. Hierbij maken zij 

gebruik van programma’s als PowerPoint, YouTube en OneNoteclassbook. Vier docenten (R. 1, 3, 4 

en 5) zetten ICT in om een didactische meerwaarde te creëren. De leerlingen maken in hun les zelf 

filmpjes of zij spelen met de leerlingen een Kahoot.  

Respondent 5: “Ik gebruik veel het smartbord. Het lukt mij om goede filmpjes en sites te 

vinden ter ondersteuning van mijn vak. In mijn les gebruik ik ook vaak Kahoot. De leerlingen 

maken zelf de quizjes over de leerstof, die we vervolgens met de hele klas afnemen en 

beoordelen.” 
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Eén docent (R. 2) is van mening dat hij onvoldoende vaardig is op het gebruik van ICT om het in de les 

toe te kunnen passen. De overige docenten zijn van mening dat zij voldoende vaardig zijn op het 

gebied van ICT. Alle docenten zijn zich ervan bewust dat scholing op het gebied mogelijk is.  

Respondent 2: “Ik zou zelf graag meer gebruik willen maken van ICT, maar het ontbreekt me 

aan praktische vaardigheden.” 

 

In de les leidt het gebruik van ICT tot verschillende resultaten. ICT zorgt ervoor dat dingen als het 

maken van een werkstuk of het maken van een presentatie makkelijker en efficiënter gaan (R. 1, 2, 4, 

5, 6, 7 en 9). Daarnaast zorgt ICT in de les voor afwisseling (R. 1, 5 en 8).  

 

Respondent 5: “De animaties en filmpjes dragen bij aan de efficiëntie in mijn les. Het maakt 

de stof duidelijker en het versterkt mijn uitleg.” 

 

De docenten verschillen van mening of ICT bijdraagt aan de motivatie van leerlingen. Eén docent  

(R. 8) is van mening dat ICT niet bijdraagt aan de motivatie, omdat ICT voor leerlingen heel gewoon 

is. Drie docenten (R. 5, 7 en 9) zijn van mening dat ICT motiveert, omdat het zorgt voor afwisseling  

(R. 5) en omdat ICT het werk makkelijker maakt (R. 7 en 9).  

Drie docenten (R. 2, 3 en 6) zijn van mening dat ICT deels bijdraagt aan de motivatie van leerlingen. 

Of het motiveert hangt af van de manier waarop ICT ingezet wordt. Een quiz motiveert, maar een 

digitaal boek zorgt niet voor meer gemotiveerde leerlingen (R.3). Als ICT zorgt voor variatie in de les 

(R. 2), dan gaat er een motiverende werking vanuit. Omdat ICT voor leerlingen heel gewoon en 

vertrouwd is, werkt het ook deels motiverend (R. 6). Twee docenten (R. 1 en 4) twijfelen of ICT zorgt 

voor motivatie. ICT zorgt voor afwisseling (R. 1) en leerlingen vinden het leuk om dingen op de laptop 

te doen (R. 4). Maar de motivatie zit volgens deze docenten meer op andere dingen. Respondent 1 is 

wel van mening dat leerlingen zullen zeggen dat ze een saaie les gehad hebben als er geen ICT 

gebruikt wordt.  

 

Respondent 1: “Ik ben er niet van overtuigd dat leerlingen meer gemotiveerd raken door het 

gebruik van ICT. ICT maakt mijn les efficiënter, maar ik vraag me af of de les aantrekkelijker 

wordt. ICT is voor leerlingen heel normaal. Ik denk wel dat leerlingen zullen zeggen dat ze een 

saaie les gehad hebben als er geen ICT gebruikt wordt. Maar hun motivatie voor mijn vak is 

niet toe te schrijven aan het gebruik van ICT.” 

 

Drie docenten (R. 3, 4 en 6) geven aan dat er ook nadelen kleven aan het gebruik van ICT. Het kan 

voor afleiding bij de leerlingen zorgen (R. 3 en 6). Daarnaast hebben niet alle leerlingen iets met ICT 

(R.3 en 4) en het echte persoonlijke contact ontbreek wanneer leerlingen met ICT werken (R. 6). 

 

Respondent 3: “Overigens vinden niet alle leerlingen dit (ICT) leuk. Zij werken liever op een 

andere manier met papieren stencils bijvoorbeeld.” 

 

6.3 Deelvraag 3 
Hoe geven de docenten op school 5.7 invulling aan gepersonaliseerd leren? 

Het antwoord op deze deelvraag is verkregen aan de hand van interviews met 9 docenten. Hoe de 

selectie van respondenten heeft plaatsgevonden staat beschreven in bij deelvraag 2.  

De docenten geven verschillend antwoord op de vraag wat gepersonaliseerd leren is. Eén docent  
(R. 1) beschrijft gepersonaliseerd leren als een vorm van onderwijs, waarbij de leerling zelf iets over 
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het leerproces te zeggen heeft en dit samen met de docent bepaalt. Vijf docenten (R 2, 3, 5, 8 en 9) 
beschrijven gepersonaliseerd leren als individueel gestuurd leren. Elke leerling is anders en heeft 
andere behoeftes daar probeer je als docent zo goed mogelijk rekening mee te houden en bij aan te 
sluiten. Drie docenten (R. 4, 6 en 7) verbinden gepersonaliseerd leren aan differentiëren. 
 

Respondent 8: “Individueel is de eerste term die in mij opkomt. Een leerling heeft een 
bepaalde manier van leren en daar probeer je bij aan te sluiten. Je richt je op het individu met 
zijn persoonlijke wensen en voorkeuren.” 

 
Alle docenten zijn unaniem van mening dat de manier waarop zij het leren personaliseren een 
manier van werken is, dat bij hen past. Drie docenten (R. 3, 6 en 7) geven aan dat de groepsgrootte 
een beperkende factor is om het leren te personaliseren.  
 

Respondent 7: “Als de groep groot is, dan is differentiëren wel ingewikkeld.” 
 

Alle docenten zijn unaniem van mening, dat het leren personaliseren van invloed is op de motivatie 
van leerlingen. Doordat de leerling persoonlijke aandacht krijgt, neemt de motivatie toe (R. 3, 4 en 
5). Daarnaast neemt de motivatie toe, doordat de leerling de ruimte krijgt om zelf keuzes te maken 
en te bepalen wat hij doet (R. 1, 2, 3, 8 en 9). Ook draagt gepersonaliseerd leren bij aan de motivatie 
van leerlingen, omdat er recht gedaan wordt aan de verschillen tussen leerlingen (R. 3, 4, 6, 8 en 9).  
 

Respondent 5: “Het leren persoonlijk maken is zeker van invloed op de motivatie. Door het 
geven van persoonlijke aandacht en advies raken leerlingen meer gemotiveerd om voor jou 
en jouw vak wat te gaan doen.” 

 
De docenten zijn unaniem van mening dat bij de leerling de regie ligt ten aanzien van het inzicht 

krijgen waar zijn verbeter- en leerpunten liggen. De leerling moet zelf ontdekken waar hij succes of 

moeilijkheden aan toe kan schrijven.  

Respondent 1: “Het is goed als leerlingen zelf nadenken over hun leerprestaties en inzicht 
krijgen waar ze staan en wat hun volgende stap is in het leerproces. Dan ontstaat 
eigenaarschap over het leren.”  

 

Alle docenten geven aan dat de regie met betrekking tot de leerinhoud bij de docent ligt. Zij zijn 

verantwoordelijk voor het bepalen van de leerinhoud. Aan de hand van vastgestelde ijkpunten 

(toetsen) controleren zij of de gestelde leerdoelen behaald zijn.  

Respondent 9: “Ik bepaal als docent wat de leerlingen moeten doen en ook wanneer ze wat 

moeten toetsen.” 

 

Binnen het leerproces geven alle docenten de leerlingen een bepaalde mate van regie om zelf de 

weg naar het leerdoel te bepalen. De hoeveelheid regie of ruimte die de leerlingen wordt geboden 

verschilt per docent. Eén docent geeft de leerlingen alleen de ruimte om te kiezen uit verdiepings- en 

verrijkingsopdrachten (R.6). Anderen geven de leerling de ruimte om zelf te bepalen wat ze doen, 

wanneer ze het doen en met wie ze het doen (R.2, 3, 4 en 9). De overige docenten gaven een 

beschrijving die hiertussen in lag.  

Respondent 3: “Ik houd dus de regie en tegelijk geef ik de leerlingen de vrijheid en de ruimte 

om zelf te bepalen wanneer zij wat, met wie en op welk moment doen.”  
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Twee docenten (R.1 en 3) geven aan dat wanneer de regie voor het leerproces bij de leerling ligt, dit 

leidt tot een groter verantwoordelijkheidsgevoel bij de leerlingen. Drie docenten (R. 5, 6 en 8) geven 

aan dat als de leerling de regie heeft voor het leerproces dit leidt tot een toename van de motivatie.  

Respondent 6: “Als je zelf nadenkt waarom je dingen moet doen, raak je meer gemotiveerd.” 

 

Naast het bepalen van de leerinhoud en controle op het proces door middel van toetsen zijn alle 

docenten van mening dat het inhoudelijk bieden van ondersteuning en het geven van feedback op 

het proces een belangrijke verantwoordelijkheid is van de docent. Voor de leerling is het namelijk 

niet altijd mogelijk om vast te stellen wat goed en niet goed gaat, met name als het gaat om 

metacognitieve vaardigheden. Hierbij speelt de docent een essentiële rol. 

 

Respondent 5: “Ik controleer om de reflectie op gang te brengen en leerlingen bewust te 

maken hoe ver ze zijn.” 

  
Drie docenten (R. 2, 5 en 7) geven aan docentgestuurd les te geven. Zij willen de touwtjes in handen 
houden. Zij willen weten waar de leerlingen staan in hun leerproces, zodat de begeleiding en 
ondersteuning hierop aangepast kan worden. Zij geven veel klassikale instructie en grijpen actief in 
als het niet goed gaat. 
  

Respondent 7: “Ik probeer altijd de touwtjes in handen te houden. Ik wil de controle houden, 
desnoods op afstand. Ik laat het pas los als ik weet dat we alles gedaan hebben.”  

 

Drie docenten (R1, 4 en 8) geven aan dat hun manier van lesgeven leerlinggestuurd is. Zij geven de 

leerlingen veel verantwoordelijkheid en vertrouwen. Hun manier van lesgeven is meer coachend. 

Door het stellen van vragen en het geven van tips, worden de leerlingen uitgedaagd om de volgende 

stap te zetten.  

Respondent 1: “Ik stel vragen, daag hen (de leerlingen) uit en geef de leerlingen opdrachtjes 

waar ze verder mee kunnen. Uiteindelijk maken ze iets wat uit hen zelf komt.” 

 

Drie docenten (R. 3, 6 en 9) geven aan dat hun manier van lesgeven zowel docent- als 

leerlinggestuurd is. Waar mogelijk geven zij de leerling de ruimte om zelf keuzes te maken en te 

bepalen wat ze wanneer doen, hoe en met wie. Tegelijk zijn er momenten dat de docent controleert, 

bepaald wat de leerlingen moeten doen en hoe zij dit moeten doen.  

Respondent 3: “Tijdens de zelfstandig werklessen bepalen de leerlingen binnen het gestelde 

kader wat zij gaan doen. Tijdens de instructie bepaal ik wat we doen.” 

 

6.4 Deelvraag 4 
Hoe ervaren leerlingen op school 5.7 gepersonaliseerd leren met ICT in de klas / lessen? 

Het antwoord op deze deelvraag is verkregen door middel van zes groepsinterviews met leerlingen 

uit leerjaar 1 tot en met 3. Bij elk groepsinterview zijn drie leerlingen aanwezig geweest uit hetzelfde 

leerjaar en dezelfde klas. Uit elk leerjaar hebben evenveel jongens als meisjes deelgenomen, die op 

basis van vrijwilligheid zijn geselecteerd. Tabel 2 geeft een overzicht van de groepsinterviews met 

leerlingen. De interviews hebben tot doel een diepgaander inzicht te krijgen hoe leerlingen aankijken 

tegen ICT en keuzevrijheid op school en hoe zij dit ervaren. Bewust is gekozen voor het begrip 

keuzevrijheid en niet gepersonaliseerd leren, omdat leerlingen een goed beeld kunnen vormen wat 

keuze vrijheid is en inhoud. Wat gepersonaliseerd leren betreft is dit niet het geval. Daarnaast is 
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gevraagd naar de rol van de docent in relatie tot hun motivatie voor het vak. In bijlage 3 is de 

interviewleidraad terug te vinden. 

Tabel 2 - Overzicht verdeling groepsinterviews met leerlingen 

 Klas Aantal deelnemers Aantal jongens Aantal meisjes 

 1 3 2 1 

 1 3 1 2 

 2 3 1 2 

 2 3 2 1 

 3 3 2 1 

 3 3 1 2 

totaal 6 18 9 9 

 

Resultaten van ICT in de les volgens de leerlingen 

Uit alle groepsinterviews met leerlingen blijkt dat docenten gebruik maken van ICT in hun les. Alle 

docenten maken gebruik van Magister. Magister wordt gebruikt als middel om te communiceren met 

leerlingen en als informatiebron waar leerlingen hun leermiddelen, taken, cijfers, rooster en 

absenties kunnen raadplegen.  

Respondent D: “In Magister staan studiewijzers en opdrachten in. Het wordt gebruikt om 

berichten mee te versturen, je cijfers staan erin en de absentie wordt erin bijgehouden.” 

 

Daarnaast geven alle leerlingen aan dat de docenten gebruik maken van het digibord. Docenten 

zetten dit voor verschillende doeleinden in. Ze gebruiken het digibord voor het geven van instructie 

en uitleg vaak aan de hand van een PowerPoint. Ze gebruiken het digibord daarnaast voor het laten 

zien van filmpjes op YouTube, voor het projecteren van de leerstofplanning en het spelen van een 

Kahoot. Alle leerlingen benoemen dat er grote verschillen zijn tussen docenten wat het gebruik van 

ICT betreft.  

 

Respondent E: “Er zijn grote verschillen tussen docenten. Sommigen gebruiken heel veel ICT. 

Ze maken PowerPoints of ze geven een Kahootje. Aan de andere kant zijn er docenten die 

geen gebruik maken van het digibord.”  

 

Alle leerlingen geven aan zelf gebruik te maken van ICT voor school. Zij gebruiken Magister als middel 

om mee te communiceren en als informatiebron. Daarnaast maken de leerlingen gebruik van 

vaksites en applicaties om te leren, te oefenen, het maken en nakijken van opdrachten. Een 

voorbeeld van een vaksite waar de leerlingen gebruik van maken is de Wiskunde Academie. WRTS is 

een programma waar de leerlingen veel gebruik van maken bij het oefenen en leren van woordjes. 

Ook gebruiken de leerlingen programma’s als Word en PowerPoint voor het maken van werkstukken 

en presentaties.  

 

Respondent A: “ICT wordt ingezet om na te kijken of digitale opdrachten te maken of om een 

toets te oefenen. ICT gebruiken we, maar niet elke les en ook niet de hele les, het zijn delen.” 

Thuis maken we voor het leren vooral gebruik de laptop. We gebruiken Magister, translate, 

WRTS, het digitale woordenboek en Interglot.” 

 

De leerlingen benoemen een aantal voordelen van het gebruik van ICT. ICT zorgt ervoor dat snel 

informatie opgezocht kan worden. Ook gaat typen sneller dan schrijven. Daarnaast is het makkelijk 



Interventieonderzoek Doorbraak Onderwijs & ICT school 5.7 16 

om overzicht aan te brengen, alles staat op één plek en spullen raken niet zoek. Aan de andere kant 

zien de leerlingen ook nadelen aan het gebruik van ICT. Spelletjes en berichtjes kunnen zorgen voor 

afleiding. Daarnaast is het niet mogelijk om te werken als het wifi-netwerk niet werkt, omdat alle 

materialen online staan.  

 

Respondent B: “Onderwijs zonder ICT lijkt me saai, je moet dan alles schrijven. Dan moet ik 

echt heel lang en netjes schrijven om alles overzichtelijk te maken en dat kost weer tijd. Met 

ICT kan je makkelijk overzicht aanbrengen, je kan makkelijk aanpassingen doen en je hoeft 

het dus niet overnieuw te doen.” 

 

Leerlingen vinden ICT belangrijk. We kunnen niet zonder ICT. ICT maakt de wereld groter en later heb 

je voor elke baan ICT nodig. Een school zonder ICT kunnen de leerlingen zich niet voorstellen. Een 

school zonder ICT is saai.  

 

Respondent E: “ICT moet een belangrijk onderdeel van het onderwijs zijn. We kunnen niet 

zonder. Alles om ons heen is elektronica. Het is handig voor later. Als er geen ICT in school zou 

zijn, dan zou het saai zijn en zou alles veel langer duren en langdradiger worden. Nadeel van 

ICT is wel als het netwerk het niet goed doet, dan kan je niet bij je spullen.” 

 

ICT werkt niet persé motiverend. Het maakt het werk gemakkelijker. ICT werkt motiverend op het 

moment dat het zorgt voor variatie. Een voorbeeld wat motiverend werkt is het spelen van een 

Kahoot.  

 

Respondent F: “De laptop werkt niet motiverend. Als ik hem niet zou hebben, dan zou het wel 

lastiger zijn. Motiverend is daarom niet het goede woord.” 

 

Respondent D: “ICT werkt soms motiverend. Als de docent een Kahoot speelt, dan heb je er 

extra veel zin in, dan wil je winnen. Ik vind het werken met een laptop fijn. Je kunt snel dingen 

opzoeken en het is gemakkelijk.” 

 

Resultaten keuzevrijheid op school volgens de leerlingen 

De leerlingen geven verschillend antwoord op de vraag wat keuzevrijheid is. Keuzevrijheid is volgens 

de leerlingen het zelf kunnen kiezen wat je gaat doen in de les: luisteren naar de uitleg of zelfstandig 

aan het werk (R. A, B en D). Keuzevrijheid houdt volgens de leerlingen daarnaast in dat zij zelf kunnen 

bepalen hoeveel zij doen (R. A, B, D, E en F). Keuzevrijheid houdt voor de leerlingen ook in dat zij zelf 

kunnen bepalen wanneer ze iets gaan doen (R. B, C, E en F). Tot slot zien leerlingen het zelf 

samenstellen van een vakkenpakket ook als keuzevrijheid (R. C, E en F).  

Respondent E: “Bij keuzevrijheid denk ik aan de mogelijkheid om zelf te bepalen wat en 

hoeveel je maakt. Soms is het onnodig om alles te maken.” 

 

De leerlingen zien voor- en nadelen aan het krijgen van keuzevrijheid. Het voordeel van het zelf 

mogen maken van keuzes in de les is dat de verveling niet toeslaat. Dit gebeurt wel als je als leerling 

verplicht wordt naar de uitleg te luisteren terwijl je het onderwerp al snapt. Als door de docent de 

ruimte geboden wordt in de les om zelf keuzes te maken, dan zorgt dit ervoor dat de leerling niet 

met tegenzin naar de les gaat (R. A). 
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Respondent A: “Soms moet je luisteren naar de uitleg, terwijl je het onderwerp al snapt en 

dan verveel je je. Bij sommige docenten mag je doorwerken en dat is fijn. Bij geschiedenis 

bijvoorbeeld mag je zelfstandig werken en als je vragen hebt, dan kan je die stellen.” 
 

Een ander voordeel van keuzevrijheid volgens de leerlingen is dat de docent rekening kan houden 

met verschillen tussen leerlingen. Leerlingen die de stof beheersen kunnen extra opdrachten maken 

of hoeven de rest van de opdrachten niet te maken (R. B en E). Leerlingen die moeite hebben kunnen 

juist op extra uitleg en ondersteuning rekenen (R. B, C, D en E).  

Respondent E: “Niet bij alle vakken wordt rekening gehouden met verschillen. Bij Nederlands 

en wiskunde gebeurt dit wel. Leerlingen die moeite met het vak hebben, krijgen extra 

aandacht.” 
 

Keuzevrijheid heeft nadelen. Bij te veel vrijheid bestaat de kans dat je een achterstand oploopt. 

Daarom is controle goed (R. E) en nodig om vast te stellen of je iets goed doet en echt snapt (R. F).  

Respondent F: “Toch vind ik keuzevrijheid niet in alle gevallen goed. Soms is het goed als de 

docent direct de opdrachten nakijkt en bespreekt, dan weet je dat je het goed doet en of 

snapt. Als ik alles zelf zou mogen uitzoeken, dan zou ik het niet maken.” 
 

De leerlingen geven tot slot aan dat zij grote verschillen ervaren in de mate waarin keuzevrijheid 

geboden wordt en er recht aan verschillen tussen leerlingen gedaan wordt. Bij sommige vakken 

bepaalt de docent wat er gedaan moet worden en wordt geen keuzevrijheid ervaren. Bij andere 

vakken mogen de leerlingen zelf bepalen of zij luisteren naar de uitleg of zelfstandig aan het werk 

gaan of zij hebben de mogelijkheid om zelf te kiezen welke opdrachten zij maken.  

Respondent D: “Tussen de vakken zitten grote verschillen in de mate van keuzevrijheid. Bij 

Nederlands, wiskunde en biologie is geen keuzevrijheid. Daar moet je doen wat de docent 

zegt. Maar bij aardrijkskunde, Frans en Klassieke Cultuur is wel keuzevrijheid. Daar mag je 

bepalen welke opdrachten je doet of je zelfstandig werkt of werkt uit het werkboek.”  
 

De rol van de docent in relatie tot de motivatie van leerlingen 

De leerlingen geven unaniem aan dat de rol van de docent belangrijk is voor hun motivatie voor het 

vak. Hierbij geven alle leerlingen aan dat het belangrijk is dat de docent plezier en enthousiasme 

uitstraalt. Leerlingen (R. C, D en F) geven ook aan dat het belangrijk is dat de docent vrolijk is. De 

leerlingen (R. A, B, C en D) geven aan dat de band met de docent goed moet zijn. Hij moet zich 

interesseren in zijn leerlingen en hij moet zijn leerlingen goed in beeld hebben. Een docent die goed 

kan uitleggen is ook een factor die van invloed is op hun motivatie voor het vak (R. A, C, E en F).  

Respondent A: “Het enthousiasme van de docent is belangrijk. De docent moet goed kunnen 

vertellen, hij moet weten waar hij het over heeft en ook de band met de leerlingen moet goed 

zijn, anders werk je minder voor het vak.” 
 

De motivatie neemt volgens de leerlingen af als de docent chagrijnig voor de klas staat en uitstraalt 

dat hij er geen zin in heeft (R. A, C, D en E). Wanneer de lessen saai, eentonig zijn en er geen ruimte 

gegeven wordt (R. E en F), neemt de motivatie ook af. Als de band met de docent niet goed is, hij 

geen persoonlijke interesse toont en luistert, dan zorgt dit voor afnamen van de motivatie  

(R. A, B, C en D). 
 

Respondent C: “De docent is heel belangrijk. Een vak is niet leuk, als de docent vervelend uit de 

hoek komt, ons niet snapt en luistert. Dan is het niet leuk en heb ik eigenlijk ook geen zin 

meer.” 
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6.5 Deelvraag 5 
In hoeverre leidt gepersonaliseerd leren met ICT tot hogere motivatie bij leerlingen voor de 

betrokken vakken? 

Het antwoord op deze deelvraag is verkregen door een 0-meting en een vervolgmeting. De 0-meting 

heeft plaatsgevonden in de periode van 12 tot en met 19 april, er  zijn bij vier brugklassen 

vragenlijsten uitgezet. Bij elke klas vond een interventie plaats voor een bepaald vak. Tegelijk diende 

deze klas ook als controlegroep voor een vak waarbij de interventie niet plaatsvond, maar wel voor 

dat vak bij een andere klas, waar de vragenlijst afgenomen is. Van 27 tot en met 30 juni heeft de 

vervolgmeting plaatsgevonden.  

Leerlingen hebben een bestaande vragenlijst ingevuld over motivatie voor een bepaald vak. Deze is 

aangevuld met vragen over de algemene inzet voor het vak van de docent, het zelfvertrouwen en de 

ondersteuning die ze van hun docent krijgen.  

De motivatievragenlijst is een bestaande vragenlijst en een vertaalde versie van de 'Situational 

Motivation Scale' (SIMS) van Guay, Vallerand & Blanchard (2000). Deze is aangevuld met vragen over 

de algemene inzet voor het vak van de docent, het zelfvertrouwen en de autonomieondersteuning 

die ze van hun docent krijgen.  

Aanpak 

In tabel 3 geeft het overzicht aan welke klassen de leerlabdocenten lesgeven. Hoewel het 

interventieonderzoek zich op leerjaar 1 richt, maak ik in het kader van mijn masteropleiding een 

bredere vergelijking.  

De vakken worden hierbij met elkaar vergeleken. In leerjaar 2 geeft de ‘leerlabdocent’ geen les aan 

het tweede leerjaar. Dit vak wordt dan ook niet in het tweede leerjaar bevraagd, omdat er geen 

vergelijking gemaakt kan worden. Dit geldt ook voor het vak Nederlands in het derde leerjaar. 

In tabel 4 geeft het overzicht van de niet-leerlabdocenten en aan welke klas(sen) zij lesgeven.  

In leerjaar 1 wordt in 4 klassen de SIMS-vragenlijst afgenomen voor 2 vakken: één leerlabvak en één 

niet-leerlabvak. 

Tabel 3: overzicht afname vragenlijsten leerjaar 1 

klas wel-leerlabvak docent niet-leerlabvak docent 

1A Wiskunde A Nederlands E 

1B Nederlands B Frans F 

1C Geschiedenis C Wiskunde G 

1D Frans D Geschiedenis H 
 

Tabel 4: overzicht afname vragenlijsten leerjaar 4 

klas wel-leerlabvak docent niet-leerlabvak docent 

2A Wiskunde A Frans F 

2C Frans D Nederlands I 

2E Nederlands B Wiskunde J 
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Tabel 5: overzicht afname vragenlijsten leerjaar 3 

klas wel-leerlabvak docent niet-leerlabvak docent 

3C Wiskunde A   

3D Frans D Geschiedenis en wiskunde H & K 

3G Geschiedenis C Frans F 

 

Respons per klas 

Tabel 6. Responspercentage per afname leerjaar 1 

Klas Totaal 
leerlingen 

Vragenlijst 1 (interventie) Vragenlijst 2 (controle) 

 N vak N VM 
respons 
(%) 

N NM 
respons 
(%) 

N uniek 
(%) 

vak N VM 
respons 
(%) 

N NM 
respons 
(%)  

N uniek (%) 

1a 28 Wis 27 (96.4) 26 (92.8) 21 (75.0) Ned 27 (96.4) 26 (92.8) 18 (64.3) 

1b 30 Ned 30 (100) 26 (86.7) 23 (76.7) Fra 29 (96.7) 28 (93.3) 20 (67.7) 

1c 30 Ges 29 (96.7) 29 (96.7) 24 (80.0) Wis 29 (96.7) 29 (96.7) 23 (76.7) 

1d 28 Fra 26 (92.8) 21 (75.0) 17 (60.7) Ges 26 (92.8) 22 (78.6) 20 (71.4) 

NB. Uniek betekent dat dit het aantal leerlingen waren waarvan we met zekerheid konden vaststellen dat het 

dezelfde leerling was op voor- en nameting o.b.v. achtergrondgegevens (geboortedatum, klas, j/m, havo/vwo) 

en de leerling geïdentificeerd kan worden met de klassenlijst. Deze controle is niet gepleegd op de voor- en 

nameting apart. Rood gearceerd betekent dat het responspercentage onder de 70% komt. 

 

Beschrijvende statistieken 

NB. Onderstaande tabellen zijn niet gecorrigeerd. Het kan zijn dat leerlingen de vragenlijst twee keer hebben 

ingevuld, dat ze per ongeluk de verkeerde klascode hebben ingevuld, waardoor de gemiddelden vertroebeld 

zijn. Deze controle kon niet plaatsvinden omdat er geen unieke idscores zijn toegekend aan elke leerling.  

 

Tabel 7: beschrijvende statistieken van de motivatiescores voor Nederlands, uitgesplitst naar voor- en 

nameting, interventie- en controleklas. 
Meting  Intrinsieke 

motivatie 

Geïdentificeerde 

motivatie 

Extrinsieke 

regulatie 

Amotivatie 

 M SD N M SD N M SD N M SD N 

Voormeting Interventie 3.58 .80 30 3.99 .70 30 3.23 .80 30 1.82 .66 30 

Controle 2.33 .84 27 3.26 .67 27 3.43 .64 27 2.48 1.09 27 

 Totaal 2.99 1.03 57 3.64 .77 57 3.33 .73 57 2.14 .94 57 

Nameting Interventie 3.43 .85 26 3.97 .78 26 3.31 .81 26 1.79 .72 26 

 Controle 2.44 1.06 26 3.48 .82 26 3.77 .76 26 2.62 1.08 26 

 Totaal 2.94 1.07 52 3.73 .83 52 3.54 .81 52 2.20 1.00 52 
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Tabel 8: beschrijvende statistieken van de motivatiescores voor Wiskunde, uitgesplitst naar voor- en 

nameting, interventie- en controleklas. 
Meting  Intrinsieke 

motivatie 

Geïdentificeerde 

motivatie 

Extrinsieke 

regulatie 

Amotivatie 

 M SD N M SD N M SD N M SD N 

Voormeting Interventie 3.37 1.29 27 3.61 .81 27 3.36 .73 27 1.93 .87 27 

Controle 2.21 .75 29 3.48 .77 29 3.28 .59 29 2.30 .84 29 

 Totaal 2.77 1.19 56 3.54 .78 56 3.32 .66 56 2.12 .87 56 

Nameting Interventie 2.82 1.01 26 3.55 .62 26 3.43 .82 26 2.39 1.08 26 

Controle 2.30 .82 29 3.60 .60 29 3.58 .48 29 2.55 .84 29 

 Totaal 2.55 .95 55 3.58 .61 55 3.51 .66 55 2.48 .96 55 

 

Tabel 8: beschrijvende statistieken van de motivatiescores voor Frans, uitgesplitst naar voor- en 

nameting, interventie- en controleklas. 
Meting  Intrinsieke 

motivatie 

Geïdentificeerde 

motivatie 

Extrinsieke 

regulatie 

Amotivatie 

 M SD N M SD N M SD N M SD N 

Voormeting Interventie 2.48 1.10 26 2.86 .83 26 3.23 .80 26 3.10 1.19 26 

Controle 2.49 .85 29 3.17 .86 29 3.25 .74 29 2.70 1.04 29 

 Totaal 2.49 .97 55 3.02 .84 55 3.24 .76 55 2.89 1.12 55 

Nameting Interventie 2.48 1.36 21 2.92 1.09 21 3.06 .95 21 2.58 1.37 21 

Controle 2.57 .87 28 2.95 1.00 28 3.29 .83 28 2.85 1.12 28 

 Totaal 2.53 1.09 49 2.93 1.03 49 3.19 .88 49 2.73 1.23 49 

 

Tabel 9: beschrijvende statistieken van de motivatiescores voor Geschiedenis, uitgesplitst naar voor- 

en nameting, interventie- en controleklas. 
Meting  Intrinsieke 

motivatie 

Geïdentificeerde 

motivatie 

Extrinsieke 

regulatie 

Amotivatie 

 M SD N M SD N M SD N M SD N 

Voormeting Interventie 2.54 .86 29 2.90 .77 29 3.09 .66 29 3.00 .86 29 

Controle 2.37 .99 26 2.80 .87 26 3.29 .74 26 3.18 1.02 26 

 Totaal 2.46 .92 55 2.85 .81 55 3.18 .70 55 3.09 .94 55 

Nameting Interventie 2.28 .81 29 2.92 .87 29 3.24 .63 29 3.11 .86 29 

Controle 1.97 .89 22 2.36 .71 22 3.10 .85 22 3.38 1.07 22 

 Totaal 2.15 .85 51 2.68 .85 51 3.18 .73 51 3.23 .96 51 

 

Tabel 10: beschrijvende statistieken van autonomie-ondersteuning en self-efficacy op de voormeting, 

uitgesplitst naar interventie- en controleklas. 
Meting  Nederlands Wiskunde Frans Geschiedenis 

 M SD N M SD N M SD N M SD N 

Autonomie- 

ondersteuning 

Interventie 3.81 .51 30 3.43 .48 27 3.14 .58 26 2.97 .45 29 

Controle 2.76 .58 27 2.64 .51 29 3.25 .43 29 2.65 .58 26 

 Totaal 3.31 .76 57 3.01 .63 56 3.20 .50 55 2.82 .53 55 

Self-efficacy Interventie 3.97 .69 30 4.07 .78 27 3.10 1.02 26 3.47 .85 29 

Controle 3.57 .80 27 3.57 .84 29 3.30 1.06 29 3.32 .84 26 

 Totaal 3.78 .77 57 3.81 .84 56 3.21 1.04 55 3.40 .84 55 
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Tabel 11: beschrijvende statistieken van autonomie-ondersteuning en self-efficacy op de nameting, 

uitgesplitst naar interventie- en controleklas. 
Meting  Nederlands Wiskunde Frans Geschiedenis 

 M SD N M SD N M SD N M SD N 

Autonomie- 

ondersteuning 

Interventie 3.54 .54 26 2.99 .51 26 3.21 .53 21 2.80 .48 29 

Controle 2.71 .61 26 2.58 .63 29 3.17 .46 28 2.31 .53 22 

 Totaal 3.13 .70 52 2.78 .61 55 3.19 .49 49 2.59 .56 51 

Self-efficacy Interventie 3.58 .49 26 3.17 .59 26 2.69 .98 21 2.80 .48 29 

Controle 3.07 .67 26 2.74 .63 29 2.92 .66 28 2.43 .79 22 

 Totaal 3.33 .63 52 2.94 .64 55 2.82 .81 49 2.63 .62 51 

 

Toetsende statistiek 

Per vak 

De voormeting en nameting zijn op leerlingniveau aan elkaar gekoppeld, per vak. Hoewel erg 

voorzichtig omdat het aantal leerlingen per toets tegenvalt door het mergen van bestanden, is er 

voor elk vak apart bekeken of de interventieklas verschilt van de controleklas op de nameting, 

rekening houdend met de voormeting (ANCOVA). Daaruit komen bij Geschiedenis drie significante 

resultaten naar voren: 

1. Leerlingen in de interventieklas vertonen een hogere mate van geïdentificeerde motivatie op 

de nameting (M = 2.83, SD = .83) dan leerlingen in de controleklas (M = 2.45, SD = .67), 

F(1,41) = 5.773, p = .021, partial eta squared = .123. Het gevonden effect is gemiddeld tot 

groot te noemen. 

2. Leerlingen in de interventieklas hebben een hogere zelf-inschatting van hun competenties 

(self-efficacy) (M = 2.99, SD = .57) dan leerlingen in de controleklas (M = 2.40, SD = .75), F(1, 

41) = 8.317, p = .006, partial eta squared = .169. Het gevonden effect is gemiddeld tot groot 

te noemen. 

3. Leerlingen in de interventieklas rapporteren een hogere mate van autonomie-ondersteuning 

van hun Geschiedenisdocent (M = 2.86, SD = .49) dan leerlingen in de controleklas (M = 2.36, 

SD = .51), F(1, 41) = 4.797, p = .034, partial eta squared = .105. Het gevonden effect is 

gemiddeld te noemen. 

Vervolgens is gekeken of het effect op geïdentificeerde motivatie ‘overeind’ blijft als we controleren 

voor de verschillen op zelf-inschatting en autonomie-ondersteuning. Dat is niet het geval. De 

conclusies m.b.t. Geschiedenis moeten grote voorzichtigheid worden benaderd; het betreft namelijk 

een toets met 44 leerlingen.  

Alle vakken in 1 bestand 

De voormeting en nameting zijn op leerlingniveau aan elkaar gekoppeld, per vak. Daarna is elk ‘vak-

bestand’ samengevoegd in één samengevoegd bestand. Dat betreft leerlingen waar een voor- en 

nameting van is, per vak, uitgesplitst naar interventie- en controleconditie. Elke leerling komt twee 

keer voor (als controle-leerling en als interventie-leerling). Omdat elke leerling twee keer voorkomt 

in een bestand kan dat de resultaten hebben beïnvloed. Het kan dat de leerlingen zichzelf 

‘uitmiddelen’ > een leerling die sowieso laag gemotiveerd is voor school is bij het ene vak interventie-

leerling en bij het andere vak controle-leerling. 

In onderstaande tabel is getoetst of de interventieconditie verschilt van de controleconditie op de 

nameting, rekening houdend met de voormeting, ongeacht welk vak er gegeven wordt. Dit 

beantwoordt de vraag: is er een overall effect van de interventies tezamen op de motivatie van 
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leerlingen? Dit moet negatief beantwoord worden; de leerlingen in de interventiegroep rapporteren 

geen hogere motivatie dan leerlingen in de controlegroep. Enkel is er wel een tendens zichtbaar voor 

self-efficacy; leerlingen in de interventieklassen rapporteren een hogere inschatting van hun 

competentie bij het interventievak dan leerlingen in de controleklassen.  

 

Tabel 12: beschrijvende en toetsende statistieken van motivatieschalen, autonomie-ondersteuning en 

self-efficacy op de nameting, uitgesplitst naar interventie- en controleklas. 
Schaal  Nameting Significantie 

interventie 

Significantie 

niveau 

Effect 

size 

 M SD N F (df) p Partial 

eta 

squared 

Intrinsieke 

motivatie 

Interventie 2.80 1.10 85 .056 (1, 163) .813 .000 

Controle 2.33 .91 81    

 Totaal 2.57 1.04 166    

Geïdentificeerde 

motivatie 

Interventie 3.34 .94 85 .568 (1, 163) .452 .003 

Controle 3.19 .86 81    

 Totaal 3.27 .90 166    

Extrinsieke 

regulatie 

Interventie 3.31 .80 85 .441 (1, 163) .508 .003 

Controle 3.47 .73 81    

 Totaal 3.39 .77 166    

Amotivatie Interventie 2.48 1.13 85 .834 (1, 163) .363 .005 

Controle 2.81 1.02 81    

 Totaal 2.64 1.09 166    

Autonomie- 

ondersteuning 

Interventie 3.18 .56 85 2.390 (1, 163) .124 .014 

Controle 2.71 .61 81    

 Totaal 2.95 .63 166    

Self-efficacy Interventie 3.26 .80 85 4.323 (1, 163) .039 .026 

 Controle 2.90 .81 81    

 Totaal 3.08 .82 166    

 

Vervolgens is in één model bekeken of er een interactie-effect is van vak x conditie door te werken 

met verschilscores (Nameting minus Voormeting) waarbij een positief getal een stijging tussen voor- 

en nameting betekent en een negatief getal een daling. Het design bestond uit de verschilscores als 

afhankelijke variabelen en de twee hoofdeffecten (vak, conditie) en het interactie-effect (vak x 

conditie) als onafhankelijke variabelen in een ANOVA. Er blijkt sprake van een interactie-effect voor 

geïdentificeerde motivatie, F(3,158) = 4.344, p = .006, partial eta squared = .076 (klein tot gemiddeld 

effect). Dit houdt in dat de ontwikkeling van geïdentificeerde motivatie van leerlingen bepaald wordt 

door een combinatie van het vak waar ze de vragenlijst over hebben ingevuld én of de leerling in een 

interventieconditie zat of een controleconditie. Op basis van de beschrijvende gegevens in de tabel 

hieronder kunnen we het interactie-effect als volgt interpreteren met Frans en Nederlands als 

voorbeeldvakken: Leerlingen in de interventieconditie lieten bij Frans gemiddeld genomen een 

stijging van geïdentificeerde motivatie zien ten opzichte van de voormeting, terwijl leerlingen bij 

Nederlands een daling in geïdentificeerde motivatie lieten zien. Dit was precies andersom voor de 

controleconditie; bij Frans was een daling, maar bij Nederlands een stijging. Omdat de gemiddelde 

stijging en daling per vak x conditie verschilt, spreken we van een interactie-effect. 

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de leerlingen zowel in de controle- als interventieconditie 

zaten. Bij bovenstaand illustratie van het interventie-effect zien we bijvoorbeeld dat klas 1b zowel bij 

Nederlands (interventieconditie) een daling op geïdentificeerde motivatie als bij Frans 
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(controleconditie) laat zien. Dit kan wellicht meer het gevolg zijn van de leerlingen die het invullen, 

dan de conditie waarin ze zaten.  

1 "Interventie" 2 "controle" 
Gemiddeld 

verschilscore Std. Deviation N 

Interventie Nederlands -0,1304 0,63456 23 

Wiskunde -0,0238 0,58579 21 

Frans 0,1176 0,80583 17 

Geschiedenis 0,0417 0,53501 24 

Total -0,0059 0,63031 85 

Controle Nederlands 0,3333 0,73264 18 

Wiskunde 0,1087 0,57320 23 

Frans -0,2625 0,66627 20 

Geschiedenis -0,3750 0,69538 20 

Total -0,0525 0,70900 81 

Total Nederlands 0,0732 0,70985 41 

Wiskunde 0,0455 0,57636 44 

Frans -0,0878 0,74818 37 

Geschiedenis -0,1477 0,64094 44 

Total -0,0286 0,66823 166 

Interpretatie arcering: groen is stijging, grijs is neutraal/gelijk, oranje is daling 

 

  



Interventieonderzoek Doorbraak Onderwijs & ICT school 5.7 24 

7. Conclusie 

7.1 Deelvraag 1 
School 5.7 beoogt gepersonaliseerd leren met ICT te ondersteunen door te voorzien in een draadloos 

netwerk en het ter beschikking stellen van een device voor elke leerling en docent. In de taak wordt 

de leerling een bepaalde mate van keuzevrijheid geboden. De docent bepaalt de volgorde van de 

onderdelen en wanneer de stof getoetst wordt. Hierbinnen heeft de leerling zelf de ruimte om zijn 

tempo te bepalen en welke opdrachten hij maakt. Hiervoor maakt hij gebruik van de taak. In de taak 

zijn verdiepings- en verrijkingsopdrachten verwerkt. Ook is er plaats voor extra oefeningen. 

 

7.2 Deelvraag 2 &3 
Uit de resultaten van de vragenlijst en de interviews kan de conclusie getrokken worden dat 

docenten niet positief zijn over de mate, waarin zij worden gestimuleerd om ICT te gebruiken. Dit 

blijkt uit het feit dat er geen duidelijke visie op ICT aanwezig is op school 5.7.  Daarnaast laat de 

connectiviteit met het draadloos netwerk regelmatig te wensen over, waardoor het niet mogelijk is 

om van de beschikbare ICT-mogelijkheden gebruik te maken. Dit blijkt ook uit de resultaten van de 

vragenlijst onderwijs, leren & ICT waar de ‘sociale norm’ laag scoort. Uit de resultaten blijkt dat 

docenten positief zijn over hun eigen ICT-kennis en –vaardigheden. De resultaten van de vragenlijst 

over onderwijs, leren & ICT bevestigen dit beeld. ICT wordt door de meeste docenten ingezet als 

didactisch middel. Een enkele docent gebruikt ICT om didactische meerwaarde te creëren. ICT draagt 

volgens de meeste docenten bij aan de efficiëntie van hun les, maar zorgt soms wel voor afleiding bij 

leerlingen. Van ICT gaat pas een motiverende werking uit indien het zorgt voor afwisseling in de les 

of wanneer door het gebruik didactische meerwaarde gecreëerd wordt.  

Gepersonaliseerd leren wordt door de docenten verschillend geïnterpreteerd. Het varieert van 

differentiëren tot het in samenspraak met de leerling bepalen hoe het persoonlijke leerproces er uit 

ziet. In hun dagelijkse praktijk leggen de docenten de regie van het cognitieve leerproces meer neer 

bij de leerlingen, dan bij henzelf. Zij vinden het belangrijk dat de leerlingen zelf inzicht krijgen in de 

eigen verbeter- en leerpunten.  

De docenten zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de leerinhoud en voor het controleren van 

de voortgang. Zij hebben hierbij de verantwoordelijkheid om feedback te geven op de inhoud en op 

het proces. Op de weg naar het behalen van de leerdoelen wordt door de docenten een bepaalde 

mate van vrijheid aan de leerlingen gegeven. Dit verschilt sterk per docent en hangt af van de mate 

waarin de docent controle wil houden op het leerproces of durft los te laten.  

7.3 Deelvraag 4 
Uit de resultaten van de interviews blijkt dat ICT voor uiteenlopende doeleinden door docenten en 

leerlingen gebruikt wordt. Docenten gebruiken ICT om te communiceren met hun leerlingen en om 

informatie te delen. In de les gebruiken docenten ICT als didactisch middel en in een enkel geval om 

didactische meerwaarde te creëren. De leerlingen ervaren grote verschillen in de mate, waarin ICT 

door de docent tijdens de les wordt ingezet. Naast communicatiemiddel en informatiebron zetten 

leerlingen ICT op school in om schoolwerk te oefenen, te maken en te leren.  

De leerlingen zien voordelen in het gebruik van ICT. Ten eerste zorgt ICT ervoor dat dingen 

makkelijker en sneller gaan. Ten tweede maakt ICT het mogelijk om makkelijker overzicht aan te 

brengen en het kwijt zijn van spullen is verleden tijd, want alles staat op één plek. Er kleven ook 

nadelen aan het gebruik van ICT. Het kan ten eerste zorgen voor afleiding. Daarnaast zijn de digitale 

middelen niet benaderbaar, op het moment dat er geen verbinding met het netwerk mogelijk is.  
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Leerlingen vinden ICT belangrijk, omdat de wereld meer en meer digitaal wordt en ze later in hun 

werk ook ICT moeten gebruiken. Een school zonder ICT kunnen zij zich niet voorstellen en lijkt hen 

saai.  

Kortom: afhankelijk van het gebruik van ICT in de les werkt het wel of niet motiverend. Als ICT als 

didactisch middel wordt ingezet, dan motiveert ICT niet, maar zorgt er wel voor dat dingen 

makkelijker en sneller gaan. Op het moment dat ICT zorgt voor afwisseling of variatie dan gaat er wel 

een motiverende werking van ICT uit.  

7.4 Deelvraag 5 
De interventie heeft alleen bij het vak geschiedenis geleidt tot een verhoging van de motivatie. Bij 

het uitvoeren van de verschillende statistische berekeningen is geschiedenis het enige interventievak 

waarbij drie significante resultaten naar voren komen. De conclusies met betrekking tot geschiedenis 

moeten grote voorzichtigheid worden benaderd; het betreft namelijk een toets met 44 leerlingen.  

7.5 Slotconclusie 
ICT leidt volgens docenten en ook leerlingen niet direct tot een toename van motivatie bij leerlingen. 

hoewel bij één interventievak een vak een significant verschil gevonden is, maar hier dient 

opgemerkt te worden dat de onderzochte groep klein is. 

 

In eerste instantie maakt ICT het werken makkelijker en zorgt het voor het efficiënter kunnen 

organiseren van de verschillende processen. ICT heeft pas een positieve invloed op de motivatie van 

leerlingen, volgens docenten en leerlingen, als het zorgt voor variatie in de les of als het ingezet 

wordt om didactisch meerwaarde te creëren. Dit beeld kwam eerder ook naar voren uit onderzoek 

van de Kennisnet (2014) waar docenten ICT als handig middel zien dat kan bijdragen aan een 

efficiënter proces en waardoor de motivatie van leerlingen kan toenemen.  

 

Gepersonaliseerd leren kan, volgens docenten en leerlingen, zo blikt uit de interviews, de motivatie 

van leerlingen versterken, omdat er recht gedaan wordt aan de verschillen tussen leerlingen en de 

leerlingen persoonlijke aandacht krijgen om zelf keuzes te maken. Hoe groot de invloed op de 

motivatie is hangt af van de mate van keuzevrijheid en de mate van sturing op het proces en controle 

op de inhoud. Is er geen of weinig sturing en controle, dan kan dit ertoe leiden dat de leerling niets 

meer doet.  

 

Geconcludeerd kan worden dat de docent invloed heeft op de motivatie van leerlingen. De motivatie 

voor het vak kan versterkt worden als de docent zorgt voor een goede relatie met zijn leerlingen. 

Voor docenten is dit de belangrijkste factor om leerling gemotiveerd te krijgen en houden. Voor 

leerlingen is dit niet de enige belangrijke factor. Een docent moet plezier uitstralen, enthousiast zij 

over zijn vak en over de benodigde didactische vaardigheden beschikken om goed les te geven. In de 

zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (2000) is sociale verbondenheid ook één van de drie 

psychologische basisbehoeften.  
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Bijlage 1 Vragenlijst onderwijs, leren en ICT 
Deel 1: gegevens over u en uw school 

Hieronder volgen enkele vragen naar u en uw school de eerste vraag betreft een unieke code die 

uitsluitend ingezet wordt om deze vragenlijstgegevens te koppelen aan deelname aan het 

Doorbraakproject. Na deze koppeling wordt de code uit het databestand verwijderd. 

Voor hieronder de eerste drie letters van uw achternaam zonder tussenvoegsel en uw 

geboortedatum (dd/mm/jj) in. Voorbeeld: dhr. Jansen, geboren op 25 april 1960 wordt: jan250460 

 

Doet u als docent mee aan het leerlab van uw school? 

Het leerlab is een groep scholen die gezamenlijk aan de slag gaan, ieder in de eigen school, met een 

vraagstuk/project/interventie rond gepersonaliseerd leren. Leerling 2020 ondersteunt leerlabs bij 

hun ontwikkeling. Ook uw school maakt deel uit van een leerlab. Dit betekent dat er binnen uw 

school een project/activiteit/interventie loopt (mogelijk schoolbreed of in één of meer klassen) 

waarin gepersonaliseerd leren (met ICT) door leerlingen een rol speelt. De vraag is of u hierbij 

betrokken bent. 

 Ja 

 Misschien/is nog niet duidelijk 

 Nee 

 Weet ik niet 

 

Bent u:  

 Man 

 Vrouw  

 

In welke leeftijdscategorie valt u? 

 26 – 30 

 31 – 35 

 36 – 40 

 41 – 45 

 46 – 50 

 51 – 55 

 56 of ouder 

 

Hoeveel jaar bent u werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs? 

 1 – 3  

 4 – 5  

 6 – 10 

 11 – 20 

 21 – 30  

 31 of langer 

 

Welke vakken geeft u? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Vak 1  

Vak 2  

Vak 3  

Vak 4  
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In welke type onderwijs geeft u les? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Vmbo  

Havo  

Vwo   

 

Deel 2: stellingen over onderwijs en leren 

Hierna volgen 35 stellingen. U wordt gevraagd aan te geven in hoeverre u het eens of oneens bent 

met de betreffende stelling. Dat kunt u aangeven door achter de stelling één antwoordalternatief 

aan te kruisen. A staat voor ‘Helemaal mee oneens’ en E staat voor ‘Helemaal mee eens’. De 

betekenis van B, C en D zit hier tussenin. U kunt per stelling slechts één antwoordalternatief kiezen 

en u kunt geen stelling overslaan.  

  A B C D E 

1. Leerlingen leren beter wanneer de docent controleert of zij de 
leerstof voldoende begrijpen. 

     

2 Leerlingen leren beter als zij zelf oplossingen zoeken bij 
mogelijkheden. 

     

3 Het is belangrijk dat ik als docent de leerling help hun 
aandacht bij de les te houden. 

     

4 Het is belangrijk dat leerlingen zelf aangeven welke 
onderdelen van de stof zij niet goed begrijpen. 

     

5 Leerlingen leren beter als ze te horen krijgen waar het door 
komt dat iets wel of niet goed is gegaan. 

     

6 Leerlingen leren beter als zij precies uitgelegd krijgen wat zij 
moeten doen. 

     

7 Leerlingen leren beter als zij zelf onderzoeken wat de 
oorzaken zijn van moeilijkheden die tijdens het leren 
optreden. 

     

8 Leerlingen leren beter als zij zelf nadenken over hun 
leerprestaties. 

     

9 Leerlingen leren beter als zij zelf in de gaten moeten houden 
of het leerproces volgens plan verloopt. 

     

10 Leerlingen leren beter als de docent er voor zorgt dat ze zo 
min mogelijk worden afgeleid. 

     

11 Het is belangrijk dat ik als docent veel aandacht besteedt aan 
het verbeteren van fouten van leerlingen. 

     

12 Leerlingen leren beter als zij zelf moeten nadenken over hoe 
zij een taak het beste kunnen gaan aanpakken.  

     

13 Het is belangrijk dat ik er als docent voor zorg dat leerlingen 
precies weten hoe ze een taak het beste kunnen uitvoeren. 

     

14 Het is belangrijk dat leerlingen met mij praten over hun 
verwachtingen ten aanzien van het verloop van een 
leerproces. 

     

15 Leerlingen leren beter als zij zelf hun leeractiviteiten plannen.      

16 Het is belangrijk dat ik als docent aan leerling vertel waar zij 
successen of moeilijkheden aan moeten toeschrijven. 

     

17 Het is belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk zelf hun werk 
organiseren. 

     

18 Het is belangrijk dat ik als docent de leerlingen geruststel voor 
een toets. 
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19 Het is belangrijk dat leerlingen bedenken hoe zij een opdracht 
effectief aan kunnen pakken. 

     

20 Leerlingen leren beter als zij zicht hebben op hun eigen 
emoties. 

     

21 Het is belangrijk dat ik als docent de leerlingen vertel wat ze 
wel of niet kunnen.  

     

22 Het is belangrijk dat leerlingen nadenken over de manier 
waarop ze een opdracht hebben aangepakt. 

     

23 Leerlingen leren beter als zij nadenken over hun manier van 
leren.  

     

24 Het is belangrijk dat ik als docent de volgorde van de leerstof 
bepaal.  

     

25 Het is belangrijk dat leerlingenzelf bedenken wat het belang is 
voor een vak of taak. 

     

26 Het is belangrijk dat ik de leerlingen vertel hoe ze zich zodanig 
kunnen voorbereiden op een toets dat ze zich geen zorgen 
hoeven te maken. 

     

27 Het is belangrijk dat leerlingen met mij bespreken wat zij 
nodig hebben om zich te concentreren.  

     

28 Het is belangrijk dat leerlingen met mij bespreken hoe zij zich 
voelen vlak voor een toets. 

     

29 Het is belangrijk dat ik als docent na ga of de leerlingen tijdens 
het werken aan opdrachten voldoende vorderingen maken. 

     

30 Het is belangrijk dat ik leerlingen zelf laat verwoorden waar zij 
successen of moeilijkheden aan toeschrijven. 

     

31 Het is belangrijk dat ik als docent leerlingen het gevoel geef 
dat zij een taak met succes kunnen uitvoeren. 

     

32 Het is belangrijk dat ik leerlingen laat nadenken over wat zij 
prettig vinden om te doen en wat minder prettig. 

     

33 Leerlingen leren beter als zij precieze aanwijzingen krijgen 
voor verbetering van hun gemaakte opdrachten. 

     

34 Het is belangrijk dat ik leerling laat bedenken hoe ze om 
kunnen gaan met gevoelens van angst en onzekerheid. 

     

35 Het is belangrijk dat leerlingen van te voren een realistische 
inschatting maken van hun eigen kunnen. 
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Deel 3: stellingen over ICT en onderwijs 

Hierna volgen 19 uitspraken over het gebruik van ICT en onderwijs. Wilt u aangeven in hoeverre u de 

betreffende uitspraak op u van toepassing vindt? Dat kunt u aangeven door achter de uitspraak één 

antwoordalternatief aan te kruisen. A staat voor ‘In het geheel niet van toepassing’ en E staat voor 

‘Helemaal van toepassing’. De betekenis van B, C en D zit hier tussenin. U kunt per stelling slechts 

één antwoordalternatief kiezen en u kunt geen stelling overslaan.  

 

  A B C D E 

1. Ik heb voldoende kennis om ICT in mijn onderwijs te 
gebruiken.  

     

2 Het gebruik van ICT in onderwijs maakt mijn werk meer 
bevredigend. 

     

3 Ik vind het prettig om in mijn onderwijs met ICT te werken.      

4 In het onderwijs op onze school neemt ICT een belangrijke 
plaats in. 

     

5 Ik vraag me af of ik voldoende vaardig ben om ICT goed in te 
zetten in mijn onderwijs. 

     

6 Door het gebruik van ICT in mijn onderwijs worden leerlingen 
meer gemotiveerd voor het onderwijs dat ik geef. 

     

7 In de visie van de school heeft ICT in onderwijs duidelijk plek.      

8 Het inzetten van ICT-toepassingen in de les wordt in onze 
school gewaardeerd. 

     

9 Ik kan in mijn onderwijs ICT gebruiken zonder de hulp van 
anderen. 

     

10 Door het gebruik van ICT kan ik efficiënter werken aan mijn 
onderwijs. 

     

11 Wanneer mijn leerlingen vragen hebben over ICT, vind ik het 
lastig om hen te helpen. 

     

12 Mijn collega’s vinden het gebruik van ICT in onderwijs 
belangrijk. 

     

13 Ik kan in mijn onderwijs goed overweg met ICT.      

14 In mijn werkomgeving wordt het gebruik van ICT in onderwijs 
belangrijk gevonden. 

     

15 Ik vind het een uitdaging om ICT op een goede manier in mijn 
onderwijs te gebruiken. 

     

16 Ik krijg ICT snel onder de knie.      

17 Het gebruik van ICT in mijn onderwijs gaat me gemakkelijk af.      

18 Het gebruik van ICT maakt mijn onderwijs beter.      

19 De schoolleiding besteedt veel aandacht aan het gebruik van 
ICT in onderwijs.  
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Bijlage 2 Interviewleidraad verdiepende interviews met docenten 
Dit stappenplan dient als leidraad voor het half-gestructureerde interview tussen de onderzoeker en 
de docenten. De docenten zijn vooraf gevraagd door de onderzoeker. De dag en het tijdstip zijn ook 
vooraf gecommuniceerd aan de docenten. De interviews worden opgenomen. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van de applicatie ‘Dictafoon’. 
 

Start interview: 
- De interviewer vertelt aan de docenten dat alle informatie anoniem wordt verwerkt en dat alle 

informatie vertrouwelijk is. 
- De interviewer vraagt voor toestemming om het interview op te nemen 
- De docenten worden welkom geheten en de interviewer stelt zichzelf voor. 
- Uitleg door de interviewer van de procedure tijdens en na het interview. 
 

Uitspraken over leerling- en docentgestuurd gedrag: 

Uitspraak 1: 

- Het is belangrijk dat ik als docent vertel waar leerlingen successen of moeilijkheden aan toe 

moeten schrijven. 

- Leerlingen leren beter als zij zelf nadenken over hun leerprestaties. 

Uitspraak 2: 

- Leerlingen leren beter als zij zelf hun leeractiviteit plannen. 

- Het is belangrijk dat ik als docent de volgorde van de leerstof bepaal. 

Uitspraak 3: 

- Het is belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk zelf hun werk bepalen. 

- Het is belangrijk dat ik als docent zoveel mogelijk bepaal wat en wanneer de leerlingen iets 

moeten leren. 

Uitspraak 4: 

- Leerlingen leren beter wanneer de docent controleert of zij de lesstof of leerstof voldoende 

begrijpen. 

- Het is belangrijk dat leerlingen zelf aangeven welke onderdelen van de stof zij niet goed 

begrijpen.  
 

Ter afsluiting werd de vraag gesteld hoe zij hun eigen lesgeven typeren: docent- of leerlinggestuurd. 

Vragen over opvattingen en overtuigingen over ICT:  

- Vind je dat ICT een belangrijke plaats inneemt in het onderwijs op de Zuidrand? 

- Vind je dat ICT bijdraagt aan efficiëntie in jouw onderwijs? 

- Vind je dat je voldoende bent toegerust voor het gebruik van ICT in jouw onderwijs? 

- Vind je dat ICT ervoor zorgt dat leerlingen meer gemotiveerd raken voor jouw onderwijs? 

- Vind je dat onze school een duidelijke visie op ICT heeft? 

 

Vragen over motivatie: 

- Breng een prioritering aan in de rubrieken en licht deze toe. 

- Hoe zie jij je rol als docent zien in relatie tot de motivatie van leerlingen.  

 

Vragen over gepersonaliseerd leren: 

- Wat versta jij onder gepersonaliseerd leren 

- Past dit bij jou als docent 

- Hoe geef jij invulling aan gepersonaliseerd leren in jouw lessen 

- Heeft gepersonaliseerd onderwijs, volgens jou, invloed op de motivatie van leerlingen 
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Bijlage 3 Interviewleidraad groepsinterviews met leerlingen 
Dit stappenplan dient als leidraad voor het half-gestructureerde interview tussen de onderzoeker en 
de drie leerlingen. De leerlingen zijn vooraf gevraagd door de onderzoeker. De dag en het tijdstip zijn 
ook vooraf gecommuniceerd aan de leerlingen. De interviews worden opgenomen. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van de applicatie ‘Dictafoon’. 
 
Start interview: 
- De interviewer vertelt aan de leerlingen dat alle informatie anoniem wordt verwerkt en dat alle 

informatie vertrouwelijk is. 
- De interviewer vraagt voor toestemming om het interview op te nemen 
- De leerlingen worden welkom geheten en de interviewer stelt zichzelf voor. 
- Uitleg door de interviewer van de procedure tijdens en na het interview. 
 
Vragen over ICT 
- Wat verstaan jullie onder ICT, waar denken jullie aan? 
- Welke docenten gebruiken ICT  
- Wordt er elke les gebruik gemaakt van ICT? 
- Wordt er de hele les gebruik gemaakt van ICT? 
- Wat voor soort ICT zetten de docenten in (woordweb) 
- Waarvoor gebruikt docent het digibord (aanvulling op woordweb) 
- Ben je van mening dat je door het gebruik van ICT meer gemotiveerd bent voor het vak? 
- Kun je voorbeelden geven van ICT-toepassingen die motiverend werken 
- Wat is er precies motiverend aan of waar zit het motiverende in? 
- Waarom vind jij dat ICT een belangrijk onderdeel van het onderwijs moet zijn: leerlingen maken 

de zin af en lichten hem toe. 
- Welke voor- en nadelen zie je aan het gebruik van digitale leermiddelen: leerlingen maken deze 

zin af en lichten hem toe. 
 
Vragen Keuzevrijheid: 
- Waar denken jullie aan bij keuzevrijheid 
- Krijgen jullie veel keuzevrijheid van docenten 
- Wat is dat eigenlijk keuzevrijheid 
- Wat vind je veel keuzevrijheid 
- Vind je dat veel docenten of bij veel vakken keuzevrijheid geboden wordt?  
- Hoe denken jullie dat een leerlaar rekening kan houden met verschillen tussen leerlingen 
- Wat kan hij of zij doen 
- Bij welk vak gebeurt dit vaak. 
- Bij welke vakken wordt rekening gehouden met individuele verschillen tussen leerlingen 

(verwerk ik in tabel) 
- Op welke manier wordt er rekening gehouden met verschillen? 
- Rekening houden met verschillen, bieden van maatwerk, hoe belangrijk is dat voor jou en 

waarom? 
 
De rol van de docent 
- Hoe belangrijk is de rol van de docent om voor het vak of voor school te gaan? 
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Bijlage 4 Kruistabel docenten interviews 
Docent- en leerlinggestuurd onderwijs 

 Regie van het leerproces bij de leerling Regie van het leerproces bij de docent Visie op leren  

R1  Leerling heeft inzicht in eigen vordering 

 Leerling neemt verantwoordelijkheid 

 Leerling ontwikkelt vaardigheden voor later 

 Leerling heeft zelf invloed op eigen leerproces 

 Leerling mag zelf keuzes maken en tempo bepalen 

 Controle over leerproces 

 Feedback op leerproces 

 Feedback op leerinhoud 

 Leerlinggestuurd, eindtermen vormen beperking om het volledig 
los te laten 

 Leren doe je samen 

R2  Leerling krijg inzicht waar successen of moeilijkheden aan toe 
geschreven moeten worden.  

 Keuze op gebied wanneer, wat en met wie binnen kaders 

 Ondersteunen van het leerproces 

 Verantwoordelijk voor de inhoud 

 Controle op leerproces d.m.v. ijkpunten (toetsen) 

 Feedback op het leerproces 

 Bepalen leerinhoud 

 Leren doe je samen 

 Vertrouwen geven 

 Docentgestuurd, idealiter leerlinggestuurd vanwege monitoring 
leerproces. 

R3  Leerling inzicht in eigen leerprestaties 

 Keuze op gebied van wat, wanneer en met wie binnen kaders 

 Leerling inzicht laten krijgen in eigen verbeterpunten 

 Feedback op het leerproces 

 Ondersteunen van het leerproces 

 Verantwoordelijk voor de inhoud 

 Controle op het leerproces d.m.v. ijkpunten 
(toetsen) 

 Bepalen leerinhoud 

 Docent- en leerlinggestuurd, docentgestuurd, omdat docent de 
inhoud bepaalt. 

 Alle leerlingen zijn verschillend 

R4  Leerling moet inzicht hebben waar succes of moeilijkheden aan 
toe geschreven moeten worden 

 Keuze op gebied wanneer, wat en met wie 

 Controle op het leerproces 

 Controle op de leerinhoud 

 Controle op leerproces d.m.v. ijkpunten (toetsen) 

 Feedback op het leerproces 

 Bepalen leerinhoud 

 Leren doe je samen 

 Leerlinggestuurd 

R5  Keuze op gebied van plannen binnen kaders 

 Werkt motiverend 

 Controle op het leerproces 

 Feedback geven op het leerproces 

 Controle op de leerinhoud  

 Bepalen leerinhoud 

 Alle leerlingen zijn verschillend 

 Docentgestuurd, wens is meer leerlinggestuurd, maar controle 
staat dit in de weg. 

 Leren doe je samen 

R6  Leerling heeft inzicht in eigen talent en leerpunten 

 Werkt motiverend 

 Stimuleert creativiteit 

 Keuze maken tussen verdiepings- en verrijkingsopdrachten 

 Ondersteunen leerproces 

 Controle d.m.v. vastgestelde ijkpunten (toetsen) 

 Bepalen leerinhoud 

 Leren doe je samen 

 Docentgestuurd, idealiter leerling gestuurd, realiteit 
docentgestuurd vanwege monitoren leerproces 

R7  Keuze op gebied van plannen binnen kaders 

 Leerling heeft zelf inzicht waar verbeterpunten liggen 

 Controle d.m.v. ijkpunten (toetsen) 

 Bepalen leerinhoud 

 Docentgestuurd door controle op het leerproces 

 Als docent weet ik wat de leerlingen moeten doen om goed 
resultaat te halen 

R8  Leerlingen heeft inzicht in eigen verbeterpunten 

 Keuze op gebied van wanneer leerlingen wat doen binnen kaders 

 Werkt positief 

 Feedback op leerproces 

 Controle d.m.v. vastgestelde ijkpunten (toetsen) 

 Controle op leerinhoud 

 Bepalen leerinhoud 

 Leren doe je samen 

 Meer leerlinggestuurd, behoefte aan controle werkt remmend 

 Vertrouwen geven 

 Leerlingen zijn verschillend 

R9  Leerling heeft inzicht in eigen leerpunten 

 Keuze op gebied hoe en met wie binnen de aangegeven kaders 

 Controle over het proces 

 Controle over de inhoud 

 Docent- en leerlinggestuurd. Docentgestuurd i.v.m. controle 
over het leerproces 
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ICT 

 Visie op ICT Deskundigheid Praktisch gebruik in de les Infrastructuur Resultaat ICT-gebruik in de les 

R1  ICT is een middel ter ondersteuning 
van je les 

 School heeft een duidelijke visie 

 ICT is voor leerlingen heel gewoon 

 Vaardig op ICT-gebied 

 Bewust van 
scholingsmogelijkheden 

 PowerPoint (instructie) 

 YouTube 

 Filmpjes laten maken 

 Goed werkend netwerk is aanwezig 

 Laptopkarren  

 Elk lokaal heeft digibord 

 Leerlingen in jaar 1-3 hebben laptop 

 Elke docent heeft eigen schoollaptop 

 Maakt werken makkelijk 

 Draagt niet bij aan motivatie 

 Zorgt voor afwisseling 

R2  Geen duidelijke visie op ICT  Onvoldoende vaardig 

 Bewust van mogelijkheden tot 
scholing 

 Informatiebron  Alle leerlingen hebben eigen laptop 
in jaar 1 -3  

 Netwerk werkt niet altijd goed 

 Maakt dingen simpeler 

R3  ICT is een middel om 
(gepersonaliseerd) mogelijk e 
maken 

 De schoolleiding heeft een 
duidelijke visie op ICT 

 Voldoende vaardig 

 Bewust van 
scholingsmogelijkheden 

 Digitale methode 

 Word 

 Timer 

 Galgje  

 Netwerk werkt niet altijd  Zorgt voor afleiding 

 Leuk, ll zijn op een andere manier met de 
stof bezig 

 Niet alle leerlingen werken even graag 
met ICT 

R4  Geen duidelijke visie op ICT  Voldoende vaardig 

 Bewust van 
scholingsmogelijkheden 

 Digitale methode 

 Instructie 

 Filmpjes maken 

 Netwerk werkt niet altijd 

 Digibord werkt niet altijd 

 Maakt lessen leuker 

 Maakt werk gemakkelijker 

 Afhaken als infrastructuur niet op orde is. 

 Leuk voor leerlingen 

 Niet alle leerlingen hebben iets met ICT 

R5  Duidelijke visie op ICT 

 ICT is heel vanzelfsprekend 
voor leerling 

 ICT is een middel 

 Voldoende vaardig 

 Bewust van 
scholingsmogelijkheden 

 YouTube 

 Vaksites 

 Kahoot 

 Digitale methode 

 Smartbord 

 Goed werkend netwerk is aanwezig 

 Leerlingen in jaar 1 -3 hebben laptop 

 Afwisseling 

 Zorgt voor efficiëntie 

 Versterkt de uitleg 

 Draagt bij aan leren 

 Alles overal en altijd beschikbaar 

 Aansluiten bij belevingswereld van 
leerling 

R6  ICT is een middel voor je lessen 

 ICT is belangrijk, het is een 
onderdeel van het leven van de 
leerlingen 

 School heeft geen duidelijke visie op 
ICT 

 Voldoende vaardig 

 Bewust van 
scholingsmogelijkheden 

 Eigen vaksite met opdrachten  Netwerk hapert 

 Digibord werkt niet altijd 

 Echte contact ontbreekt 

 Draagt bij aan efficiëntie 

 Maakt werk makkelijker 

 Zorgt voor afleiding 

 ICT draagt deels bij aan motivatie van 
leerlingen 

R7  Er ligt geen duidelijke visie op 
ICT 

 Niet vaardig genoeg 

 Er zijn mogelijkheden om je te 
scholen 

 Werkstukken maken 

 Instructie 

 Elke leerling heef een laptop  Makkelijke uitleggen 

 Maakt werk efficiënter 

 Zorg voor dynamiek 

R8  ICT is voor leerlingen heel gewoon 

 Geen duidelijke visie 

 Voldoende vaardig  Delen van de studiewijzer 

 Nakijken 

 Digitale leermiddelen 

 Netwerk werkt niet altijd optimaal  Zorgt voor afwisseling 

 Handig voor communicatie 

R9  Geen duidelijke visie op ICT  Vaardig op ICT-gebied 

 Bewust van 
scholingsmogelijkheden 

 Presentaties 

 OneNoteclassbook 

 Goed netwerk  Het wordt makkelijker voor de leerling 

 Biedt mogelijk tot differentiëren 

 Alles op één plek 

 Altijd alles benaderbaar 



Interventieonderzoek Doorbraak Onderwijs & ICT school 5.7 35 

 

Motivatie  

 Respondent  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9  Score  

1 Relatie met de docent  1 1  3  1  2  3  2  1  1  15 

2 Jezelf zijn  2 2  9  4  9  4  1  2  2  35 

3 Houden van je vak  3 3  10  6  3  1  4  3  5  38 

4 Zorgen voor succeservaringen  5 4  1  7  7  2  5  4  9  44 

5 Aansluiten bij de belevingswereld  4 7  2  10  1  5  6  9  4  48 

6 Relaties tussen leerlingen  9 1  8  5  10  8  3  5  3  52 

7 Differentiëren  6 5  5  3  4  9  8  8  7  55 

8 Keuzes bieden  7 6  4  2  5  10  9  7  8  58 

9 Relevantie benoemen  8 10  6  9  6  7  7  10  6  69 

10 Belonen  10 9  7  8  8  6  10  6  10  74 

 
Wat draagt bij aan motivatie 

 Gepersonaliseerd leren ICT 

R1 Ja, kinderen kunnen zelf keuzes maken Twijfel, ICT zorgt voor afwisseling, maar motivatie zit op andere dingen 

R2 Ja, ll gaan eigen doelen stellen en bepalen zelf hun eigen weg. Deels, omdat het anders is dan anders: het zorgt voor variatie 

R3 Ja, recht doen aan verschillen en daardoor eenvoudiger om succeservaringen 
mogelijk te maken 

Deels, afhankelijk hoe het ingezet wordt. Ook verschilt het per leerling 

R4 Ja, doet recht aan verschillen, hierdoor kan elke leerling eruit halen wat erin zit Twijfel, maar leerlingen vinden het wel leuk om dingen op de laptop te doen 

R5 Ja, je ziet de leerling als persoon, geeft hem wat hij nodig heeft.  Ja, zorgt voor afwisseling en middel om feedback te geven 

R6 Ja, leerlingen worden op eigen niveau uitgedaagd en hierdoor zijn 
succeservaringen voor iedereen mogelijk 

Deels, omdat het een onderdeel van hun leven is, het is vertrouwd, maar het gaat om 
meer dan ICT 

R7 Ja, je biedt leerlingen op eigen niveau aan wat ze nodig hebben Ja, het maakt het werk makkelijker 

R8 Ja, ruimte om zelf keuzes te maken Nee, het is heel gewoon 

R9 Ja, leerlingen kunnen zich op eigen niveau ontplooien Ja, het maakt het werk gemakkelijk 
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Bijlage 5 Kruistabel leerling interviews 
ICT 

 Gebruik van ICT in de les Waarom ICT belangrijk is 
volgens de leerling 

Invloed van ICT 
volgens de leerling  Door de docent Door de leerling 

 Wat Doel Wat Doel 

R1 Magister 
 
 
 
 
 
 
Digibord 

 

 Communicatiemiddel  

 Informatiebron 

 Leermiddelen 

 Taken 

 Rooster  

 Cijfers  
 

 Geven van uitleg 

 Maken van opdrachten 

 Kahoot maken 

 Film kijken 

 Om na te kijken 

 Oefenen van een toets 

 Magister (Zermelo) 
 
 
 
 
 
 

 WebEngels, 
WebFrance, Van 
Dale, Kahoot, WRTS, 
Interglot, Piano Light, 
Languages Online, 
Translate 

 Onenote, Word, 
Excel, PowerPoint, 
OneDrive. 

 Communicatiemiddel 

 Informatiebron: 

 Informatiebron 

 Studieplanners  

 Leermiddelen 

 Rooster  

 Taken 

 Om te leren 

 Om dingen op te zoeken 

 Om te oefenen 

 Om dingen te vertalen 

 Om na te kijken 

 Maken van aantekeningen 

 Verslagen maken 

 Presentaties maken 

 Maken van opdrachten 

 Het kost minder tijd 

 Het maakt werk 
gemakkelijk 

 Geen ICT is ouderwets 

 Kan gerichter informatie 
vinden 

 Je kan makkelijk snel informatie krijgen 

 Je kan snel iets opzoeken 

 Je kan snel iets typen i.p.v. schrijven 

 Een Kahoot motiveert, omdat het als 
beloning gebruikt wordt 

 ICT zorgt ervoor dat je snel afgeleid kan zijn 

 Je kan niet vinden wat je nodig hebt 
 
 

R2 Magister 
 
 
 
 
 
Digibord 
  
 

 Communicatiemiddel  

 Informatiebron 

 Leermiddelen 

 Taken 

 Rooster  

 Cijfers  

 Geven van uitleg 

 Geven van presentatie 

 Maken van opdrachten en oefeningen 

 Kahoot maken 

 Film kijken 

 Om na te kijken 

 Oefenen van een toets 

 Magister (Zermelo) 
 
 
 
 
 

 Onenote, Word, 
Excel, Powerpoint, 
OneDrive. 

 YouTube 

 WRTS, Quizlet, 
Google, Languages 
online, Kahoot 

 Communicatiemiddel 

 Informatiebron 

 Studieplanners  

 Leermiddelen 

 Rooster  

 Taken 

 Maken van 
aantekeningen 

 Verslagen maken 

 Presentaties maken 

 Maken van opdrachten 

 Om te leren 

 Je kan veel met ICT 

 Je wereld wordt groter 

 Elke baan heb je ICT 
nodig 

 Onderwijs zonder ICT is 
saai 

 Het werkt fijner, je hoeft niet te schrijven 

 Zorgt voor overzicht 

 Maakt alles visuele, waardoor je het beter 
begrijpt 

 Kan snel dingen terugvinden 

 Het zorgt voor motivatie 

 Handig voor dyslect om mee te werken 

 Kahoot en Languages Online motiveren, er 
zit kleur in en het is overzichtelijk.  

 Makkelijk overzicht aan te brengen 

 Kost minder tijd dan schrijven 

 Nadeel is als je laptop stuk is 

 Nadeel is als netwerk het niet doet 

R3 Magister 
 
 
 
 
 
 
 

 Communicatiemiddel  

 Informatiebron 

 Absentie 

 Leermiddelen 

 Planners  

 Agenda  

 Cijfers  

 Geven van uitleg 

 Magister 
 
 
 
 
 
 

 Wiskunde academie 

 Communicatiemiddel 

 Informatiebron 

 Studieplanners  

 Leermiddelen 

 Cijfers  
 
 

 Om te leren 

  School zonder ICT is saai 

 Je kan snel dingen opzoeken 

 Makkelijk communiceren met elkaar 

 Alles binnen handbereik 

 ICT werkt motiverend, want het is makkelijk 

 Typen is makkelijker dan schrijven 

 Nadeel is afleiding: spelletjes spelen en 
berichtjes sturen 
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Digibord 
 

 Geven van presentaties 

 Geven van aantekeningen 

 Projecteren van het boek 

 Laten zien van films  

 Nakijken 

 Natuurkunde 
academie 

 Talensites 

 Word, Excel, 
PowerPoint 

 

 Maken van werkstukken 
 Sommige vaardigheden leer je niet meer, 

zoals woorden opzoeken in een papieren 
woordenboek 

 ICT maakt leren leuker 

R4 Magister 
 
 
 
 
 
 
Digibord 

 Communicatiemiddel  

 Informatiebron 

 Absentie 

 Studieplanners 

 Planners  

 Agenda  

 Cijfers  

 Geven van instructie 

 Geven van uitleg 

 Laten zien van films 

 Planning laten zien 

 Kahoot 

 Magister (zermelo) 
 
 
 
 
 
 
 

 Word, Excel, 
Onedrive, 
Powerpoint, Onenote 

 Communicatiemiddel 

 Informatiebron 

 Studieplanners  

 Digitale boeken 

 Cijfers  

 Absentie 

 

 Maken van verslagen 

  Als docent Kahoot speelt, dan heb je er veel 
zin in 

 Werken op laptop is fijn, je kan snel dingen 
opzoeken 

 Werken met de laptop is gemakkelijk 

 Met behulp van ICT kunnen dingen beter 
uitgelegd worden 

 Je kan makkelijk tegelijk allemaal oefenen 

 Nadeel is afleiding  

 Nadeel is als wifinetwerk het niet doet 

R5 Magister 
 
 
 
 
 
 
Digibord 
 
 

 Communicatiemiddel  

 Informatiebron 

 Absentie 

 Leermiddelen 

 Planners  

 Agenda  

 Cijfers  

 Geven van uitleg en instructie 

 Geven van presentaties 

 Geven van aantekeningen 

 Projecteren van het boek 

 Laten zien van films 

 Oefenen 

 Nakijken 

 Kahoot 

 Magister (Zermelo) 
 
 
 
 
 

 WRTS, translate, 
google 

 

 PowerPoint, Word, 
Onenote, Excel 

 
 

 Digitale boeken 
 

 Communicatiemiddel 

 Informatiebron 

 Studieplanners  

 Leermiddelen 

 Cijfers  
 

 Om te leren 
 
 
 

 Maken van aantekeningen 

 Verslagen maken 

 Presentaties maken 

 Maken van opdrachten 

 Om te leren 

 Zorgt ervoor dat de 
les minder saai is 

 We kunnen niet 
zonder ICT 

 Alles om ons heen is 
ICT 

 ICT is handig voor 
later 

 
Nadeel: afleiding en 
randvoorwaarden (goed 
werkend wifi) moeten op 
orde zijn 

 Je werkt sneller op een laptop (efficiëntie) 

 Typen gaat sneller dan schrijven (efficiëntie) 

 Werken op laptop is gemakkelijk (efficiëntie) 

 Kahoot werkt motiverend, zorg voor 
afwisseling 

 Alles op 1 plek, raakt niets kwijt. (helpt met 
organiseren) 

 Als ICT voor variatie zorgt, dan werkt het 
motiverend. 

 
Citaat: school zonder ICT is saai. 

R6 Magister 
 
 
 
 
Digibord 

 Communicatiemiddel  

 Informatiebron 

 Absentie 

 Leermiddelen 

 Cijfers  

 Geven van uitleg 

 Geven van presentaties 

 Projecteren van het boek 

 Laten zien van films 

 Oefenen 

 Kijk- luisteropdrachten 

 Kahoot 

 Magister (Zermelo) 
 
 
 
 

 WRTS, translate, 
google 

 

 PowerPoint, Word, 
Onenote, Excel 

 
 

 Communicatiemiddel 

 Informatiebron 

 Studieplanners  

 Leermiddelen 

 Cijfers  

 Om te leren 

 Maken van aantekeningen 

 Verslagen maken 

 Presentaties maken 

 Zorgt ervoor dat de 
les minder saai is 

 ICT is belangrijk voor 
later 

 

 ICT maakt het werken makkelijker 
(efficiëntie) 

 Kan makkelijk snel iets opzoeken 
(efficiëntie) 

 Typen gaat sneller dan schrijven (efficiëntie) 

 Kan snel iets vertalen 

 Kahoot werkt motiverend, zorg voor 
afwisseling 

 Alles op 1 plek, (helpt met (organiseren) 
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 Keuzevrijheid Rol van de docent in het onderwijsproces 

 Keuzevrijheid houdt volgens de leerlingen 
in… 

De voor- en nadelen van keuzevrijheid Belangrijke eigenschappen voor een toename van 
motivatie voor het vak 

Belangrijke eigenschappen voor een afname 
van motivatie voor het vak 

R1  Zelf mogen kiezen wat je gaat doen 

 Vrij bent in wat je gaat doen 

 Keuzemogelijkheden tussen bv 
luisteren naar uitleg of zelfstandig aan 
het werk gaan 

 Kiezen welke opdrachten je maakt 

 Kiezen om aan ander vak te werken 

 Je hoeft je niet te vervelen, dit gebeurt wel 
als je naar de uitleg moet luisteren, terwijl je 
het onderwerp al snapt.  

 Als je ruimte krijgt en niet verplicht hoeft te 
luisteren naar de uitleg, dan ga je niet met 
tegenzin naar de les.  

 Een docent die gemotiveerd is voor zijn vak 

 Docent die plezier uitstraalt 

 Als je een goed band hebt 

 Docent die goed uitlegt 

 Docent moet enthousiast zijn 

 Docent moet goed kunnen vertellen 

 Hij moet weten waar hij het over heeft 

 De band met de leerlingen moet goed zijn 

 Wanneer de docent chagrijnig is, dan 
geef je een minder goed antwoord 

 Als de relatie slecht is, dan ga je minder 
snel vragen stellen en heb je minder zin 
in het vak 

 Als de uitleg niet goed is 

R2  Kiezen wat je wil 

 Doen wat je wil 

 Wanneer je iets maakt 

 Met wie je iets maakt 

 Hoe je iets maakt 

 Werken op je eigen tempo 

 De docent kan rekening houden met 
verschillen 

 Docent heeft de verwachting van je die bij je 
hoort 

 Als de docent ziet dat je niet bij bent, dan 
helpt hij je. Als je goed bent, dan kun je 
extra opdrachten maken 

 Aardige docent 

 Uitstraling van de docent 

 Hij moet laten zien dat hij er zin in heeft 

 Als de docent interesse toon 

 Enthousiasme vanuit de docent 

 Inactieve docent 

 Ontbreken van persoonlijke interesse 

R3  Kiezen val daluren 

 Kiezen van vakkenpakket 

 Niet volgen van de vakken waar je niet 
goed in bent 

 Pauze, dan kan je echt doen wat je wil 
doen 

 Kiezen wat je maakt 

 Kiezen wanneer je iets maakt 

 Zelf je weg bepalen 

 Als iemand iets niet snap, dan kan hij extra 
ondersteuning krijgen op dit gebied 

 Wanneer je aan het werk blijft 

 Een docent die leuk is 

 Een docent die gezellig is 

 Docent die goed kan uitleggen 

 Een docent die je goed in beeld heeft 

 Een docent met humor 

 Docent die aardig is 

 Als ik het goed met hem kan vinden 

 Als de docent vervelend uit de hoek 
komt 

 Als de docent ons niet snapt 

 Als de docent niet luistert 

 Vind ik de docent minder aardig, dan 
wordt mijn inzet anders 

 Als de docent chagrijnig is, dan heb je er 
geen zin in 

R4  Zelf bepalen hoe je je huiswerk maakt 

 Zelf bepalen hoe je je lessen indeelt 

 Kiezen uit verschillende opdrachten 

 Zelf mogen bepalen wat je doet 

 Bereid je voor op later, ontwikkelen van 
zelfstandigheid. 

 Krijgen van extra uitleg als je het niet snapt 

 De leraar moet leuk zijn 

 Als ik het goed met hem kan vinden 

 Als de docent vrolijk is 

 De docent moet plezier uitstralen 
 

 Vind ik de docent minder aardig, dan 
wordt mijn inzet minder en ga ik toch 
anders werken 

 Als de docent chagrijnig is, dan heb je er 
geen zin in 

R5  Eigen vakkenpakket samenstellen 

 Vrij werken aan opdrachten 

 Zelf bepalen wat je maakt voor een 
vastgestelde datum 

 Zelf bepalen hoeveel je maakt voor een 
bepaalde datum 

 Als je iets snapt, begrijpt en beheerst, dan 
hoef je de rest niet meer te maken 

 Doet recht aan individuele verschillen 
tussen leerlingen 

 Controle is goed, anders ga je te veel 
achterlopen. 

 Goede uitleg 

 Variatie in de les 

 Docenten die willen dat je wat reikt 

 Docenten die plezier uitstralen 

 Waar het gezellig is in de les 

 Docenten die rekening houden met verschillen 

 Waar het saai is in de les 

 Waar de lessen eentonig zijn 

 Waar variatie ontbreekt 

 Docent die geen plezier uitstraalt 

R6  Kiezen uit verschillende opdrachten 

 Kunnen kiezen waar je aan gaat werken 

 Keuze wanneer je wat gaat doen 

 Eigen vakkenpakket kunnen kiezen 

 Er wordt rekening gehouden met wat jij 
nodig hebt 

 Maatwerk motiveert 

 Controle is nodig, want dan weet je dat je 
het goed doet en snapt 

 Docent die vrolijk is 

 Plezier uitstraalt 

 Goed uitlegt 

 Vrijheid geeft 

 Sfeer creëert waar je je veilig voelt 

 Docent die zegt wat je moet doen 

 

 


