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1. Inleiding  
 

Uw school doet mee aan het Landelijke Onderzoek Doorbraakproject Onderwijs en ICT: een 

onderzoek onder scholen die gezamenlijk werken aan een vraagstuk rondom onderwijs op maat en 

ICT. Dit onderzoek bestaat uit twee delen, namelijk het basisonderzoek     hierin werd gevraagd naar de 

opvattingen van leerkrachten over onderwijs op maat en ICT     en het interventieonderzoek. Beide 

deelonderzoeken worden uitgevoerd door een landelijk onderzoeksteam dat bestaat uit onderzoekers 

van Oberon, Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden. 

Het rapport dat voor u ligt betreft het interventieonderzoek, een onderzoek op maat voor PS 

4.1. Het interventieonderzoek bestaat uit twee metingen, een voormeting (eind 2016-begin 2017) en 

een nameting (eind schooljaar 2017). De resultaten op deze metingen worden teruggekoppeld in dit 

rapport. Van het complete onderzoek zal een algemeen rapport worden gemaakt met de resultaten van 

alle deelnemende interventiescholen. We hopen dat u het huidige rapport meer zicht geeft op de stand 

van zaken betreffende Math en T-world binnen PS 4.1. 
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2. Schoolcontext 
 

Het schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen PS 4.1, is verantwoordelijk voor het 

onderwijs binnen 18 basisscholen en drie vestingen voor voortgezet onderwijs. Op de website van PS 

4.1 kan men de volgende beschrijving van missie en visie vinden: 

“ps 4.1 staat voor het bieden van algemeen toegankelijk en kwalitatief hoogstaand 

onderwijs met het doel leerlingen maximale ontwikkelingskansen te bieden. Iedere 

leerling heeft het recht zichzelf te zijn en krijgt de kans om zijn of haar aanleg te 

ontplooien. Daarnaast zien wij het als onze verantwoordelijkheid om onze medewerkers 

mogelijkheden te bieden hun talenten te ontwikkelen. In onze ogen kunnen wij alleen 

kwalitatief goed onderwijs geven in een omgeving die veilig en stabiel is, waar ruimte is 

voor ieder individu en waar aandacht is voor elkaar. Met ouders vormen wij samen een 

intensief educatief partnerschap.” 

Aan het interventieonderzoek nemen vijf basisscholen van ps 4.1 deel,  

 

Tabel 1. Algemene kenmerken van de deelnemende scholen 

 
Obs 

 
Obs  

Obs 

 
Obs  

Nbs 

 

Denominatie openbaar openbaar openbaar openbaar 
algemeen 

bijzonder 

Plaats      

Stedelijkheid 

gemeente
a 5  5  5  5  5  

Aantal 

groepsleerkrachten
b 5 15 8 5 8 

Totaal FTE 3,7 11,7 5,6 4,3 4,5 

Aantal leerlingen
b 

55 249 86 60 74 
a 
Mate van stedelijkheid in 2015 bekend bij het Centraal Bureau van de Statistiek, van 1 (zeer sterk stedelijke 

gemeenten met een omgevingsadressendichtheid van 2500 adressen of meer per km²) tot 5 (niet stedelijke 

gemeenten met een omgevingsadressendichtheid van minder dan 500 adressen per km²). 
b 
Aan het eind van het schooljaar 2016-2017.  
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3. Onderzoeksvragen 
 

PS 4.1 PO wilde graag weten wat de effecten van de inzet van Math en T-world zijn op de de 

zelfregulatie, de motivatie en de leerresultaten van hun leerlingen. In overleg zijn de volgende 

deelvragen zijn geformuleerd
1
: 

 

3.1 Onderzoeksvragen Math  

M1) Invulling van de interventie 

a) Op welke manier beogen leerkrachten met Math te werken?  

b) Op welke manier geven leerkrachten invulling aan het werken met Math? 

M2) Ervaring met de interventie  

a) Hoe ervaren leerkrachten het werken met Math?  

b) Hoe ervaren leerlingen het werken met Math?  

M3) Effecten van de interventie 

a) Wat is het effect van het gebruik van Math op de mate van zelfregulatie bij de leerlingen? 

b) Wat is het effect van het gebruik van Math op de motivatie voor rekenen bij de leerlingen?  

c) Wat is het effect van het gebruik van Math op de leerresultaten in het rekenen bij de 

leerlingen? 

 

3.2 Onderzoeksvragen T-World  

TW1) Invulling van de interventie 

a) Op welke manier beogen leerkrachten met T-World te werken? 

b) Op welke manier geven leerkrachten invulling aan het werken met T-World? 

TW2) Ervaring met de interventie 

a) Hoe ervaren leerkrachten het werken met T-World? 

b) Hoe ervaren leerlingen het werken met T-World?  

TW3) Effecten van de interventie  

a) Wat is het effect van het gebruik van T-World op de mate van zelfregulatie bij de leerlingen? 

b) Wat is het effect van het gebruik van T-World op de motivatie voor wereldoriëntatie bij de 

leerlingen? 

c) Wat is het effect van het gebruik van T-World op de leerresultaten in wereldoriëntatie en 

begrijpend lezen bij de leerlingen? 

  

                                                      
1
 De oorspronkelijke onderzoeksvragen over het gebruik van de differentiatiemogelijkheden en de 21

ste
-eeuwse 

vaardigheden zijn in overleg komen te vervallen. 
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4. Interventie 
 

Exova wil gepersonaliseerd leren stimuleren met behulp van de digitale leerlijnen die zij hebben 

ontwikkeld voor rekenen (Math), wereldoriëntatie (T-world) en taal (Code26). Hierbij zetten zij zowel 

in op digitale instrumenten als op concrete materialen en het ‘erop uitgaan’ in de echte wereld. Binnen 

het huidige onderzoek heeft één school Math ingezet en drie scholen T-world. Op de website van 

Exova (http://exova.nl/) worden deze leermethodieken als volgt omschreven: 

Math: 

“MATH is een rekenmethodiek voor groep 1 t/m 8, gebaseerd op leerlijnen. De 

leerdoelen zijn gesorteerd op niveau (levels) en onderwerpen (domeinen). De leerling 

kiest per leerdoel welke leermiddelen hem/haar helpen om de stof te beheersen.” 

Voor specifiekere informatie over Math kunt u het volgende pdf-bestand openen: http://exova.nl/wp-

content/uploads/sites/47/2017/03/EXOVA-rekenen-MATH-v9-3-2017.pdf 

 

T-world: 

“T-WORLD is een methodiek wereldoriëntatie voor groep 1 t/m 8, gebaseerd op 

leerlijnen. De leerdoelen zijn gesorteerd op niveau en domeinen (Natuur & Techniek, 

Aardrijkskunde, Geschiedenis, Mens & Samenleving). T-WORLD is zowel 

zaakvakgericht als thematisch in te zetten. De kinderen ontdekken de wereld via 

leeractiviteiten die voldoende ruimte laten voor individuele invulling, verdieping, 

verbreding en creativiteit. T-WORLD kan beschouwd worden als een leerlijn 

onderzoekend & ontdekkend leren.” 

Voor specifiekere informatie over T-world kunt u het volgende pdf-bestand openen: 

http://exova.nl/wp-content/uploads/sites/47/2016/11/EXOVA-WO-T-WORLD-v25-10-2016.pdf  

http://exova.nl/
http://exova.nl/wp-content/uploads/sites/47/2017/03/EXOVA-rekenen-MATH-v9-3-2017.pdf
http://exova.nl/wp-content/uploads/sites/47/2017/03/EXOVA-rekenen-MATH-v9-3-2017.pdf
http://exova.nl/wp-content/uploads/sites/47/2016/11/EXOVA-WO-T-WORLD-v25-10-2016.pdf
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5. Onderzoeksopzet 
 

5.1 Onderzoeksdesign 

Het onderzoek is uitgevoerd in vijf scholen van ps 4.1. Hiervan zet één school Math in voor rekenen, 

drie scholen T-world voor de wereldoriënterende vakken en diende een vijfde school als 

controleschool (geen inzet van Math of T-world). In Tabel 2 kan men meer informatie vinden over 

deze interventies en over de lesmethodes die binnen deze scholen gebruikt worden voor rekenen, 

wereldoriëntatie en begrijpend lezen. 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van een 

beginmeting-eindmeting design waarin het eerste meetmoment lag tijdens het begin van de interventie 

(eind 2016-begin 2017)
2
 en het tweede meetmoment aan het eind van het schooljaar (eind schooljaar 

2017). Tijdens deze meetmomenten zijn er interviews uitgevoerd met leerkrachten, observaties gedaan 

tijdens lessen met Math en T-world, leerlinggesprekken gevoerd en vragenlijsten afgenomen bij zowel 

leerkrachten als leerlingen. De CITO-gegevens hebben we aan het eind van schooljaar 2017 van de 

betrokken scholen ontvangen en betreffen die van zowel het schooljaar 2015/2016 als het schooljaar 

2016/2017. 

 

5.2 Deelnemers 

Bij het interventieonderzoek zijn 5 scholen, 29 (tot 32) leerkrachten en 346 leerlingen betrokken. 

Beschrijvende statistieken betreffende de deelnemers aan het onderzoek zijn te vinden in Tabel 3. 

 

 

                                                      
2
 In de Math-school is de interventie gestart in september 2016, in de T-worldscholen in januari 2017. 
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Tabel 2. Interventiekenmerken en gebruikte lesmethodes voor rekenen, wereldoriëntatie en begrijpend lezen 

  Obs  Obs  Obs  Obs  Nbs  

Interventie Type Math T-world T-world T-world controle 

Vakgebied rekenen wereldoriëntatie wereldoriëntatie wereldoriëntatie X 

Start september 2016 januari 2017 januari 2017 januari 2017 X 

Deelnemende leerjaren 

interventie 

(1&2 in beperkte mate) en 

3 t/m 8 

1 t/m 8 (3&4 in beperkte mate) 

en 5 t/m 8 

3 t/m 8 X 

Deelnemende leerjaren 

interventieonderzoek 

3 t/m 8 3 t/m 8 5 t/m 8 3 t/m 8 3 t/m 8 

Lesmethode 

2016-2017 

Rekenen Math WIG WIG WIG WIG 

Rekentuin Rekentuin Rekentuin Rekentuin X 

Dagelijks rekenen X X X X 

Aanvullend *Rekenbladen 

*Squla 

 

*Maatwerk 

*Ambrasoft 

 

*Maatwerk 

*Rekensprint 

 

*Maatwerk 

*Squla 

*Plusboek 

*Tafelboek 

*Ajodakt 

 

Wereldoriëntatie NMB (voor groep 5 t/m 8) T-world T-world T-world NMB (voor groep 5 t/m 

8) 

Aanvullend e.g., film 

Oostvaardersplassen, 

methode Link ‘Over het 

lijf’ 

   *Wereld van Verschil 

*Op voeten en fietsen 

*Jeugdverkeerskrant 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Nieuwsbegrip Nieuwsbegrip Nieuwsbegrip Nieuwsbegrip 

Aanvullend *CITO-hulpboek  

*Blitz 

*(T-world) 

*CITO-hulpboek 

*(T-world) 

(*T-world) *School-tv 

*Koekeloere (1/2); 

*Sam Sam, kranten 

*tv 

*nieuws uit de natuur 

*actualiteit 

Noot. WIG = Wereld In Getallen; NMB = Naut (natuur-en techniek), Meander (aardrijkskunde), & Brandaan (geschiedenis).  
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Tabel 3. Beschrijvende statistieken van deelnemers aan het interventieonderzoek 

  Obs  Obs  Obs  Obs  Nbs  
Totaal / 

gemiddelde 

Interventie Type Math T-world T-world T-world controle  

Leerjaar 3 7 21 X 4 9 41 

 4 8 38 X 3 5 54 

 5 11 36 9 8 11 75 

 6 6 22 10 8 10 56 

 7 7 26 5 7 5 50 

 8 5 34 16 10 5 70 

Leerlingen
a 

Aantal 44 177 40 40 45 346 

 Man (%) 24 (54,5) 83 (46,9) 22 (55,0) 21 (52,5) 19 (42,2) 169 (48,8) 

 Vrouw (%) 20 (45,5) 94 (53,1) 18 (45,0) 19 (47,5) 26 (57,8) 177 (51,2) 

Leeftijd 

 
Gemiddelde (SD) 9,3(1,6) 9,6 (1,7) 10,8 (1,4) 10,2 (1,8) 9,7 (1,7) 9,8 (1,73) 

 
Spreiding (min – 

max) 
6,7-12,7 6,3-13,1 8,0-12,9 6,7-13,2 6,89-13,47 6,3-13,5 

Weging 1 88,6 95,5 97,5 92,5 86,7 93,3 

 2 0,0 4,5 2,5 7,5 11,1 4,9 

 3 11,4 0,0 0,0 0,0 2,2 1,7 

Leerkrachten
a
 Aantal 5 12(-15)

b 
4 2 6 29(-32)

b 

a 
Deze statistieken betreffen het eind van het schooljaar 2016-2017. 

b 
In obs X wordt T-world in alle groepen ingezet, ook in de kleuterklassen. Er is echter besloten om de groepen 1 en 2 niet mee te nemen in het onderzoek. Wel hebben 

leerkrachten van deze groepen bijgedragen aan de interviews.
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5.3 Dataverzameling en Materialen 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen hebben we gebruik gemaakt van interviews, 

observaties & leerlinggesprekken, toetsen en vragenlijsten. Een overzicht is te vinden in Tabel 4. 

Daarnaast zijn de vragenlijsten beschreven in de bijlage 1. 

 

5.3.1 Dataverzameling invulling en ervaringen interventie. 

Om de onderzoeksvragen 1 (invulling van interventie) en 2 (ervaringen met interventie) te 

beantwoorden is er gebruik gemaakt van interviews met de leerkrachten en observaties in de klas.  

Interviews: Bij elke interventieschool zijn twee interviews afgenomen. Eén aan het begin van de 

interventie en één aan het eind van het schooljaar 2017. Deze interviews waren semi-gestructureerd 

(enkele vragen waren vooraf bedacht, maar er was ruimte voor zijpaden) en werden gevoerd met de 

leerkrachten die op dat moment beschikbaar waren. Deze interviews duurden ongeveer een uur. 

Observaties: Bij elke interventieschool zijn observaties gedaan in de klas tijdens lessen met Math of 

T-world. Meestal ging dit om vier observaties per interventieschool: één in de middenbouw en één in 

de bovenbouw, tijdens zowel de voor- als de nameting. Deze observaties hielpen bij de beeldvorming 

van de invulling van de interventie. Daarnaast werd tijdens de observaties aan leerlingen gevraagd wat 

zij van de interventie vonden. 

Vragenlijst implementatie interventie: Tevens is er een digitale vragenlijst afgenomen waarin 

leerkrachten aangaven hoe zij Math of T-world in de klas inzetten. De beschrijving van deze 

vragenlijst is te vinden in bijlage 1.1. 

 

5.3.2 Dataverzameling effecten interventie. 

Om antwoord te krijgen op onderzoeksvraag 3 (effecten van de interventie), is voornamelijk gebruik 

gemaakt van informatie uit vragenlijsten en toetsen. 

5.3.2.1 Zelfregulatie. 

Voor het meten van zelfregulatie is gebruik gemaakt van een zelfregulatievragenlijst die digitaal werd 

aangeboden. Deze vragenlijst is alleen afgenomen in groep 6/7/8. Een beschrijving van deze 

vragenlijst is te vinden in bijlage 1.2. Hiernaast is er informatie gehaald uit de interviews en 

observaties. 

5.3.2.2 Motivatie. 

Voor het meten van motivatie is gebruik gemaakt van een motivatievragenlijst die digitaal werd 

aangeboden. Hiervan bestonden vier varianten. Voor rekenmotivatie was er een aparte vragenlijst voor 

groep 3/4/5 en groep 6/7/8. Ditzelfde gold voor de motivatievragenlijst die gericht was op 

wereldoriëntatie. Een beschrijving van deze vragenlijst is te vinden in bijlage 1.3. Hiernaast is er 

informatie gehaald uit de interviews en observaties. 

5.3.2.3 Rekenen. 

Als indicatie voor rekenvaardigheid zijn de vaardigheidsscores op de Rekenen-Wiskunde-toets van het 

CITO Leerlingvolgsysteem gebruikt. Bij de groepen 3,4, en 5 betreft dit de versie 3.0 die nieuwer is 

dan versie 2.0 die bij de groepen 6,7 en 8 is afgenomen. Hiernaast is er informatie gehaald uit de 

interviews en observaties.  
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Tabel 4. Methode van dataverzameling voor de verschillende deelvragen 

  Invulling  Ervaringen  Effecten 

  M1a M1b TW1a TW1b  M2a M2b  TW2a TW2b  M3a TW3a M3b TW3b M3c TW3c 

Interviews  X X X X  X X X X  X X X X X X 

Observaties & lln-

gesprekken 

 
X X X X 

 
X X X X 

 
X X X X X X 

Toetsen CITO: Rekenen-

Wiskunde 3.0 
 

 
  

 
 

    
    X  

 CITO: 

Rekenen-Wiskunde 2.0 
 

 
  

 
 

    
    X  

 CITO: 

Begrijpend Lezen 3.0 
 

 
  

 
 

    
     X 

 CITO: 

Begrijpend Lezen 2.0 
 

 
  

 
 

    
     X 

 Centrale Eindtoets PO: 

WO 
 

 
  

 
 

    
     X 

Vragenlijst Math (leerkrachten)  X               

 T-world (leerkrachten)    X             

 Motivatie Rekenen 

(345) 
 

 
  

 
 

    
  X    

 Motivatie Rekenen 

(678) 
 

 
  

 
 

    
  X    

 Motivatie WO (345)              X   

 Motivatie WO (678)              X   

 Zelfregulatie (678)           X X     

Noot. lln-gesprekken = leerlinggesprekken; PO = primair onderwijs; WO = wereldoriëntatie. 
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5.3.2.4 Wereldoriëntatie. 

Voor het analyseren van de leeropbrengsten betreffende wereldoriëntatie is gebruik gemaakt van 

interviews en observaties. Daarnaast zijn de scores op de centrale eindtoets voor wereldoriëntatie 

geanalyseerd bij de scholen die deze toets in groep 8 hebben afgenomen. Deze eindtoets bestaat uit 

drie toetsonderdelen, namelijk aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek, met elk 30 vragen. 

De score op wereldoriëntatie is de totale score van deze drie toetsonderdelen. 

5.3.2.5 Begrijpend lezen. 

De vaardigheid in begrijpend lezen is gemeten met de vaardigheidsscores op de Begrijpend-Lezen-

toets van het CITO Leerlingvolgsysteem. Bij de groepen 3/4/5 betreft dit de versie 3.0 die nieuwer is 

dan versie 2.0 die bij de groepen 6/7/8 is afgenomen. Hiernaast is er informatie gehaald uit de 

interviews en observaties. 

 

5.4 Analyses 

Om tot conclusies over de resultaten van dit onderzoek te komen, zijn analyses op de verzamelde data 

uitgevoerd. 

 

5.4.1 Interviews en observaties 

De interviews en de observaties zijn kwalitatief geanalyseerd, dat wil zeggen, uit deze interviews en 

observaties is informatie geselecteerd die relevant is voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

 

5.4.2 Vragenlijst implementatie interventies 

De vragenlijsten over de inzet van Math en T-world in de klas brachten voornamelijk kwalitatieve data 

voort. Voor het analyseren van deze data zijn dan ook voornamelijk kwalitatieve methodes gebruikt. 

 

5.4.3 Toetsen en motivatie- en zelfregulatievragenlijsten 

Voor het analyseren van de data uit de toetsen en de motivatie- en zelfregulatievragenlijsten zijn drie 

stappen ondernomen. De data zijn eerst opgeschoond, vervolgens geanonimiseerd en daarna 

geanalyseerd. 

Stap 1: Opschoning data. 

De toetsgegevens hebben we opgeschoond met het rekenprogramma Matlab (versie R2015a): 

1) Eerst hebben we uit de toetsgegevens die door de scholen zijn aangeleverd enkel de relevante 

toetsgegevens geselecteerd, van enkel de relevante leerlingen. 

2) Vervolgens hebben we alle kinderen een nummer gegeven, zodat we de namen van de kinderen 

tijdens de anonimisatiestap konden verwijderen, maar nog wel de verschillende toetsgegevens en 

vragenlijst gegevens aan elkaar konden koppelen. 

3) Daarna hebben we de toetsgegevens die met elkaar vergeleken mogen worden bij elkaar ingedeeld. 

We kunnen de uitkomsten op een rekentoets bijvoorbeeld niet vergelijken met de uitkomsten op een 
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toets begrijpend lezen, omdat dit verschillende variabelen betreft, die met verschillende ‘meetlatten’ 

zijn gemeten. Daarnaast, kunnen de resultaten binnen toetsen die hetzelfde beogen te meten niet altijd 

met elkaar worden vergeleken. Zo kunnen de resultaten van CITO-versies van Rekenen-Wiskunde 2.0 

en 3.0 niet met elkaar worden vergeleken, omdat, ook al geven zij beide een vaardigheidsscore voor 

rekenen, deze uitkomsten tot stand zijn gekomen met behulp van verschillende ‘meetlatten’. 

4) Als laatst hebben we elk toetsresultaat ingedeeld in een tijdvak op basis van wanneer de toets is 

afgenomen. Tijdvak 1 (‘midden 2015-2016’) voor afname in dec 2015-feb 2016, tijdvak 2 (‘eind 

2015-2016’) voor afname in mei-juli 2016, tijdvak 3 (‘midden 2016-2017’) voor afname in dec 2016-

feb 2017 en tijdvak 4 (‘eind 2016-2017’) voor afname in mei-juli 2017. Met de keuze voor deze 

tijdvakken hebben we geprobeerd een zo goed mogelijke balans te vinden tussen de hoeveelheid 

bruikbare data en de lengte van de interventieperiode tussen twee meetpunten. Voor zowel Rekenen-

Wiskunde als Begrijpend lezen adviseert CITO eind januari/begin februari voor de midden-afname en 

juni voor de eind-afname. Dit is een advies en de meeste afnames liggen daadwerkelijk binnen deze 

tijdperiodes. Echter, om zo min mogelijk data te verliezen zijn deze CITO-tijdvakken uitgebreid tot 

drie maanden, terwijl geprobeerd is de tussenliggende interventieperiode zo lang mogelijk te houden. 

Toetsen waarvan de afname buiten deze tijdvakken vielen zijn dus niet meegenomen in de analyses. 

Voor de eindtoetsen PO is een uitzondering gemaakt. Deze zijn allemaal meegenomen. Aantekening: 

In het zeldzame geval dat twee dezelfde toetsen bij één persoon zijn afgenomen binnen één tijdvak is 

de eerste toets meegenomen. 

De vragenlijstgegevens betreffende motivatie en zelfregulatie hebben we opgeschoond met het 

statistiekprogramma SPSS (versie 24): 

1) Vreemde vragenlijsten, bijvoorbeeld vragenlijsten die alleen gebruikt zijn als proef door een 

onderzoeker of leerkracht, zijn verwijderd. 

2) Spelfouten in namen zijn opgespoord en kinderen hebben hetzelfde identificatienummer gekregen 

als dat bij de toetsen werd gebruikt.  

3) Vragenlijsten die niet volledig zijn ingevuld zijn verwijderd. 

4) In het zeldzame geval dat een kind een vragenlijst twee keer had ingevuld, is de eerste volledig 

ingevulde vragenlijst meegenomen. 

5) De gemiddeldes over de vragen die binnen één schaal vallen zijn berekend. 

 

Stap 2: Anonimiseren gegevens 

De data die we nodig hebben van alle toetsen en vragenlijsten zijn bij elkaar gevoegd tot één bestand, 

waarin de namen van de kinderen niet meer voorkwamen. Aan het eind van deze stap waren de data 

dus opgeschoond en geanonimiseerd: klaar voor de analyses!  

 

Stap3: Analyses 

De data zijn geanalyseerd via standaard analyses. Uitleg over statistische termen, soorten analyses en 

interpretatie is te vinden in bijlage 2. U hoeft de volgende alinea’s niet te begrijpen om de resultaten te 

kunnen begrijpen. Voor de leraar-onderzoeker is onderstaande toch toegevoegd. 
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In het huidige rapport is voornamelijk gebruik gemaakt van verschillende soorten 

AN(C)OVAs en t-testen. Als de sphericiteit was geschonden zijn er Greenhouse-Geisser-correcties 

toegepast. Voor post-hoc testen zijn daarnaast correcties toegevoegd om de family-wise errors te 

verkleinen. Over het algemeen betreft dit de Bonferroni-correctie, maar voor post-hoc testen waar 

grote verschillen waren in groepsgrootte (bijv. bij het duiden van een hoofdeffect van 

Interventiegroep) is de Gabriel-correctie toegepast als deze optie binnen SPSS werd aangeboden. 

Omdat in de wetenschappelijke wereld onenigheid is over of men a priori gespecificeerde contrasten 

moet corrigeren voor family wise error, is het volgende besloten: In de hoofdtekst wordt aangeven 

welke testen a priori gekozen zijn en we rapporteren de ongecorrigeerde p-waarde. Echter, wanneer 

een p-waarde het significantieniveau in de ongecorrigeerde versie haalt, maar niet wanneer de 

Bonferroni-correctie wordt toegepast, dan geven we dit aan in een voetnoot. 

Voor de Citogegevens zijn de twee toetsversies apart geanalyseerd. Wanneer toetsversies 

binnen een persoon verschilden tussen de meetpunten zijn deze niet meegenomen. Voor een 

gemakkelijke interpretatie zijn de twee toetsversies in de figuren ‘middenbouw’ en ‘bovenbouw’ 

genoemd, omdat in de middenbouw versie 3.0 werd afgenomen en in de bovenbouw versie 2.0. Een 

enkele keer is het echter zo dat iemand van de bovenbouw versie 3.0 heeft gemaakt of dat iemand van 

de middenbouw versie 2.0 heeft gemaakt. De data van deze kinderen zijn wel meegenomen. In het 

bijschrift van elke figuur wordt aangegeven hoe de verdeling van de datapunten over de klassen is. 

Overigens betreffen de dik gedrukte lijnen in de figuren de data waarop analyses zijn gedaan en zijn 

de gestippelde lijnen puur ter informatie. 
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6. Resultaten 
 

6.1. Invulling van Interventie 

Om erachter te komen hoe Math en T-world worden ingezet in de klas is voornamelijk gebruik 

gemaakt van de informatie die is verkregen uit de interviews met de leerkrachten. Deze interviews 

werden gevoerd tijdens de voor- en de nameting. Hiernaast zijn in elke school ongeveer vier Math of 

T-world-lessen geobserveerd: één in de middenbouw en één in de bovenbouw, tijdens zowel de voor- 

als de nameting. Het precieze aantal en welke bouw hing af van mogelijkheden binnen het 

dagprogramma van de school. Hiernaast is door de leerkrachten een digitale vragenlijst ingevuld 

waarin, afhankelijk van de interventie op de school, werd gevraagd naar de implementatie van Math of 

T-world. 

 

6.1.1 Invulling Math (M1). 

6.1.1.1 Op welke manier beogen leerkrachten met Math te werken? 

Aanleiding 

Een combinatie van factoren heeft ertoe geleid dat obs X is gestart met Exova’s Math. Ten eerste 

wilde men het gepersonaliseerd leren meer handen en voeten geven. Men wilde dus meer aansluiten 

bij het individuele kind. Ten tweede wilde men de leerkrachten ontlasten. Vanwege een terugloop in 

het leerlingenaantal kreeg obs X namelijk te maken met drie-groeps-combinatieklassen en voor 

leerkrachten is het erg belastend om elke groep op drie niveaus te bedienen (korte/basis/verlengde 

instructie x 3 groepen), zoals voorheen gebeurde. Ten derde wilde men de school duidelijker op de 

kaart zetten om zo leerlingen te trekken. Men wilde zich dus profileren door gepersonaliseerd leren 

met behulp van ICT aan te bieden. 

Doelstelling 

Met Math wil obs X kinderen via leren op maat meer eigenaarschap geven. Men hoopt dat hierdoor de 

motivatie en leerresultaten van leerlingen zullen stijgen. 

Verwachtingen invulling 

Ten tijde van het eerste interview werkten de leerkrachten pas zeven weken met Math. Men was nog 

zoekende naar de meest optimale invulling. In zowel de midden- als de bovenbouw werd op dit 

moment gewerkt met ‘klassedoelen’ (hoofdonderwerpen waar ieder kind sowieso aan moet werken) en 

individuele doelen (specifiek per leerling). Deze doelen waren voor ieder kind gevisualiseerd op een 

blad en kinderen konden zelf kiezen hoe ze aan deze doelen werkten (e.g., via instructiefilmpjes, 

spelletjes, werkbladen, etc.). De leerkrachten gaven aan dat de invulling van de Math-lessen zou 

kunnen veranderen. Wel wilde dit team sterk blijven inzetten op het werken met concreet materiaal, 

met als reden meer aan te sluiten bij de leefwereld van het kind, dus om de buitenwereld de klas in te 

halen. 

6.1.1.2 Op welke manier geven leerkrachten invulling aan het werken met Math? 

Invulling Math 

In de middenbouw wordt vijf dagen per week op gezette tijden ongeveer een uur gerekend. Een 

rekenles in de middenbouw bestaat uit: 1) Dagelijks rekenen (verhaalsommen/redactiesommen), 2) 
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Rekentuin (automatiseren) en 3) Math. De leerlingen mogen zelf bepalen in welke volgorde ze aan 

deze onderdelen ze werken, maar vaak wordt de voorgaande volgorde aangehouden. 

Ieder kind heeft een weekplanning, een blad waarop de Math-doelen zijn gevisualiseerd. Om 

te bewaken dat de volledige leerlijnen aan bod komen zijn twee van de doelen ‘klassedoelen’, oftewel 

domeinen waaraan een kind sowieso moet werken. Deze klassedoelen zijn per dag uitgesplitst in 

subonderwerpen. Hiernaast zijn er individuele doelen, doelen die een kind zelf kan kiezen. Kinderen 

kunnen zelf kiezen hoe ze aan hun doelen werken, e.g., via filmpjes, spelletjes, werkbladen, of met 

concrete spullen. Wat dat betreft zijn er veel werkvormen in Math. 

In de bovenbouw is Math meer vervlochten met andere vakken dan in de middenbouw, maar 

net zoals in de middenbouw staat voor rekenen vijf uur per week. De doelplanning is niet voor één 

week, zoals in de middenbouw, maar voor twee weken. Ook hier bestaan de doelen uit doelen die de 

leerkracht aandraagt en individuele doelen. De individuele doelen worden meegenomen op basis van 

de voorgaande twee weken, bijvoorbeeld als een kind nog niet aan bepaalde doelen gewerkt heeft, 

doelen nog niet beheerst of er nog onzeker over is. Kinderen kunnen een doel afvinken als ze zich 

zeker voelen. Op dat moment kan de leerkracht beslissen een kind te overhoren. 

Naast Math krijgen de bovenbouwkinderen ten tijde van het tweede interview bijna elke week 

een rekenblad dat aan het eind van de week af moet zijn. Dit blad geeft de leerkracht meer inzicht in of 

de stof doorgrond wordt of dat extra instructie nodig is, omdat de leerkracht het idee heeft dat kinderen 

soms te vluchtig bezig zijn met Math. 

Vragenlijst implementatie Math 

Vier leerkrachten hebben de vragenlijst ingevuld, wat een respons opleverde van 80% (á 100%: de 

vijfde persoon zet Math slechts één keer per week in). In Tabel 5 kan men informatie vinden over hoe 

Math werd ingezet in de klas tijdens de nameting. 

Naast de vragen die in Tabel 5 zijn opgenomen bevatte de vragenlijst een open vraag over de 

inzet van Math, een meerkeuzevraag over de mate van sturing en een open vraag over het gebruik van 

het handelingsmodel. De antwoorden op vraag over de inzet van Math zijn meegenomen in de 

beschrijving hierboven (‘Invulling Math’). 

Op de vraag in hoeverre de leerkracht de sturing bij de leerling legt van 1 (controle/sturing 

volledig bij de leerkracht) tot 7 (controle/zelfsturing volledig bij de leerling) antwoordde men 

gemiddeld 3,75 (SD = 0,96). Het patroon van antwoorden suggereerde meer vrijheid voor leerlingen in 

de hogere groepen. De leerkrachten gaven hierbij aan dat de mate van vrijheid afhangt van de 

leerlingen, de onderdelen en het blok. 

Op de vraag in hoeverre het handelingsmodel wordt gebruikt (zie Figuur 1) werd verschillend 

gereageerd. Twee van de vier leerkrachten geven aan dat ze minder aandacht besteden aan de onderste 

twee treden van het model (doen en tekenen) dan aan de bovenste twee treden (rekenen en oefenen). 

Een derde persoon benadrukt in het antwoord het gebruik van concreet materiaal. Een vierde geeft aan 

dat de volgorde van de stappen in het model kan afhangen van de leerling. 
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Tabel 5. Implementatie Math. 

Vraag Antwoord 1 Antwoord 2 Antwoord 3 Antwoord 4 

Leerdoelen Ik kies de leerdoelen 

(voor de leerlingen) 

meestal zelf. 

De leerling en ik 

kiezen de leerdoelen 

meestal samen. Of: 

Ongeveer de helft van 

de leerdoelen kies ik 

en de andere helft 

kiest de leerling. 

De leerling kiest de 

leerdoelen meestal 

zelf. 

Anders, nl… 

 

….eerste half jaar 

meestal zelf, nu meer 

in overleg. 

% 25 50 0 25 

Reken-

ontdekhoek 

Ik verzamel de 

materialen voor de 

rekenontdekhoek. 

Ik vraag de leerlingen 

om mee te denken 

over de 

rekenontdekhoek. 

Leerlingen richten 

naar eigen inzicht de 

rekenontdekhoek in. 

Anders, nl… 

 

% 100 0 0 0 

Groepen (als er 

samenwerking 

mogelijk is) 

Ik deel de groepen in. Leerlingen hebben 

inbreng op de 

groepsindeling. 

De leerlingen stellen 

zelf de groepen vast. 

Anders, nl… 

 

% 50 50 0 0 

Planning Ik maak de planning 

van de leeractiviteiten 

zelf. 

Ik maak de planning 

van de leeractiviteiten 

samen met de leerling. 

De leerling maakt de 

planning van de 

leeractiviteiten. 

Anders, nl… 

 

% 75 25 0 0 

Observatie en 

gesprekken 

Ik zorg ervoor dat ik 

met alle leerlingen 

elke week tenminste 

10 minuten gesproken 

heb. 

Ik observeer als de 

leerlingen zelfstandig 

aan het werk zijn; 

vragen van leerlingen 

zijn mijn ingang voor 

een leergesprek. 

Ik observeer continu, 

maar ga alleen op 

(in)direct aangeven 

van de leerling een 

leergesprek aan. 

Anders, nl… 

 

… ik observeer 

continu en plan 

gesprekjes maar ga 

ook gesprek aan 

wanneer een lln 

vastloopt of vragen 

heeft. 

 

… variatie van 

voorgaande opties. 

% 0 50 0 50 

Afvinken 

leeractiviteiten 

('kleine vinkjes') 

Ik vink de 

leeractiviteiten voor 

de leerling af (en 

schrijf een evaluatie 

van de 

leeractiviteiten). 

De leerling vinkt in 

overleg met mij de 

leeractiviteiten af (en 

overlegt m.b.t. 

evaluatie). 

De leerling beslist zelf 

welke leeractiviteiten 

kunnen worden 

afgevinkt (en 

evalueert zelf). 

Anders, nl… 

 

% 0 50 50 0 

Afvinken 

leerdoelen 

('grote vinkjes') 

Ik vink de leerdoelen 

voor de leerling af en 

schrijf de evaluatie. 

De leerling vinkt in 

overleg met mij de 

leerdoelen af en 

overlegt m.b.t. 

evaluatie. 

De leerling beslist zelf 

welke leerdoelen 

kunnen worden 

afgevinkt en evalueert 

zelf. 

Anders, nl… 

 

… sommige kinderen 

mogen van mij zelf 

afvinken, anderen 

weer niet. 

% 25 25 25 25 
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Figuur 1. Handelingsmodel Math 

Toetsing en feedback (evaluatie) 

Binnen obs X worden de CITO-toetsen Rekenen-Wiskunde afgenomen. Binnen Math zelf wordt niet 

getoetst en ook van de individuele spellen krijgen leerkrachten geen feedback. Dit is iets dat wordt 

gemist. Vanuit Exova werd ten tijde van de voormeting aangegeven dat men er vertrouwen in moest 

hebben dat de CITO-toetsen afdoende zouden zijn. Ten tijde van de nameting zijn er bewijsbladen 

beloofd, maar deze zijn nog niet door de leerkrachten ontvangen. In zowel de midden- als de 

bovenbouw nemen de leerkrachten zo nu en dan een toets af uit de oude methode (De wereld in 

getallen). Hiernaast voeren de ze gesprekjes met leerlingen op een organische manier tijdens de lessen 

zelf. In zowel de midden- als de bovenbouw is men er nog niet aan toegekomen om tien-

minutengesprekjes met de leerlingen vooraf in te plannen. Daarnaast is men nog op zoek naar het 

juiste format van dit soort gesprekjes. Hoe kan men een leerling onder een bepaalde loep te leggen, 

zodat men bij een volgend gesprek kan zien of een leerling gegroeid is of juist niet? Leerkrachten 

zouden het gemakkelijk vinden om voor dit soort zaken templates/formats beschikbaar te hebben waar 

men uit kan putten. Er is overigens wel een rapportage waarin in één oogopslag kan worden gezien 

wat de leerlingen hebben afgevinkt en wat niet en dit kan men gebruiken als ingang voor de 

leerlinggesprekken. Echter, het ene kind vinkt veel sneller af dan het andere, dus men kan dit niet 

nemen als een betrouwbare maatstaf voor wat een kind daadwerkelijk beheerst. 

Ondersteuning 

Tijdens de nameting heeft men vier tot vijf bijeenkomsten gehad vanuit Exova, maar deze waren niet 

wat men ervan verwacht had. De leerkrachten hadden gehoopt op meer handvatten, maar wanneer 

daarnaar werd gevraagd, werd vanuit Exova vaak aangegeven dat de leerkracht zaken zelf moest 

uitzoeken (zoals zelf je leerlijn uitschrijven). De leerkrachten ervaren dit echter als ‘opnieuw het wiel 

moeten uitvinden’. Het meest zinvol hebben ze de bijeenkomst met de andere leerkrachten gevonden, 

waarin ideeën met elkaar konden worden uitgewisseld, zodat leerkrachten samen konden groeien. 
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Vanuit ps 4.1 kwam er ten tijde van de voormeting iemand eens per twee weken langs om 

problemen op te lossen. Ten tijde van de nameting werd aangegeven dat men een persoon van ps 4.1 

kon mailen wanneer er een ICT probleem was. 

Toekomst 

De leerkrachten zouden niet terug willen naar de oude methode, want men staat wel achter het leren op 

maat. Bovendien word aangegeven dat men zich eerst vaardiger moet voelen met Math om hier een 

eerlijke beslissing over te kunnen nemen. Om meer overzicht en structuur te geven zal de leerkracht 

van de bovenbouw volgend jaar wel ook (zo nu en dan) de oude methode erbij nemen, omdat ze 

ervaren heeft dat sommige kinderen het overzicht missen van wat ze nu wel al en nog niet hoeven te 

kunnen.  

 

6.1.2 Invulling T-World (TW1). 

6.1.2.1 Op welke manier beogen leerkrachten met T-World te werken? 

Aanleiding 

In drie obs scholen wilde men graag meer inzetten op gepersonaliseerd leren. Om dit te 

verwezenlijken is men gestart met T-world. Men heeft gekozen voor de wereldoriënterende vakken, 

omdat binnen de wereldoriënterende vakken gemakkelijker kan worden geëxperimenteerd dan binnen 

de basisvakken, zoals rekenen of taal. In obs X geeft men daarnaast aan de wereldoriënterende vakken 

aan vervanging toe waren en de bovenbouw de methode al los had gelaten (wat aansluit bij T-world). 

In obs X werd aangegeven dat men, door de methode los te laten, het vak terug wilde geven aan de 

leerkracht. In obs X werd nog aangegeven dat men de leerkrachten met 3-groepsklassen wilden 

ontlasten (geen instructie op 9 niveaus) en dat men meer digitaal wilde gaan werken. 

Doelstelling 

In het kader van toekomstgericht onderwijs, hopen de drie scholen met T-world gepersonaliseerd leren 

te kunnen verwezenlijken, oftewel beter te kunnen voorzien in onderwijs op maat. Men wil leerlingen 

meer zelfstandigheid te geven binnen hun eigen leerproces om de motivatie en betrokkenheid van 

kinderen te vergroten. De hoop is dat opgedane informatie hierdoor beter zal beklijven. 

Verwachtingen invulling 

In alle drie de scholen was men ten tijde van het eerste interview pas net getart met T-world en waren 

leerkrachten nog zoekende naar de precieze invulling. Hoe die invulling eruit zou gaan zien zou 

afhangen van de ervaringen van leerkrachten met T-world over de tijd heen. Waarschijnlijk zou de 

basis blijven: een thema-wereld met leeractiviteiten waarin kinderen een bepaalde mate van keuze 

hebben. Echter, het was niet zo dat de leerkrachten al een vooropgezet plan hadden van hoe de 

invulling van T-world er aan het eind van het schooljaar precies uit zou zien. De uitspraak ‘Al doende 

leert men’ komt meerdere keren naar voren. 

 

6.1.2.2 Op welke manier geven leerkrachten invulling aan het werken met T-World? 

Invulling T-world 

In T-world wordt gewerkt met thema’s/werelden waarin opdrachten en/of onderwerpen staan. 

Differentiatiemogelijkheden bevinden zich op inhoud (kinderen hebben in meer of mindere mate 

invloed op de opzet van de wereld, met welk stukje van de wereld ze aan de slag gaan, en in welke 
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werkvorm ze dit doen), niveau (de mate waarin een onderwerp wordt uitgediept) en tempo (de 

snelheid waarmee opdrachten kunnen worden gemaakt). Op het toetsingsvlak lijken minder 

differentiatiemogelijkheden aanwezig, omdat T-world niet toetst. Wel is er een portfolio dat kinderen 

bij kunnen houden en dat gebruikt kan worden als ingang voor leerlinggesprekken. 

Obs X: In zowel de midden- als de bovenbouw wordt twee keer per week een uur met T-world 

gewerkt. Eén thema duurt ongeveer drie weken. De onder- en bovenbouw hebben een voorsprong op 

de middenbouw, omdat zij al thematisch werkten voor de introductie van T-world. In de middenbouw 

wordt een gezamenlijk thema aangehouden (e.g., winter), in de bovenbouw niet altijd. De werelden 

verschillen per klas. Momenteel wordt T-world niet vakoverstijgend ingezet, al kan het wel zo zijn dat 

vakken als tekenen, creatief en muziek worden aangepast aan het thema dat binnen T-world wordt 

behandeld. In de bovenbouw staat creatief soms helemaal los van het T-worldthema.  

Globaal is de opbouw als volgt. De leraar start met een klassikale introductie van het thema. 

Kinderen geven aan wat ze graag willen leren. Ze stellen hun eigen onderzoeksvragen op. De 

leerkrachten verwerken dit in de wereld. Vervolgens kunnen de kinderen met de wereld aan de slag. 

Aan het eind van het thema is er een deelmoment, alhoewel deze bij het tweede interview in de 

bovenbouw niet meer gebruikt wordt. Men stimuleert het meenemen van materialen. Hier wordt in de 

onder- en middenbouw meer gehoor aan gegeven dan in de bovenbouw. 

 In vergelijking met het begin van het jaar is er weinig veranderd wat betreft de inzet van T-

world. Het is nu technisch wel mogelijk om het portfolio in te vullen, terwijl dat eerder niet zo was. In 

de bovenbouw is een enkele leerling hier al mee begonnen, maar de leerkrachten hebben nog geen tijd 

gehad om naar het portfolio te kijken. Daarnaast zijn er binnen T-world recentelijk leerlijnen 

toegevoegd. Men geeft aan dat de leerdoelen op het eerste gezicht vaag lijken geformuleerd, dat er 

veel herhaling is over de vier niveaus heen en dat sommige kerndoelen slechts geraakt worden, maar 

de leraren zijn pas net op de hoogte van deze leerlijnen, dus ze hebben nog niet de kans gehad om deze 

eerlijk te evalueren. 

Obs X: In groep 7/8, waar al ervaring was met thematisch werken, zet men T-world vakoverstijgend 

in. Dit betekent dat naast de wereldoriënterende vakken begrijpend lezen, woordenschat en de 

creatieve vakken worden verwerkt binnen één thema. In groep 5/6, waar vooraf geen ervaring was met 

thematisch werken, zet men T-world in voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & 

techniek). De tijd waarmee met T-world wordt gewerkt is ongeveer gelijk aan de tijd die men 

voorheen voor de andere vakken gebruikte. In groep 7/8 komt dit neer op vier keer per week, meestal 

een hele middag en op woensdag een halve ochtend. In groep 5/6 wil men er vier keer per week een 

uur aan T-world besteden, in de middagen, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Een thema 

duurt meestal twee of drie weken. 

In groep 7/8 gebruikt men geen vast format voor de T-worldlessen. De leerkrachten passen de 

opbouw en invulling aan aan wat men tijdens de lessen observeert en wat men tijdens het vorige thema 

heeft gesignaleerd. Voorheen is bijvoorbeeld gesignaleerd dat kinderen soms lang bezig waren met 

één opdracht. Dan wordt er in het volgende thema aandacht besteed aan plannen (Wat heb ik nodig? 

Hoe ga ik het doen? Hoe zet ik het weg in de tijd?). Leerlingen krijgen een planning voor het aantal 

weken dat ze met een thema bezig zullen zijn. Die moeten ze zelf invullen (wie wat wanneer doet). 

Een nieuw thema wordt klassikaal ingeleid, maar vanaf dat moment hangt de invulling af van wat de 

leerkrachten observeren en geobserveerd hebben. 

In vergelijking met in het begin van het jaar zijn er enkele veranderingen in groep 7/8. In het 

begin van het jaar hebben de leerkrachten de werelden zelf gemaakt; nu hebben de leerlingen de 
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wereld gemaakt. Nu stellen de leerlingen hun doelen ook meer zelf. Kortom, er ligt meer sturing bij de 

kinderen dan voorheen en daardoor is er meer differentiatie in bijvoorbeeld de opdrachten. Hiernaast 

worden in groep 7/8 meer coachende gesprekken gehouden dan voorheen. De portfolio’s worden 

hiervoor als ingangspunt gebruikt, maar uit de gesprekken zelf blijkt dat de leerlingen veel meer weten 

dan wat er in het portfolio staat. 

In groep 5/6 viel op dat kinderen in het begin meteen naar het eindproduct (e.g., de 

PowerPoint) wilden. Daarom zijn ze in de eerste weken vooral bezig geweest met hoe kinderen een 

onderzoeksvraag moesten opstellen. Later is een stagiaire van Exova in de klas gekomen om te helpen 

met ‘pre-teaching’: het aanbieden van basisstof, voordat de kinderen een onderzoeksvraag opstellen. 

Met leerlinggesprekken zijn ze de dag voor het interview begonnen. Op dit moment is één van de 

opdrachten in de wereld verplicht.  

Obs X: In obs X wordt in de bovenbouw op maandag, donderdag en soms vrijdagochtend met T-world 

gewerkt, in totaal ongeveer vier uur per week. In de middenbouw wordt met T-world gewerkt op 

dinsdag en donderdag. Op vrijdagmiddag krijgen groep 4 en 5 daarnaast les uit de oude methode: om 

de leerlijnen meer te dekken en om ze te leren wat de verschillen tussen de wereldoriënterende vakken 

zijn (Wat is nou aardrijkskunde, en wat nu geschiedenis, en wat biologie?) In zowel midden- als 

bovenbouw wordt creatieve vorming geïncorporeerd, dus in die zin wordt T-world vakoverstijgend 

ingezet. Het thema wordt met de hele school bepaald. 

In de bovenbouw start de leerkracht meestal klassikaal met een blik op waar iedereen mee 

bezig is. Daarin pakt hij terug op eerdere momenten. Vervolgens gaan de kinderen aan het werk. 

Halverwege legt de leerkracht het proces stil om te evalueren hoe het gaat (Hoever ben je al? Heb je 

nog dingen nodig? Inspiratie nodig van anderen?). Vervolgens gaan de kinderen weer verder en aan 

het einde van de les is er een nabespreking (Hoe vond je dat het ging? Waardoor komt dat? Etc.). De 

wereld bestaat voornamelijk uit opdrachten die uit T-world komen, maar door de leerkracht naar eigen 

inzicht zijn aanpast. 

In de middenbouw volgt de leerkracht ongeveer hetzelfde format als in de bovenbouw. Eerst 

wordt de wereld uitgelegd en gaat de leerkracht elk groepje langs (Weet je nog waar je zit? Weet je 

nog waar je mee bezig was? Etc.). Dan gaan de kinderen aan de slag en loopt de leerkracht door de 

klas. Aan het eind wordt alles weer stil gelegd en bespreken ze wat kinderen gedaan en geleerd 

hebben. 

In de periode tussen de voor- en nameting heeft de leerkracht van de bovenbouw 

geëxperimenteerd met de inzet van T-world. De voornaamste verandering is dat de lessen nu veel 

gestructureerder zijn om kinderen beter te laten wennen aan de vrijheid. De leerkracht geeft 

bijvoorbeeld veel duidelijker aan wat hij van de leerlingen verwacht en wanneer de eindproducten af 

moeten zijn. Daarnaast is er op een bepaalde manier ook meer differentiatie, omdat hij van sommige 

kinderen nu andere dingen verwacht bij een opdracht dan van andere kinderen. Hiernaast is er in de 

afgelopen werelden gewerkt met verschillende groepsgroottes. 

Vragenlijst implementatie T-world 

Elf leerkrachten hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Dit levert een respons op van 37,93%. Van 

deze leerkrachten werkt 55% op obs X, 36% op obs X en 9% op obs X. In Tabel 6 kan men informatie 

vinden over hoe T-world wordt ingezet in de klas. Naast de vragen die in deze tabel zijn opgenomen 

bevatte de vragenlijst een open vraag over de inzet van T-world en een meerkeuzevraag over de mate 

van sturing. 
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De antwoorden op vraag over de inzet van T-world zijn meegenomen in de beschrijving 

hierboven (‘Invulling T-world’). Op de vraag in hoeverre de leerkracht de sturing bij de leerling legt, 

van 1 (controle/sturing volledig bij de leerkracht) tot 7 (controle/zelfsturing volledig bij de leerling), 

antwoordde men gemiddeld 4,18 (SD = 1,33), wat betekent dat leerling en leerkracht gemiddeld 

gezien samen aan het stuur staan. Hierbij geeft één leerkracht aan dat de kleuters al themagericht 

werkten, maar nog niet zelfstandig aan de slag kunnen met de door de leerkrachten ingerichte wereld. 

Een leerkracht van de bovenbouw vermeldt dat kinderen niet altijd opdrachten/doelen kiezen waarbij 

ze iets leren en daarop stuurt hij/zij bij. 

 

Tabel 6. Implementatie T-world. 

Vraag Antwoord 1 Antwoord 2 Antwoord 3 Antwoord 4 

Werelden Ik maak de 

werelden volgens 

mijn 

jaarplanning. 

Ik maak werelden 

samen met de 

leerlingen. 

De leerlingen 

richten zelf de 

werelden in. 

Anders, nl… 

 

….Met het team bedenken 

we een thema en dit werkt 

elke leerkracht zelf uit. 

 

…Wij maken de werelden 

n.a.v. de thema's die we 

kiezen. 

 

….lln maken [wereld] 

aan,[maar]plaatsen 

eventueel verplichte 

opdracht. 

% 18 55 0 27 

Inspiratietafel Ik verzamel de 

materialen en 

richt de tafel in. 

Ik vraag de 

leerlingen om mee te 

denken over de 

inspiratietafel. 

Leerlingen 

richten naar 

eigen inzicht de 

tafel in. 

Anders, nl… 

 

…komt niet echt van de 

grond in de groep. 

 

…We proberen allemaal 

dingen of boeken mee naar 

school te nemen die bij het 

thema passen. 

 

…Wij zijn er nog niet aan toe 

gekomen een inspiratietafel 

te maken. Wel zijn de 

kinderen fanatiek in het 

verzamelen van hun 

benodigde spullen. 

% 0 36 36 27 

Groepen Ik deel de 

groepen in. 

Leerlingen hebben 

inbreng op de 

groepsindeling. 

De leerlingen 

stellen zelf de 

groepen vast. 

Anders, nl… 

 

…afwisselend. 

 

…ze werken nog niet echt in 

groepen. 

 

…We nemen allemaal dingen 

mee naar school die bij het 

thema passen. 

 

% 0 18 55 27 
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Planning Alle leerlingen 

werken 

gelijktijdig aan 

de door mij 

aangewezen 

leeractiviteit. 

Leerlingen mogen in 

overleg met mij 

kiezen in welke 

volgorde ze de 

leeractiviteiten 

uitvoeren. 

De leerlingen 

kiezen zelf 

wanneer zij 

welke 

leeractiviteit 

doen. 

Anders, nl… 

 

… combinatie van vorige 

antwoorden 

 

…Ik heb tot nu toe niet de 

leeractiviteiten als 

uitgangspunt genomen. Dat 

wil ik wel gaan doen en 

vervolgens ook de leerlingen 

het portfolio bij laten 

houden. 

 

…Eerst de verplichte. 

Daarna keuze. 

% 0 36 36 27 

Observatie en 

gesprekken 

Ik zorg ervoor 

dat ik met alle 

leerlingen elke 

week tenminste 

10 minuten 

gesproken heb. 

Ik observeer als de 

leerlingen zelfstandig 

aan het werk zijn; 

vragen van leerlingen 

zijn mijn ingang voor 

een leergesprek. 

Ik observeer 

continu, maar ga 

alleen op 

(in)direct 

aangeven van de 

leerling een 

leergesprek aan. 

Anders, nl… 

 

… Ik observeer continu en 

heb leergesprekken met lln. 

als dat aan de orde is 

 

… combinatie van de 

antwoorden 

 

… Combinatie van 1 en 2. Ik 

voer gesprekken en 

observeer. 10 minuten per 

leerling/groepje haal ik niet. 

 

… ik kom nog te weinig toe 

aan leergesprekken. Ze zijn 

er wel maar nog niet 

structureel. 

 

… na elke presentatie is het 

streven een leergesprek te 

houden. Dit lukt niet altijd! 

% 0 45 9 45 

Portfolio Ik vul voor de 

leerling het 

portfolio in en 

schrijf de 

evaluatie van de 

leeractiviteit. 

De leerling vult 

samen met mij het 

portfolio in en 

overlegt m.b.t. de 

evaluatie. 

De leerling vult 

zelf het portfolio 

in en evalueert 

zelf. 

Anders, nl… 

 

... Portfolio is oa een 

plakboek met werkjes wat lln 

a.h. eind v.gr.2 mee nr. huis 

krijgen 

 

… wordt nog niet gedaan, 

gebrek in programma 

 

… De leerlingen hebben nog 

geen portfolio bijgehouden. 

Actiepunt voor komend jaar! 

 

… we werken nog niet met 

portfolio s 

 

… Wij zijn net begonnen en 

hieruit blijkt dat ze het zelf 

erg moeilijk vinden om goed 

te evalueren. Volgend 
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schooljaar starten we alleen 

met groep 5. Dan leren hoe 

te evalueren. 

 

… Ik maak nog geen gebruik 

van he portfolio. 

 

… We overleggen nog op 

welke wijze we dit 

vormgeven. 

 

… het portfolio gebruiken 

wij nog niet 

% 0 9 18 73 

Maakt u 

gebruik van de 

aangeboden 

leerlijnen? 

Ik maak altijd 

gebruik van de 

aangeboden 

leerlijnen. 

Ik maak soms 

gebruik van de 

aangeboden 

leerlijnen. 

Ik maak geen 

gebruik van de 

aangeboden 

leerlijnen. 

Anders, nl… 

 

… De kinderen gebruiken de 

leerlijnen om doelen te 

kiezen. 

% 18 36 36 9 

 

Toetsing en feedback (evaluatie) 

obsX: Er worden geen toetsen afgenomen, behalve de facultatieve eindtoets wereldoriëntatie in groep 

8. Feedback wordt over het algemeen organisch tijdens de les gegeven. In de toekomst wil men het 

portfolio gaan gebruiken als input voor de leerlinggesprekken.  

Obs X: Er worden geen specifieke wereldoriëntatie-toetsen afgenomen. Wel worden er 

leerlinggesprekken gehouden, meestal organisch tijdens de les als de leerkracht rondloopt. In groep 

7/8 is wel geprobeerd de gesprekjes in te plannen, maar dat werkt niet goed. In groep 7/8 is men al 

langer bezig met de leerlinggesprekken dan in groep 5/6. Het portfolio wordt gebruikt in zowel groep 

5/6 als 7/8. Deze wordt er tijdens een leerlinggesprek wel eens bijgenomen: ‘Ik zie dat jij hebt 

afgevinkt dat je xxx weet….Vertel eens….’. Als een leerling dan niet veel kan teruggeven, dan kan het 

doel worden ‘ontvinkt’. Naast de feedback tijdens dit soort gesprekken zijn er ook andere vormen van 

feedback. Zo wordt er bijvoorbeeld wel eens door leerlingen een presentatie-feedback-formulier 

ingevuld door leerlingen als iemand een eindpresentatie geeft. 

Obs X: In obs X wordt niet specifiek getoetst op wereldoriëntatie. Wel wordt in groep 8 de 

facultatieve eindtoets wereldoriëntatie afgenomen. Er worden geen leerlinggesprekken ingepland. Wel 

krijgen leerlingen feedback tijdens de lessen zelf. Men heeft besloten dit jaar nog niet te starten met de 

portfolio’s. Dit jaar, in de experimenteerfase, was T-world vooral ingezet om kinderen fijn aan de slag 

te krijgen. Volgend jaar gaat men een stapje verder. Voor groep 3 en 4 is men momenteel niet van plan 

om de portfolio’s in de toekomst in te voeren. 

Ondersteuning 

Obs X: Tijdens de nameting zijn in ieder geval twee bijeenkomsten en twee observaties vanuit Exova 

geweest, mogelijk meer. Deze werden echter niet als zeer nuttig ervaren. In zulk soort bijeenkomsten 

werd bijvoorbeeld aangegeven dat men iets moest doen (e.g. een onderzoeksvraag met de kinderen 

opstellen of leerlinggesprekken voeren), maar niet hoe je zoiets dan het best kon aanpakken. De 

leerkrachten hebben binnen de bouwen onderling veel overleg gehad, en daar heeft men meer profijt 

van gehad.  
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Hiernaast heerst er een zekere mate van frustratie over de stelligheid waarmee vanuit Exova 

bij de start van T-world werd verteld dat de leerkrachten vertrouwen moesten hebben in het loslaten 

van de leerlijnen: dat T-world een werkvorm en geen methode wilde zijn. Dit, terwijl ten tijde van de 

nameting leerlijnen waren toegevoegd. Hierbij wordt opgemerkt dat deze leerlijnen mogelijk zijn 

toegevoegd, juist omdat leerkrachten daarom vroegen, want ook vanuit de obs X had men aangegeven 

dat men het geheel nog te vrijblijvend vond en graag een koppeling zou zien tussen leerlijnen, 

onderwerpen en activiteiten. Vooral de stelligheid van de bewering dat geen leerlijnen nodig waren 

lijkt leerkrachten tegen de borst te zijn gestuit. Over het nut van het wel of niet hebben van leerlijnen 

is nog geen unanieme mening. Hoe meer leerlijnen, hoe minder gepersonaliseerd. 

Obs X: Vanuit Exova zijn twee informatiemiddagen geweest voor de leerkrachten. Er wordt 

aangegeven dat Exova eigenlijk zo met de leerkrachten werkt als de leerkrachten met de kinderen: ‘Je 

hebt een vraag…Zoek het maar uit.’ Vanuit Exova is nu een stagaire in groep 5/6 en dat bevalt goed. 

Hiernaast bestaat er een tabje ‘feedback’ in T-world. Als men hier aangeeft dat er een probleem is 

(e.g., een linkje dat niet werkt) dan wordt dit vrij snel opgelost. Wat betreft ICT-problemen gaat men 

vaak bij elkaar te rade. Bovenschools is er iemand die kan helpen met ICT-problemen en als hij/zij er 

niet uitkomt, dan weet hij/zij externen te vinden die het wel kunnen. Een probleem hierbij is dat een 

leerkracht soms stante pede hulp nodig heeft en wanneer de hulp van buitenaf komt zit er altijd 

vertraging in. 

Obs X: Vanuit Exova is er tijdens de voormeting één bijeenkomst geweest waarin werd uitgelegd hoe 

je een wereld kon opzetten. De vervolgopdracht was ‘Ga er maar mee aan de slag’, dus de 

leerkrachten hadden wel het idee dat ze in het diepe werden gegooid. Later is nog drie keer iemand 

geweest. Die heeft geholpen met een vervolgplan voor volgend jaar. Volgend jaar zal iemand vanuit 

Exova komen om te helpen met de inzet van T-world, bijvoorbeeld met hoe de leerkrachten de lessen 

nog gepersonaliseerder kunnen aanpakken. 

Tijdens de voormeting missen ze bij de obs X nog ICT-ondersteuning. Het internet viel 

destijds regelmatig uit. Er waren bovenschoolse personen die men hiervoor kon bellen, maar die waren 

te ver weg, dus daar zit vertraging in. Obs X is een kleine school die geen mensen over heeft, dus de 

ICT-werkjes stapelden zich op. Kortom, dichtbij zijnde ICT-ondersteuning is gewenst.  

Toekomst 

In alle drie de scholen kijkt men naar hoe T-world in de toekomst het best kan worden ingezet. In obs 

X is men vooral bezig met hoe T-world zo kan worden ingezet dat de leerlijnen gedekt zijn. In obs X 

heeft men al een overzicht gemaakt met alle thema’s die over groep 5-8 aan bod komen. Ook is men 

hier in groep 5/6 gestart met wat zij ‘pre-teachting’ noemen. Ook bij de obs X is men bezig met wat 

men voor wereldoriëntatie willen aanbieden. Voor het volgende schooljaar is een plan opgesteld 

waarbij iemand vanuit Exova zal komen assisteren. 
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6.2 Ervaring met Interventie 

6.2.1 Ervaring Math (M2). 

6.2.1.1 Hoe ervaren leerkrachten het werken met Math? 

Voordelen Math 

In Tabel 7 staan voordelen aan het werken met de werkvorm Math die leerkrachten tijdens de 

interviews of de observaties genoemd hebben. 

 

Tabel 7. Voordelen van het werken met de werkvorm Math 

Categorie Voordeel 

Leren op maat Kinderen kunnen goed op eigen niveau aan het werk. 

 Kinderen kunnen verder kijken (extra stof voor kinderen die al meer kunnen, veel meer dan 

in het boekje). 

 Het contact dat je nu met het individu hebt. Vorig jaar keek je meer naar de groep ten koste 

van sommige individuen. 

Motivatie 

leerlingen 

Omdat je individuen nu beter kunt helpen levert dit soms meer gretigheid op. 

 Vanwege de handvatten die je geeft met de materialen, de variatie en de keuzevrijheid 

vinden kinderen het leuk om te doen. 

Leeropbrengsten Het lijkt wel of de kinderen dingen sneller snappen (door de concrete materialen). 

 Het lijkt wel dat kinderen sneller door de stof gaan. Sommigen zitten aan het eind van 

groep 3 straks misschien wel in groep 5. 

Concrete 

materialen (voor 

begrip) 

Het is fijn om te werken met concrete materialen om vervolgens de koppeling te maken 

naar het iets minder concrete op de tablet. Tijdens het werken op de tablet kun je dan 

teruggrijpen naar het ‘doen’. E.g., Zelf plakken en knippen voor het begrip van een 

vierkante meter en vervolgens kijken naar hoeveel vierkante meter een muur is. 

 Wat ik wel fijn vindt is dat je meer de mogelijkheid hebt om de tafel en de stoel te verlaten, 

mogelijkheid om het dorp in te gaan om te ervaren wat een kilometer is. Dat was jaren 

gelden wel veel strakker, daar is nu veel meer vrijheid in. 

 Met de methode gunde ik me te weinig tijd om concreet bezig te zijn. Nu heb ik daar meer 

tijd voor. 

Variatie Diversiteit aan opdrachten. 

Rol leerkracht Ik vind dit relaxter, ik voel me er onzeker in, maar ik vind het wel relaxter.  
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Nadelen en hindernissen Math 

In Tabel 8 staan nadelen en hindernissen die leerkrachten hebben ervaren tijdens het werken met de 

werkvorm Math. 

 

Tabel 8. Nadelen en hindernissen tijdens het werken met de werkvorm Math 

Categorie Nadeel / hindernis 

Omgang vrijheid 

kinderen - diepgang 

Zodra kinderen voor zichzelf kiezen is het vaak te gemakkelijk. 

 Bepaalde kinderen gaan niet de diepte in, switchen te snel, waardoor er geen beklijving 

is wat betreft de strategieën. 

 Kinderen blijven soms bij de gemakkelijkere spellen hangen (bijv. tafeltjes) omdat het 

spelletje zelf leuk is. 

 Kinderen denken te gemakkelijk dat ze iets al kennen/kunnen. In het boek werd sowieso 

herhaald. Bij Math hebben kinderen zelf de vrijheid om een onderwerp af te vinken als 

ze denken dat ze het kunnen. 

Omgang vrijheid 

kinderen - off topic 

Er gaat tijd verloren met ‘off-topic’-gedrag (e.g., als iemand een filmpje heeft gemaakt 

en een ander kind ontdekt dat, omdat de tablets rouleren). 

Spelelement -lezen Vanwege het spelelement gaan sommige leerlingen minder goed lezen. Als informatie 

in het spel wordt gegeven, bijvoorbeeld over wat een kind fout heeft gedaan, dan kan 

het spelelement ervoor zorgen dat ze dit niet goed opnemen: de start van het volgende 

spel is belangrijker. 

Spelelement -

concentratie 

Kinderen worden er vluchtig van. Even dit, en dan even dat. Ze leren minder goed om 

voor een langere periode de concentratie vast te houden. 

Spelelement - 

acceptatie kinderen 

Sommige kindjes hebben zelf nog het idee dat als ze spelletjes doen, dat dat fout is. 

Toetsing / overzicht Math zelf toetst niet waardoor de leerkrachten minder zicht hebben op het niveau van 

een kind. Kinderen zijn nog niet genoeg bij machte om hun niveau zelf goed in te 

schatten, en vanuit Math, hebben leerkrachten maar weinig middelen om te toetsen. ‘Het 

is gemeen om een kind tijdens de CITO tegen de muur aan te laten lopen, maar dat 

gebeurt nu.’ De beloofde bewijsbladen vanuit Exova zijn tijdens het tweede interview 

nog niet geleverd. 

 Mismatch oefenen (Math: digitaal) en toetsen (CITO: niet (alles) digitaal). 

 Je hebt minder zicht op wat een leerling kan, omdat het lijkt dat kinderen vanwege de 

tablets meer in het hoofd doen en minder op papier uitrekenen. 

Inhoud Bepaalde spellen lijken op het eerste gezicht minder zinvol. Veel flits, hap, snap. De 

leerkracht geeft echter aan dat het kan zijn dat er tijdens zo’n spellen wel ‘goed wordt 

nagedacht’, maar dat hij/zij dit nog niet goed heeft meegekregen. 

Rol leerkracht De controlerende rol moet meer worden aangenomen dan vooraf gedacht. Veel kinderen 

kunnen de vrijheid nog niet aan en als leerkracht heb je minder zicht op wat een kind 

doet. De leerkrachten stoeien met de vraag hoe ze Math zo aankunnen bieden dat de 

kinderen zinvol aan het werk zijn (bijvoorbeeld niet continu hetzelfde spelletjes doen). 

Men kan kinderen bijvoorbeeld niet vragen om de tablet plat op tafel te leggen, vanwege 

de werkhouding. 

 De rol naar meer ´coaching´ en minder ´teacher´ kan ook ervaren worden als ´saaier´. 

 Soms nog onzeker over eigen vaardigheden, maar waarschijnlijk verandert dit met de 

tijd. 

Randvoorwaarden / 

problemen 

De start was erg hectisch. De leerkrachten kregen Math een week voor het nieuwe 

schooljaar: ‘Dit is het: ga maar spelen’. Dit terwijl de leerkrachten ook meer groepen in 

één klas kregen dan ze gewend waren en er dus al nieuwe methodes bijkwamen en men 

met andere leeftijdsgroepen om moest gaan. Het zou voor de leerkrachten meer rust 

hebben gegeven als ze eerst waren verdergegaan met de oude methode. Dan had de 

leerkracht bijvoorbeeld zelf eerst uit kunnen vinden hoe ze bijvoorbeeld alleen al met 

een tablet om moesten gaan. 

 Bij start niet genoeg (goed werkende) materialen. 

 De internetverbinding werkt niet altijd goed. 

 Sommige dingen werkten niet op de I-pads. Bijvoorbeeld bepaalde linkjes die niet 
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aangeklikt konden worden, of opdrachten die niet te vinden waren, of kinderen dubbel 

moesten inloggen. Bij het tweede interview werd aangegeven dat dit wel veel beter was 

dan in het begin van het jaar. 

 Te weinig tablets: Als elk kind een eigen tablet zou hebben, dan zou je meer kunnen 

vlechten. Daarnaast zou het gedoe schelen met dat kinderen filmpjes van andere 

kinderen vinden, iets dat zorgt voor tijdverlies. Je kunt als leerkracht kinderen dan ook 

beter aanspreken, omdat je meer zekerheid hebt op van wie iets komt. 

 De Exova-cursus mag meer handvatten bieden. 

 

Rol leerkracht 

De rol van de leerkracht is veranderd. In vergelijking met het voorgaande schooljaar, toen Math niet 

gebruikt werd, hebben de leerkrachten nu een veel meer coachende rol. Per leerkracht verschilt hoe 

deze wordt ervaren. De één vindt dit individuele, het door de klas lopen en individuele kinderen 

helpen, leuker dan het klassikale. Een ander ervaart dit als ‘saaier’ (dan klassikaal instructie geven): al 

is de leerkracht constant bezig, de manier waarop kan wordt ervaren als minder intensief. 

Verder wordt aangegeven dat men vaker de stok achter de deur moet zijn dan men van tevoren 

had verwacht. In vergelijking met de methode van vorig jaar, heeft de leerkracht nu minder zicht op 

wat een kind daadwerkelijk doet en voornamelijk in de bovenbouw wordt ervaren dat kinderen niet 

altijd zinvol bezig. Een negatieve consequentie hiervan is dat wanneer de leerkracht door de klas loopt 

om leerlingen te helpen, leerlingen dit kunnen ervaren als de controlerende leerkracht, de politieagent, 

terwijl dit niet de bedoeling is. 

Kortom, de coachende rol wordt meer aangenomen dan voorheen, maar als kinderen nog beter 

met hun vrijheid om zouden kunnen gaan, dan zou de coachende rol nog sterker aangenomen kunnen 

worden. Daarnaast geven de leerkrachten aan dat ze Math natuurlijk ook nog moeten doorgronden en 

dat je bij een gewone methode in het eerste jaar ook vaak tegen problemen aanloopt. 

Vaardigheden leerkracht 

Niet alle leerkrachten voelen zich al vaardig genoeg wat betreft het werken met Math.  

6.2.1.2 Hoe ervaren leerlingen het werken met Math? 

Leerkrachten over motivatie 

In groep 3 zijn de kinderen aan het begin van het jaar over het algemeen heel gemotiveerd bezig. Soms 

willen ze gewoon niet stoppen. In groep 5-8 vinden leerlingen het heerlijk om hun eigen tempo te 

mogen bepalen en zelf keuzes te mogen maken. Men kiest nog niet altijd verstandig, maar de 

keuzevrijheid wordt erg gewaardeerd. Sommige kinderen in de bovenbouw voelen zich overigens nog 

niet zeker met Math. Bij het tweede interview heeft de leerkracht van de bovenbouw het idee dat de 

kinderen aan het dalen zijn wat betreft de motivatie voor Math. Dit kan komen omdat de leerkracht op 

dit moment een stukje terug is gegaan op het automatiseren van de bewerkingen 

(delen/vermenigvuldigen) en daar zit een stukje saaiheid in. Daarnaast worden sommige kinderen 

geconfronteerd met het feit dat ze dachten dat ze iets wisten/konden, maar het niet meer weten/kunnen 

en deze confrontatie kan ook als minder leuk worden ervaren. Een enkeling (vooral meisjes) vraagt 

nog terug naar het boek. Al is de motivatie voor Math doorsnee genomen hoog, er zijn wel frustraties 

als dingen niet werken. 

Reacties leerlingen 

Tijdens de observaties is ook met de leerlingen gesproken. In Tabel 9 kunt u over de ervaringen van 

deze leerlingen lezen.  
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Tabel 9. Reacties van kinderen op Math 

Categorie Geslacht Groep Reactie 

Keuzevrijheid J 5 Heel leuk, leuker dan de boekjes, omdat je nou meer dingen zelf 

mag doen. Geen verschil in leukheid met begin. Even leuk als 

rekentuin. Minder leuk wanneer je iets wilt doen en als dat dan 

niet lukt, als bijvoorbeeld de computer vastloopt. 

 M 7 Exova op zich wel leuk. Ja, want je hebt doelen en dan kan je 

klikken, en dan krijg je alleen maar daarover sommen. Niet 

leuker dan het boek, want ze heeft het gevoel dat ze in het boek 

meer leerde. Nu vindt ze het wel fijner dan in het begin van dit 

jaar, want nu is ze er meer aan gewend. Niet leuk dat je gewoon 

naar andere websites kan, want dan wordt je snel afgeleid. 

 M 6 Ja leuk, maar ik heb wel het idee dat ik met rekenen uit een boek 

meer geleerd heb. Leuk dat je zelf opdrachten kunt kiezen (de 

vrijheid), niet leuk dat je soms opdrachten niet kunt vinden (dit 

lieten de twee meisjes in groep 5 ook al zien, dat sommige 

linkjes niet werkten). In het begin leuker dan nu, ze weet niet 

waarom. 

Leerzaam J 5 Leuk, omdat we dingen leren en spelletjes doen. Leuker dan het 

boek, gewoon omdat we vaker werken. Geen verschil tussen nu 

en het begin van dit jaar. 

Onderwerp/opdracht J 7 Jongen groep 7: Hij vindt Math leuk om te doen ‘omdat hij dan 

sommetjes kan maken.’ Vind je dit leuker dan sommen op 

papier? ‘Nee, dat vind ik ook leuk, dus op de computer of 

papier, dat maakt niet zoveel uit.’ 

Variatie/hoeveelheid J 8 Hij vindt Math leuker dan Rekentuin (daar waren zijn plantjes 

‘verrot’, maar dat kon hij in een paar weken wel weer 

rechttrekken), omdat hij de opdrachten/spellen in Math 

leuker/gevarieerder vindt. 

Digitaal J 6 Leuk, leuker dan boek, omdat het toch digitaler is. Begin van het 

schooljaar was het leuker, want toen was het nog heel nieuw. 

Maar misschien ook wel, omdat het toen helemaal het begin was 

van het nieuwe schooljaar was, dus dat we weer met school (met 

o.a. Exova) begonnen. 

 J 7 Leuk dat het met de computer is. Minder leuk als je geen 

opdrachten kunt vinden die werken. Dat is frustrerend. Even 

leuk als boeken: 50/50. Begin leuker, omdat ik toen meer 

opdrachten deed en er meer tijd aan besteedde. 

Inloggen M 5 Het vervelend dat je meestal dubbel moet inloggen. 

Spelletjes J+J 4 De twee jongens geven aan dat Exova leuk is. Jongen 1: ‘Ja, 

maar wel raar dat er spelletjes zijn, want eigenlijk moet je leren.’ 

Jongen 2: ‘Maar dat zijn ook wel rekenspelletjes.’ Jongen1: 

‘Maar sommige ook bijna niet.’ Jongen 2: ‘Dat klopt.’ Ze vinden 

de spelletjes soms wel en soms niet leuk om te spelen. Eentje 

speelt thuis ook met Math en rekentuin en andere programma’s, 

omdat hij het leuk vindt. De ander doet dit bijna niet. 

 

Vragenlijst motivatie rekenen 

Naast bovenstaande is in paragraaf 6.3.2.1 de motivatievragenlijsten voor rekenen uitgewerkt. 
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6.2.2 Ervaring T-world (TW2). 

6.2.2.1 Hoe ervaren leerkrachten het werken met T-World? 

Voordelen T-world 

In Tabel 10 staan voordelen aan het werken met de werkvorm T-world die tijdens de interviews of de 

observaties naar voren kwamen. 

 

Tabel 10. Voordelen van het werken met T-world 

Categorie Voordeel School 

Leren op maat Gepersonaliseerder leren. Leerlingen zijn veel meer bezig met hun leerproces 

en ze hebben zelf daar inzicht in. En eerder hadden wij daar overzicht over, 

maar nu hebben ze dat zelf. 

U 

 Gepersonaliseerder en ICT kan daar prima in werken. 

 

K 

Motivatie leerlingen Betrokkenheid kinderen. T 

 Enthousiasme kinderen, de motivatie is hoog. T 

Leeropbrengsten Ze ontdekken dingen die ze anders misschien niet ontdekt zouden hebben. T 

 Ik denk dat op deze manier veel meer beklijft dan uit een boek. U 

Inhoud leerstof Verdieping leerstof T 

 Sommige kinderen gaan dieper op de stof in. U 

 Niet duidelijk in hoeverre Exova de einddoelen dekt, maar waarschijnlijk dekt 

het in ieder geval ook doelen naast de einddoelen. 

U 

21
ste

 eeuwse 

vaardigheden 

ICT-vaardigheden worden getraind. T 

 Ik denk dat Exova de 21
st
 century skills veel meer prikkelt en dat we daarmee 

nieuwsgierigere kinderen in plaats van consumerende kinderen krijgen. 

U 

 De creativiteit wordt gestimuleerd. T 

 De creativiteit wordt gestimuleerd. U 

Doorgaande lijn 

over jaren heen 

De overstap van groep 2 naar groep 3 is een veel meer doorgaande lijn (het 

spelen/werken binnen thema’s). Daarmee komen we ook ouders tegemoet die 

vrezen dat kinderen ‘straks niet meer mogen spelen, maar achter de tafeltjes 

moeten’. 

T 

Thema Werken aan een thema heb ik altijd een sterk punt gevonden. T 

Gestructureerde 

omgeving 

Thematisch werken waardoor inhoud betekenisvoller wordt. Exova is de 

gestructureerde omgeving waarin al opdrachten staan (dus je hoeft het wiel niet 

helemaal zelf opnieuw uit te vinden) en waarin kinderen kunnen bijhouden wat 

ze geleerd hebben. 

U 

 Alles is netjes weggezet, je hebt een wereld, visueel zichtbaar. U 

 

Nadelen en hindernissen T-world 

In Tabel 11 staan nadelen en problemen die leerkrachten hebben ervaren tijdens het werken met de 

werkvorm T-world. 
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Tabel 11. Nadelen en hindernissen met het werken met T-world 

Categorie Nadeel / hindernis School
a 

Kerndoelen / 

basiskennis 

Hoe zorg je ervoor dat je de leerlijnen goed aanhoudt binnen de school, van 

groep 1 t/m 8? Dit wordt niet aangeboden door T-world (tijdens de 

voormeting). Hoe wil je gaan borgen dat je aan je kerndoelen voldoet? 

T 

 Het kost veel energie van de leerkracht en de kinderen, maar wat levert het 

precies op? 

T 

 Ik maak me zorgen over het niveau: Wat krijgen de kinderen mee? Krijgen ze 

genoeg mee als ze hier van de basisschool gaan? 

U 

 Pakken we nu eigenlijk wel mee wat we qua wereldoriëntatie willen 

aanbieden? Volgend jaar willen we een duidelijker programma maken, dus 

dat we weten dat bepaalde onderwerpen aan bod komen. 

K 

 Minder structuur. T 

 Qua geschiedenis en aardrijkskunde worden de leerdoelen te weinig gedekt. 

Daarom wordt op vrijdagmiddag voor groep 4 en 5 nog een onderdeel 

aardrijkskunde en geschiedenis uit de oude methode gegeven. 

K 

 Wat leren de kinderen? Wordt alles wel gedekt? Voldoen we aan onze 

kerndoelen? Hier heb ik grote vragen bij en er is te weinig zicht op en geen 

tijd om daarachter te komen via leerlinggesprekken. 

T 

Overzicht Met een methode doe je nog wel eens een toets en kan je kijken wat een kind 

al weet, maar hoe doe je dat met T-world. Zit geen toets bij. Kan bij een 

wereld misschien wel een toets doen, maar dat hebben we nog niet. Straks 

misschien portfolio, maar niet voor 34. 

K 

Omgang vrijheid 

kinderen (diepgang) 

Het blijft nog een beetje oppervlakkig bij veel kinderen. Bij sommige 

kinderen komt die nieuwsgierigheid nog niet vanzelf. Nee, die 

onderzoekshouding, die moeten we nog prikkelen. 

U 

 Kinderen gingen in het begin te snel naar het eindproduct (e.g., een 

PowerPoint maken), dus ze vergaten tijd te investeren in de onderzoeksvraag. 

[Dit werd bij de voormeting in de bovenbouw van obs X ook opgemerkt. Zij 

hebben een voorsprong wat betreft thematisch werken] 

U [T] 

Houding leerling Onderzoekende houding leerlingen  T 

 Leerlingen willen te snel naar eindproduct T 

 Kinderen in groep 3 kunnen nog niet zo goed informatie op het internet 

vinden, dus daar ze de leerkracht al info klaar in de wereld. 

T 

 De planning is ontzettend moeilijk voor kinderen in groep 5/6. Ik heb het wel 

geprobeerd in Exova met alle werkbladen, maar ze gaan zo ijverig aan het 

werk…ze vergeten het ook, die planning te maken.  

U 

 In de middenbouw vragen wij dingen van de kinderen die ze niet kunnen. In 

groep 4 willen ze al een stukje op de computer schrijven. Je bent veel tijd 

kwijt met praktische dingen. Hoe sla je dat op, hoe moet je het versturen, hoe 

moet je knippen en plakken. Daar zijn we nog niet uit, hoe we dat beter 

kunnen doen. Een punt ter verbetering. 

T 

 Het opslaan verliep niet soepel, dus dat is een leerpunt voor mij, dat ik daar de 

volgende keer mee moet beginnen, met: hoe slaan we de handel op. Dus dat 

doe ik dan klassikaal. Kinderen helpen elkaar ook, maar als ze heel 

enthousiast zijn, dan willen ze dat niet graag, dan willen ze verder met hun 

eigen project 

U 

 Ook de bovenbouw vervalt in dezelfde verwerkingsopdrachten (e.g., dat 

kinderen die tekenen leuk vinden altijd automatisch voor tekenen kiezen). Je 

merkt toch gauw dat kinderen terugvallen op wat ze weten…Hier ben ik goed 

in, dan ga ik dat doen i.p.v. dat ze de uitdaging zoeken. Dat durven ze op een 

of andere manier niet goed aan. 

K 

 Als je geen einddatum geeft voor een project kunnen sommige kinderen heel 

lang blijven steken op één opdracht. 

U 

 De kinderen van de middenbouw 345 kunnen nog niet goed lezen. Dat geeft 

bijvoorbeeld problemen met inloggen. Hoofdletters, spaties, dat duurt te lang.  

K 

 Je verwacht dat kinderen snel iets op google kunnen opzoeken, maar doordat 

ze nog niet kunnen lezen kost dat heel veel moeite en tijd. Waarschijnlijk 

K 
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wordt dit wel beter met de tijd, maar heeft het tijd nodig. 

 We zijn er toch wel achter gekomen dat voor groep 5,6,7,8 Exova prima 

werkt, maar voor 3,4 is het lastig om met Exova aan de gang te gaan. Ze 

kunnen minder dan de bovenbouwgroepen, minder zelfstandig, meer 

afhankelijk van de leerkracht. We ervaren dat het verschil tussen 3/4 en groep 

5 te groot is. 

K 

Aanbod In T-world zijn maar een beperkt aantal opdrachten beschikbaar (eerste 

interview) 

T 

 Heel weinig van de opdrachten in T-world kan ik werkelijk gebruiken bij een 

bepaald thema. Dus je moet heel veel zelf zoeken. Zonder T-world zouden we 

ook zo’n wereld kunnen maken. 

T 

 Tijdens de voormeting viel het tegen hoeveel opdrachten er in T-world 

stonden. 

U 

 Er mist nog veel in Exova, bijvoorbeeld de planning: dat kinderen opdrachten 

weg kunnen zetten voor zichzelf in de tijd. En iets van een stappenplan: Aan 

welke voorwaarden moet ik voldoen om met de opdracht bezig te kunnen? In 

Exova staat wel een plan van aanpak, maar dat vind ik vrij summier. Daar zou 

ik meer structuur, meer handvatten in willen. 

U 

 Soms niet duidelijk hoe de opdrachten verband houden met het doel dat de 

kinderen moeten behalen. Sommige opdrachten dekken de lading van een 

doel niet. 

U 

 De opdrachten zijn heel summier. Daarom maak ik daar aanpassingen aan. K 

Tijd Tijd: voorheen geen wereldoriëntatie in groep ¾, nu wel, waardoor ik klem zit 

in mijn rooster. 

T 

 Weinig tijd voor leerlinggesprekken T 

 In de (lagere groepen van) de middenbouw veel tijd kwijt met de ‘praktische’ 

dingen (hoe sla je een document op, knippen, plakken, etc.) 

 

Technisch Daarnaast hadden we behoorlijk wat technische problemen. Een foto maken 

met een iPad is heel gemakkelijk, maar hoe zet je die in je portfolio? Wat zet 

je allemaal in je portfolio, hoe doe je dat? Inmiddels hebben we daar allerlei 

handleidingen voor en we zijn ermee aan de gang om dat beter in onze 

vingers te krijgen. 

U 

 Dingen die het niet doen, filmpjes, linkjes, kinderen die uit het programma 

vliegen, etc. (eerste interview, verschilde per kind en klas). 

T 

 Internet viel extreem vaak uit tijdens de voormeting. Dat wekt irritatie op, ook 

onder de kinderen. Een ICT-er die dichtbij is zou welkom zijn. 

K 

Randvoorwaarden / 

problemen 

Tekort aan koptelefoons en iPads (voormeting). T 

 We moeten een duidelijker plan van aanpak hebben over de hele school heen. 

Dit jaar was het vooral ‘kennismaken met’. 

K 

 *Je bent afhankelijk van goed materiaal (internet valt vaak weg) en eigenlijk 

moet er iemand ook zijn die er voor ons iets op kan zetten. 

K 

Eigen vaardigheden Soms loop ik nog tegen mijn eigen technische vaardigheden aan. Ik kom er 

wel uit, maar het kost me meer tijd dan wanneer die kennis al aanwezig zou 

zijn. 

U 

 Sommige programma’s staan nog niet op de iPad die wel handig zouden zijn 

en die moeten we dan extern aanvragen. Sowieso heb je soms direct ICT-hulp 

nodig en dat is lastig met externen. 

U 

 Zelf is mijn kennis van de tablets/het programma ook nog niet goed genoeg 

om problemen op te lossen, en er zijn natuurlijk wel eens problemen. (e.g. net 

nog een spatiebalk waarvan het middelste gedeelte wegviel). 

K 

Rol leerkracht 

Binnen T-world is de rol van de leerkrachten meer ondersteunend, begeleidend geworden. Tussen 

leerkrachten en leerlingen zit verschil in hoeverre de sturing meer bij de leerkracht of de leerling ligt. 
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Vaardigheden leerkracht 

In alle scholen is men nog in de experimenteerfase en verwachten leerkrachten met de tijd vaardiger te 

worden. In zowel obs X als obs X voelen de leerkrachten, die al langer thematisch werken, zichzelf 

bekwamer dan in de middenbouw. Tijdens de tweede meting wordt in obs X wel aangegeven dat de 

recentelijk toegevoegde leerlijnen voor wat onzekerheid zorgen, ook in de bovenbouw. In obs X 

zouden de leerkrachten van zowel midden- als bovenbouw T-world graag nog beter in de vingers 

krijgen. In schooljaar 2017/2018 komt iemand vanuit T-world hen hiermee helpen.  

 

6.2.2.2 Hoe ervaren leerlingen het werken met T-World? 

Leerkrachten over motivatie 

In alle drie de scholen komt hetzelfde patroon naar voren. Leerlingen zijn ontzettend gemotiveerd 

tijdens het werken met T-world. Een enkeling moet men achter de vodden zitten, maar over het 

algemeen zijn de kinderen heel gemotiveerd. Dit geldt voor alle bouwen. Hierbij wordt wel opgemerkt 

dat de motivatie uiteraard fluctueert afhankelijk van de interesse van een kind in het thema. 

Op obs X lijkt er qua inzet tussen de start met T-world en nu niet veel veranderd te zijn. Nog 

steeds zijn de kinderen erg gemotiveerd. Op obs X denkt men dat in groep 5/6 de motivatie over het 

jaar heen iets omhoog is gegaan, omdat kinderen in het begin nog niet goed wisten wat ze met T-world 

moesten. In groep 7/8 bemerkt men ten tijde van de nameting hetzelfde enthousiasme als in januari. 

Op obs X geeft men voor de bovenbouw aan dat de motivatie gestegen is, omdat het voor kinderen 

duidelijker is wat er van ze wordt verwacht. 

 

Reacties leerlingen 

Tijdens de observaties is ook met de leerlingen gesproken. In Tabel 12 kunt u over de ervaringen van 

deze leerlingen lezen. 

 

Tabel 12. Reacties van kinderen op T-world 

Categorie Geslacht Groep Reactie School 

Leuk - keuzevrijheid JMM 3 Ze vinden T-world leuk, omdat ze kunnen kiezen. 

(Eerst antwoord één kind op mijn vraag over Exova: 

‘Nee, wij werken met T-world, mijn zus met Exova’). 

T 

 M 8 Leuk en leuker dan met de vorige methode, omdat je 

zelf mag uitzoeken en mag presenteren. Nu leuker, 

omdat ik beter snap wat ik moet doen. Maar voorheen 

(begin exova) was het ook al leuk. Alles leuk, minder 

leuk als je dingen in je teksten van het internet in je 

eigen woorden moet zetten, maar verder alles wel leuk. 

T 

 J 7 Leuk. Leuker dan boeken, omdat je vrijer bent in je 

keuzes. Leuker nu dan in het begin. Nu leuker dan in 

het begin vanwege de markttafel en het onderwerp en 

nu weet ik meer van hoe ik met de computers moet 

omgaan. 

T 

 MM 7 Leuker dan boeken, omdat je niet meer hoeft te lezen, 

je vrijer bent, en je mag samenwerken met 

verschillende mensen. Nu leuker, omdat ik het nu beter 

snap. Het ene meisje vindt de presentievorm van eerst 

T 
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leuker, het andere meisje de tafeltjes. Allebei komen ze 

overeen dat de voeldoos, die ze nu gemaakt hadden, 

niet zou hebben gekund bij een presentatie en dat ze 

het idee hadden dat hun klasgenootjes bij een 

presentatie toch niet echt luisterden. 

 J 3 Jongen groep 3: Ja (stellig), leuk. Leuk dat je zelf kunt 

kiezen wat je doet en als er een nieuwe wereld gemaakt 

wordt dan kan je zelf dingen in de wereld stoppen. Niet 

zo leuk vindt hij de werkbladen. Begin vond hij het 

leuker, want toen deden ze iets over de natuur en over 

zijn lievelingsdier (daarvan was hij wel de naam 

vergeten ). 

T 

 M 6 Exova is altijd leuk. Leuker dan boeken, omdat je nu 

meer zelf mag doen. Begin dit jaar was even leuk als 

nu.  

U 

 M 8 Nu leuker dan in het begin, want nu mogen we zelf 

kiezen op welke volgorde en in het begin moesten we 

allemaal dezelfde maquette maken van ons dorp 

(Kantens) en nu heb je daar meer vrijheid in (de inhoud 

meer gepersonaliseerd). 

K 

 M 7 Nu kleinere groepen, daarom is het leuker, want dan 

kun je zelf meer kiezen. 

K 

 J 3 Leuk, want leuke opdrachten, filmpjes en opdrachten 

die je er zelf in kunt zetten. Hij vindt de tweede dag het 

leukst, want ‘dan snap ik er iets van’ (ik denk dat hij de 

tweede dag bedoelt bij elke nieuwe wereld).  

T 

 MM 5 (of 

6) 

Ze vinden T-world leuk (een duidelijke ‘ja leuk’). 

Waarom? Omdat ze zelf dingen mogen doen, zelf 

dingen mogen opzoeken, zelf een powerpoint mogen 

maken. En we leren er ook nog wat van. 

U 

Leuk – ik mag 

meer/minder… 

J 7 Leuk. Leuker dan boeken, omdat je meer mag tekenen. 

Nu is het onderwerp leuker dan in het begin. 

T 

   (niet meer hoeft te lezen)  

 MM 6 Leuk, want je mag zelf dingen maken (bijvoorbeeld 

PowerPoint en bijenhotel) en je hoeft geen 

geschiedenisboeken meer te gebruiken. 

U 

 J 5 Exova is superleuk, want je kunt bouwen. U 

 J 5 Exova is super, want in de vorige methode moest je 

lezen en dat duurde soms te lang. Nu is het even leuk 

als aan het begin. 

U 

   (dingen kan maken/doen)  

 M 6 Leuk want je kan dingen maken en leren. Leuker dan 

boek, omdat je nu op de iPad dingen mag doen. Nu 

leuker dan begin, want nu weet ik wat ik moet doen en 

kan ik ook zelf dingen toevoegen. Niet leuk als dingen 

verkeerd gaan en je ze telkens opnieuw moet doen 

(hierbij geeft ze problemen met het knutselwerk (dus 

niet het programma) als voorbeeld). 

U 

 M/J 

(meerdere) 

8 Enkele kinderen uit groep 8 geven aan dat ze beginnen 

met de opdracht die ze het leukst vinden, maar dat de 

opdrachten leuk blijven tot aan het eind, want ze 

kunnen veel knutselen en tekenen. Ze vinden Exova nu 

leuker dan aan het begin van het jaar (en zeker leuker 

dan de boeken), maar dat ligt ook aan het onderwerp 

(de middeleeuwen) dat ze interessant vinden. 

K 

 M 7 Stellig: Exova nu leuker dan in het begin, omdat de 

meester nu minder streng is (we doen het nu anders, nu 

mogen we meer zelf kiezen hoe we het doen) en we 

meer mogen knutselen. 

K 

 M 7 Nu leuker dan in het begin, want de meester is losser K 
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en we kunnen knutselen en we hoeven geen 

spreekbeurten te houden. En het is leuker dan Meander 

en Brandaan. 

 M 5 Nu Exova leuker dan in het begin, want eerst had je 

allemaal werkjes erbij die je moest doen en nu mag je 

meer bouwen. 

K 

Leuk - Leerzaam M 6 Ze vindt het leuk, omdat het heel leerzaam is. ‘We 

hebben namelijk niet zoveel leerzame boeken op 

school.’ 

U 

   (en we leren er nog wat van ook)  

 JJ 5 (of 

6?) 

Ze vinden T-world zoveel leuker dan het boek, want je 

leert zoveel meer. En eigenlijk hoef je niet eens te leren 

(interpretatie: het voelt niet als leren), want je hebt veel 

meer filmpjes. 

U 

 M 7 (of 

8?) 

Exova is leuk, want het werkt beter dan project (het 

vakoverstijgend onderwijs dat de juffen zelf eerst 

hadden gegeven) en je hebt veel vrije keuze. 

U 

 M 8 Leuker dan het boek, want nu snap ik het beter en 

onthoud ik het beter. 

U 

 M 5 Exova is leuk, omdat je veel meer dingen leert, dingen 

kan maken/doen. Er is geen verschil in leukheid begin 

dit jaar en nu. Niks is stom aan Exova. 

 

U 

Leuk – 

onderwerp/opdracht 

J 8 Nu leuker, want dit onderwerp interesseert me meer, 

geschiedenis (middeleeuwen). Ik heb niet zoveel met 

verkeer. 

 

K 

 M 3 Leuk, omdat ze het over de seizoenen hebben. Even 

leuk als in het boek (n.a.v. vraag -> lijkt een sociaal 

confirmerend antwoord) 

T 

 J/M 

(meerdere) 

Groep 

3 

Veel kinderen in groep 3 geven aan het eind van de les 

aan dat ze werken met T-world leuk vinden, maar op 

de vraag ‘waarom’ wordt als antwoord één van de 

projectjes gegeven waaraan ze werken (‘ik vind 

sneeuwballen maken leuk’, ‘ik de iglo’, etc.) 

T 

Leuk – thema M 8 Ze vindt Exova veel leuker dan Meander, want 

Meander was saai en met Exova kan je alles en je 

werkt met één thema en dat is leuker dan met meer 

‘dingen’. 

U 

Leuk – geen toetsen M 6 Leuk, omdat je geen toetsen hebt (bij de vorige 

boekjes-methoden werden ze wel getest). Het verschil 

tussen het begin en nu is dat ik in het begin minder 

wist. Nu weet ik dat je niet alleen met je scholenmaatje 

kan werken, maar met iedereen door de klas heen. Ze 

geeft aan dat ze alleen de belangrijke dingen onthoudt 

met Exova. Maar ze leert wel meer dan uit de boeken, 

‘veel meer’, zegt ze. Wat niet leuk is, is dat je soms 

heel hard moet werken om het af te krijgen en dan raak 

ik gestrestst en dat wil ik niet. Meer gestrest dan met de 

boeken, maar toen ging ik soms ook niet naar school, 

omdat ik daar geen zin in had. Nu leuker dan vorig 

jaar, want vorig jaar waren er enge filmpjes over de 

VOC. 

U 

Leuker-kleinere 

groepen 

J 7 Nu leuker, want eerst zaten we in grote groepen van 4 

of 5 en dat was echt niet te doen. 

K 

Leuk-

variatie/hoeveelheid 

J 4 Nu leuker, we doen nu meer. K 

Leuk – varia J/M 

(meerdere) 

Groep 

7/8 

Antwoorden van kinderen als de leerkracht vraagt naar 

hun ervaringen aan het einde van een les: 

Ik vond het goed gaan. Leuk 

U 
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Leuk en goed 

Leuk, ik kan niet echt uitleggen waarom 

Leuk, maar als xxx vervelend, dan word xxx daar zo 

boos om. Leerkracht: dus de samenwerking in jullie 

groepje verliep nog niet helemaal goed. 

Rommelig, wel leuk, 

Wel leuk, maar liever een ander onderwerp. 

Leerkracht: dus jij vond het thema niet zo leuk 

Liever IPad dan werkboek. Leerkracht: En als we het 

boek in een IPad stoppen, is dat dan leuk? Hier komt 

niet echt een antwoord op. 

Meander is helemaal niks. Project: dingen meten (?) en 

tekenen is leuker. 

Ik leer meer van dit, omdat je dit veel liever doet dan 

dat je een heel uur in een boek zit te kijken. 

Leuk – geen 

duidelijke reden 

M 3 Ze vindt alles wel leuk aan T-world, begin en eind, 

maar ze geeft geen redenen. 

T 

 J 3 Alles leuk aan T-world (geen reden) T 

 M 3 Ze vindt het leuk. Wel in het begin leuker (geen reden). 

Ze vindt de filmpjes iets minder leuk, want ze doet 

liever iets. 

T 

 M 3 Meisje groep 3 vind het nu leuker dan in het begin, 

maar ze weet niet waarom. 

K 

 J 4 Nu leuker (geen reden). K 

 M 8 Leuker dan het boek. Ze vindt het wel fijn dat het 

geleidelijk aan is gegaan, want ze hadden voorheen 

‘project’. Anders zou het wel een grote verandering 

zijn geweest. En ze had geleerd dat je ook een poster 

kon maken i.p.v. een presentatie kon geven en dat vond 

ze fijn. 

U 

 J 8 Ik vind het gewoon leuk, leuk werk (geen reden). K 

Niet zo leuk M 3 Vind je het leuk? Niet zo, ik vind het een beetje leuk. 

Wat vind je leuk? Weet ik niet. Wat vind je niet zo 

leuk? Dat je sommige dingen moet doen. Bijvoorbeeld 

een filmpje kijken.  

T 

 M 3 Niet zo leuk, want de opdrachten zijn niet zo leuk. In 

het begin vond ze het leuk, want toen kon je meer 

dingen kiezen. 

T 

Soms leuk J 5 Exova is 45 % leuk. Soms niet leuk, want soms snap ik 

het niet (wat ik nodig heb en hoe ik het moet maken) 

en soms heb ik geen maatje, en soms, omdat ik mijn 

vader mis (die is recentelijk overleden). Het is wel leuk 

als ik het wel snap en een maatje heb. 

U 

 J 6 Hij vond Exova in het begin vreselijk, want daar moest 

hij eerst aan wennen, maar het thema daarop was best 

leuk en nu nog leuker. Hij gaat ‘met plezier aan de 

slag’. 

K 

 J 6 Begin Exova saai, want de eerste keer dat we het deden 

moesten we een plattegrond tekenen van Kantens. Nu 

leuker. 

K 

 

Vragenlijst motivatie wereldoriëntatie 

Naast bovenstaande is in paragraaf 6.3.2.2 de motivatievragenlijsten voor wereldoriëntatie uitgewerkt. 
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6.3 Effecten van Interventies (M3 & TW3) 

6.3.1 Zelfregulatie 

6.3.1.1 Leerkrachten over eigenaarschap Math 

De mate van eigenaarschap/zelfsturing bij de leerlingen verschilt per leerling en per groep, maar 

‘waarschijnlijk moeten er nog een paar jaar overheen om dit goed te krijgen’. Op het moment denken 

leerlingen vaak te snel dat ze iets al kunnen. Daarnaast kiezen ze vaak opdrachten die te gemakkelijk 

zijn; de leerkrachten zouden graag zien dat de leerlingen meer vragen stelden. Er wordt aangegeven 

dat leerlingen in de bovenbouw elkaar nog wel naar beneden trekken i.p.v. naar boven, behalve bij de 

spelletjes die ze leuk vinden. Ook groep 4 wil nog wel eens verzanden in gehakketak. Voor sommige 

kinderen voelt het nog te los en dat ‘losse’ vinden ze ook wel eng: dat dit het is en ook mag zijn. Dit is 

anders voor groep 3, die eigenlijk niet anders gewend is, omdat in groep 1/2 op geen gelijksoortige 

manier gewerkt wordt. Overigens lijken leerlingen nu wel al beter met de vrijheid om te gaan dan in 

het begin van het schooljaar. Dus dit is wel een groeiende vaardigheid. 

6.3.1.2 Leerkrachten over eigenaarschap T-world 

Obs X: De vrijheid werd in groep 3 heel goed opgepakt, in groep 4 ging het iets moeizamer (mogelijk 

omdat ze de vrijheid al iets langer verleerd waren) en in groep 5 pakken ze het tijdens de nameting net 

op. In de bovenbouw gaan de kinderen tijdens de nameting goed om met de vrijheid. Dit lijkt een 

verbetering ten opzichte van de voormeting, toen verteld werd kinderen zo nu en dan misbruik 

maakten van de vrijheid. Tijdens de nameting zijn kinderen zijn niet in extreme mate bezig met iets 

anders dan waar ze bezig zouden moeten zijn en als ze dat wel doen dan wordt het meestal gemeld 

door andere leerlingen: de sociale controle is op deze school groot. 

Obs X: In groep 5/6 hadden kinderen bij de voormeting nog veel sturing nodig, maar dit is positief 

veranderd tijdens de nameting: kinderen zijn zelfstandiger. In groep 7/8 werkten de leerkrachten het 

jaar ervoor al ook al thematisch en dit verschil kon je zien in de zelfstandigheid van het huidige groep 

8. 

Obs X: In obs X had men in de bovenbouw verwacht dat leerlingen in het begin al zelfstandiger 

zouden zijn. Dit was niet zo, daarom heeft de leerkracht de lessen daar over de tijd heen 

gestructureerder aangeboden, met het idee leerlingen langzaam te laten wennen aan de vrijheid. De 

leerkracht van de middenbouw kon tijdens het tweede interview helaas niet aanwezig zijn. Echter, 

tijdens het eerste interview werd aangegeven dat vooral de kinderen van groep 3 en 4 nog veel hulp 

nodig met praktische dingen. 

6.3.1.3 Vragenlijst zelfregulatie 

Om zelfregulatie te meten is een zelfregulatievragenlijst afgenomen in de bovenbouw, dus in groep 6,7 

en 8. Deze vragenlijst is uitgebreid beschreven in Bijlage 1.3. 

De gemiddelden op de verschillende onderdelen van zelfregulatie, namelijk taakanalyse, 

planning, doorzettingsvermogen, zelfeffectiviteit, productevaluatie, procesevaluatie, staan in Tabel 13. 
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Tabel 13. Beschrijvende statistieken op de verschillende zelfregulatieconstructen in de bovenbouw, 

uitgesplitst op interventiegroep 

  Math T-world Controle 

Motivatieconstruct Meting M SD N M SD N M SD N 

Taakoriëntatie Voormeting 2,51 0,46 16 2,52 0,48 79 2,34 0,63 18 

 Nameting 2,52 0,44 16 2,39 0,53 79 2,43 0,59 18 

Planning Voormeting 2,61 0,38 16 2,54 0,56 79 2,30 0,69 18 

 Nameting 2,49 0,50 16 2,51 0,49 79 2,46 0,48 18 

Doorzettingsvermogen Voormeting 2,93 0,48 16 2,93 0,49 79 3,00 0,69 18 

 Nameting 2,90 0,39 16 2,82 0,55 79 2,87 0,64 18 

Zelfeffectiviteit Voormeting 2,73 0,43 16 2,72 0,50 79 2,66 0,69 18 

 Nameting 2,61 0,37 16 2,67 0,50 79 2,82 0,64 18 

Productevaluatie Voormeting 2,83 0,66 16 2,97 0,75 79 2,93 0,61 18 

 Nameting 3,08 0,46 16 2,97 0,70 79 3,35 0,62 18 

Procesevaluatie Voormeting 2,48 0,75 16 2,22 0,58 79 2,30 0,92 18 

 Nameting 2,56 0,85 16 2,25 0,67 79 2,31 0,93 18 

Noot. M = gemiddelde. SD = standaarddeviatie. N= het aantal leerlingen waarop de statistieken zijn gebaseerd. 

 

Voor geen van de zelfregulatieconstructen
3
 vonden we in een interactie tussen Interventiegroep en Tijd 

(taakoriëntatie: interactie: p = 373, Tijd: p = ,895, Interventiegroep: p = ,654; planning: interactie: p = 

,463, Tijd: p = ,991, Interventiegroep: p = ,333; doorzettingsvermogen: interactie: p = ,836, Tijd: p = 

,196, Interventiegroep: p = ,864; zelfeffectiviteit: interactie: p = ,265, Tijd: p = ,940, Interventiegroep: 

p = ,901; procesevaluatie: interactie: p = ,971, Tijd: p = ,653, Interventiegroep: p = ,193), behalve 

voor productevaluatie (interactie: F(2,110) = 2,68, p = ,073, ηp
2
 = ,047, Tijd: F(1,110) = 6,13, p = 

,015, ηp
2
 = ,053, Interventiegroep: p = ,504)

4
. Dit marginaal significante interactie-effect leek gedreven 

te worden door de controlegroep die wat betreft productevaluatie meer vooruitging dan de T-world-

groep. 

 

 

 

 

  

                                                      
3
 Op geen van de zelfregulatieconstructen verschilden de interventiegroepen significant op de voormeting. 

4
 Het marginaal significante effect voor productevaluatie zou niet significant zijn met een Bonferroni-correctie: p 

= ,438. 
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6.3.2 Motivatie. 

De motivatie voor rekenen en wereldoriëntatie is tijdens het begin van de interventie en aan het eind 

van schooljaar 2016-2017 bevraagd met vier varianten van de motivatievragenlijst: 1) rekenen 

middenbouw, 2) rekenen bovenbouw, 3) wereldoriëntatie middenbouw, 4) wereldoriëntatie 

bovenbouw. Meer informatie over de motivatie-vragenlijsten is te vinden in bijlage 1.2.  

Elke motivatievragenlijst geeft zicht op vier verschillende aspecten van motivatie, ook wel 

constructen genoemd, namelijk: vaardigheidsinschatting (hoe vaardig de leerling zichzelf inschat in 

het verrichten van een bepaalde taak/vak), taakwaardering (hoe waardevol de leerling een bepaalde 

taak/vak vindt), anxiety (hoe gespannen/zenuwachtig een kind is bij een taak/vak), en gebrek aan 

uitdaging (in hoeverre een leerling de opdrachten voor een bepaalde taak/vak te gemakkelijk vindt). 

Daarnaast wordt er in de vragenlijst gevraagd naar of en waarom de leerling zich voor een bepaald vak 

inzet, en in het geval van de bovenbouw ook waarom ze denken dat ze goed of niet goed presteren op 

en bepaalde taak/vak (causale attributies). 

Voor alle vragenlijsten is voor ieder motivatie-construct (vaardigheidsinschatting, 

taakwaardering, anxiety en gebrek aan uitdaging) een mixed ANOVA uitgevoerd met 

Interventiegroep (Math, T-world, Controle) als between-participants variabele en Tijd (voormeting, 

nameting) als within-participants variabele
5
. De vraag over of (de mate waarin) kinderen hun best doen 

op school is geanalyseerd met eenzelfde ANOVA. De vragen over waarom kinderen hun best doen op 

school (de mate waarin een kind het eens is met een bepaalde reden) zijn geanalyseerd met 

Interventiegroep (Math, T-world, Controle) als between-participants variabele en Tijd (voormeting, 

nameting) en Reden (1,2,3,4,5,6) als within-participants variabelen. 

6.3.2.1 Wat is het effect van het gebruik van Math op de motivatie voor rekenen bij de leerlingen? 

Middenbouw motivatie rekenen 

De middenbouw bestaat in deze analyses uit groep 4 en 5; uit de reacties van de scholen bleek 

namelijk dat groep 3 te jong was om de vragenlijst zinvol in te vullen. De gemiddelden op de 

verschillende motivatieconstructen zijn te vinden in Tabel 14. 

 

Tabel 14. Gemiddelden op de verschillende motivatieconstructen voor rekenen in de middenbouw 

(groep 4/5) 

  Math T-world Controle 

Motivatieconstruct Meting M SD N M SD N M SD N 

Vaardigheidsinschatting Voormeting 2,99 0,61 17 2,99 0,69 83 2,33 0,14 4 

 Nameting 2,81 0,61 17 2,91 0,61 83 2,33 0,53 4 

Taakwaardering Voormeting 3,44 0,53 17 3,11 0,79 83 3,04 0,49 4 

 Nameting 3,21 0,57 17 3,09 0,70 83 2,75 0,39 4 

Anxiety Voormeting 1,35 0,38 17 1,57 0,69 83 1,55 0,19 4 

 Nameting 1,51 0,51 17 1,57 0,64 83 2,00 0,69 4 

Gebrek aan uitdaging Voormeting 2,37 0,59 17 2,42 0,72 83 2,13 0,43 4 

 Nameting 2,31 0,56 17 2,36 0,60 83 2,13 0,43 4 

Noot. M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; N = het aantal leerlingen waarop de statistieken zijn gebaseerd. 

                                                      
5
 In voetnoten is aangegeven wanneer de statistische significantie van een uitkomst verschilt (wel/niet 

significant) als we een Bonferroni-correctie zouden toepassen (p-waarde maal vier, vanwege vier testen die iets 

zeggen over motivatie). 
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De ANOVAs op vaardigheidsinschatting (interactie: p = ,708, Tijd: p = ,328, Interventiegroep: p = 

,132), taakwaardering (interactie: p = 327, Tijd: p = 121, Interventiegroep: p = 324), anxiety 

(interactie: p = ,230, Tijd: p = ,072
6
, Interventiegroep: p = ,467) en gebrek aan uitdaging (interactie: p 

= ,973, Tijd: p = ,686, Interventiegroep: p = ,657) lieten geen van allen significante interactie-effecten 

zien
7
. In de onderbouw zijn dus voor geen van de vier motivatie-onderdelen verschillen gevonden 

tussen de interventiegroepen over de tijd heen wat betreft de mate van motivatie. 

Kinderen gaven verder aan dat ze vaak tot altijd hun best deden voor rekenen (zie Tabel 15) en 

dit verschilde niet tussen interventiegroepen of over de tijd heen (interactie: p = ,517, Tijd: p = ,148, 

Interventiegroep: p = ,454). Wat betreft de vraag waarom de kinderen hun best deden voor rekenen 

(zie ook Figuur 2) vonden we geen interactie-effecten tussen Interventiegroep, Tijd en Reden 

(allemaal p ≥ ,119) en het hoofdeffect van Interventiegroep was net zo min significant (p = ,724). 

Echter, er was een hoofdeffect voor Reden (F(3,70, 440,53) = 2,76, p = ,031, ηp
2
 = ,027): kinderen 

sloten minder aan bij de reden ‘…omdat ik rekenen leuk vind’ dan bij ‘omdat het belangrijk voor me 

is’ (p = ,009) en ‘omdat het goed voor me is’ (p = ,083). Daarnaast was er een hoofdeffect van tijd 

(F(1,505) = 4,77, p = ,031, ηp
2
 = ,045): over interventiegroepen heen was er een hogere mate van 

aansluiting bij redenen op de voormeting dan op de nameting. 

 

Tabel 15. Gemiddelden op de vragen over (de redenen voor) inzet voor rekenen in de middenbouw 

  Math T-world Controle 

Vragen Meting M SD N M SD N M SD N 

Doe je je best voor rekenen? Voormeting 3,59 0,51 17 3,65 0,69 83 3,50 0,58 4 

 Nameting 3,53 0,72 17 3,59 0,72 83 3,00 1,16 4 

Doe je je best voor rekenen omdat…           

…je het leuk vindt? (reden 1) Voormeting 2,76 0,90 17 3,22 0,98 83 2,75 0,50 4 

 Nameting 3,00 0,87 17 3,14 0,93 83 2,50 1,00 4 

…het goed voor je is? (reden 2) Voormeting 3,35 0,79 17 3,37 0,89 83 3,75 0,50 4 

 Nameting 3,06 1,09 17 3,42 0,78 83 2,75 0,96 4 

…het belangrijk voor je is? (reden 3) Voormeting 3,53 0,72 17 3,40 0,88 83 3,75 0,50 4 

 Nameting 3,47 0,72 17 3,28 0,89 83 2,75 0,96 4 

…je dat moet doen? (reden 4) Voormeting 3,18 0,81 17 2,99 1,03 83 3,25 0,96 4 

 Nameting 3,24 0,83 17 2,98 1,08 83 2,75 1,26 4 

…je dan nieuwe dingen leert? (reden 5) Voormeting 3,12 0,86 17 3,31 0,95 83 3,50 0,58 4 

 Nameting 3,18 0,88 17 3,31 0,70 83 2,75 0,96 4 

…je er goed in wil zijn? (reden 6) Voormeting 3,24 0,97 17 3,37 0,85 83 3,25 0,96 4 

 Nameting 3,24 0,83 17 3,13 1,06 83 2,50 1,29 4 

 

                                                      
6
 Het marginale hoofdeffect van tijd (met meer anxiety over de tijd heen) zou niet significant zijn met een 

Bonferronicorrectie (p = ,288). 
7
 Op geen van deze motivatieconstructen verschilden de interventiegroepen significant op de voormeting. 
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 Figuur 2. Redenen voor inzet rekenen in de middenbouw 

 

Bovenbouw motivatie rekenen 

De gemiddelden op de verschillende rekenmotivatieconstructen in de bovenbouw zijn te vinden in 

Tabel 16. 

 

Tabel 16. Gemiddelden op de verschillende motivatieconstructen voor rekenen in de bovenbouw 

  Math T-world Controle 

Motivatieconstruct Meting M SD N M SD N M SD N 

Vaardigheidsinschatting Voormeting 3,13 0,36 16 2,85 0,53 104 2,78 0,70 19 

 Nameting 3,00 0,48 16 2,79 0,49 104 2,89 0,65 19 

Taakwaardering Voormeting 3,07 0,54 16 2,76 0,62 104 2,94 0,54 19 

 Nameting 2,66 0,46 16 2,64 0,61 104 2,85 0,41 19 

Anxiety Voormeting 1,42 0,39 16 1,46 0,61 104 1,59 0,76 19 

 Nameting 1,29 0,35 16 1,42 0,59 104 1,50 0,68 19 

Gebrek aan uitdaging Voormeting 2,50 0,32 16 2,35 0,53 104 2,29 0,54 19 

 Nameting 2,64 0,58 16 2,37 0,53 104 2,32 0,52 19 

Noot. M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; N = het aantal leerlingen waarop de statistieken zijn gebaseerd. 

 

De ANOVAs op vaardigheidsinschatting (interactie: p = ,115, Tijd: p = ,529, Interventiegroep: p = 

,198), anxiety (interactie: p = ,743, Tijd: p = ,116, Interventiegroep: p = ,596) en gebrek aan uitdaging 

(interactie: p = ,647, Tijd: p = ,280, Interventiegroep: p = ,179) lieten geen van allen significante 

interactie-effecten zien
8
. Voor het motivatieonderdeel ‘taakwaardering’ werd wel een significant 

                                                      
8
 Op geen van de motivatieconstructen (dus ook niet op taakwaardering) verschilden de interventiegroepen 

significant op de voormeting. 
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interactie-effect gevonden (interactie: F(2,136) = 3,23, p = ,
 
043

9
, ηp

2
 = ,045; Tijd (F(1,136) = 16,48, p 

= ,043, ηp
2
 = ,108; Interventiegroep: p = ,249) (zie Figuur 3). Deze interactie werd gedreven door de 

Math-groep waar de taakwaardering over het jaar heen relatief meer achteruitging leek te gaan (MvsT: 

p = ,030; MvsC: p = ,111). 

 

 

Figuur 3. Taakwaardering rekenen in de bovenbouw 

 

Tabel 17. Gemiddelden op de vragen over (de redenen voor) inzet voor rekenen in de bovenbouw 

  Math T-world Controle 

Vragen Meting M SD N M SD N M SD N 

Doe je je best voor rekenen? Voormeting 3,50 0,63 16 3,55 0,59 104 3,53 0,77 19 

 Nameting 3,13 0,62 16 3,35 0,64 104 3,21 0,79 19 

Doe je je best voor rekenen omdat…           

…je het leuk vindt? (reden 1) Voormeting 2,94 0,85 16 2,96 0,78 104 2,95 0,71 19 

 Nameting 2,44 0,630 16 2,78 0,79 104 2,84 0,83 19 

…het goed voor je is? (reden 2) Voormeting 3,06 0,68 16 3,22 0,76 104 3,32 0,82 19 

 Nameting 2,81 0,75 16 3,14 0,83 104 3,26 0,81 19 

…het belangrijk voor je is? (reden 3) Voormeting 3,37 0,72 16 3,16 0,75 104 3,21 0,79 19 

 Nameting 2,81 0,66 16 3,12 0,74 104 3,11 0,94 19 

…je dat moet doen? (reden 4) Voormeting 2,81 0,83 16 2,80 0,83 104 2,84 0,90 19 

 Nameting 2,81 0,66 16 2,74 0,95 104 3,05 0,78 19 

…je dan nieuwe dingen leert? (reden 5) Voormeting 3,19 0,83 16 2,98 0,78 104 3,11 0,81 19 

 Nameting 2,63 0,62 16 2,85 0,81 104 3,11 0,81 19 

…je er goed in wil zijn? (reden 6) Voormeting 3,00 0,73 16 2,89 0,87 104 2,84 0,90 19 

 Nameting 3,25 0,45 16 2,71 0,89 104 2,74 0,99 19 

Noot. M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; N = het aantal leerlingen waarop de statistieken zijn gebaseerd. 

                                                      
9
 Dit effect zou niet significant zijn als men zou Bonferroni zou corrigeren voor de verschillende 

motivatieonderdelen (p = ,172). 
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Kinderen in de bovenbouw gaven aan dat ze vaak tot altijd hun best deden voor rekenen (zie Tabel 

17). Deze zelfwaardering op inzet leek over het jaar heen te dalen, maar niet te verschillen tussen 

interventiegroepen (interactie: p = ,656; Tijd: F(1,136) = 9,80, p = ,002, ηp
2
 = ,067; Interventiegroep: 

,531). Ook waarom de kinderen hun best deden voor rekenen verschilde niet significant tussen 

interventiegroepen (Interventiegroep X Tijd X Reden: p = ,150; Interventiegroep X Tijd: p = 481, 

Interventiegroep X Reden: p = 158; Interventiegroep: p = ,750). Wel toonde de analyse een 

hoofdeffect voor Reden (F(5,680) = 5,71, p < ,001, ηp
2
 = ,040; Tijd: (F(1,680) = 3,73, p = ,056, ηp

2
 = 

,027; Reden X Tijd: (F(5,680) = 1,92, p = ,089, ηp
2
 = ,014) (zie Figuur 4). Kinderen gaven aan zich 

vaker in te zetten voor rekenen met reden 2 (omdat het goed voor me is) en 3 (omdat het belangrijk 

voor me is), dan vanwege de andere redenen (2vs1: p = ,005 ; 2vs3: p > ,999; 2vs4: p = ,032; 2vs6: p = 

,070; 3vs1: p = ,077; 3vs4: p = ,023; 3vs6: p = ,054), al was dit verschil niet significant voor reden 5 

(om nieuwe dingen te leren) (2vs5: p = ,324; 3vs5; p = ,324). 

 

 

Figuur 4. Redenen voor inzet rekenen in de bovenbouw 

 

In de bovenbouw werd hiernaast gemeten waarom de leerlingen denken dat zij wel of niet goed 

presteren op rekenen, met vier categorieën aan verklaringen: aanleg positief (e.g., ‘Als ik mijn sommen 

goed maak, dan komt dat vooral omdat ik goed ben in rekenen’), aanleg negatief (e.g., ‘Als ik mijn 

sommen niet zo goed maak, dan komt dat vooral omdat ik niet slim ben’), inzet positief (e.g., ‘Als ik 

mijn sommen goed maak, komt het vooral omdat ik goed mijn best heb gedaan’) en inzet negatief (e.g. 

‘Als ik mijn sommen niet zo goed maak, komt het vooral omdat ik niet goed heb opgelet tijdens de 

les’). In Tabel 18 kan men hiervoor de waarden vinden. 
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Tabel 18. Causale attributies voor prestatie rekenen bovenbouw 

  Math T-world Controle 

Causale attributie Meting M SD N M SD N M SD N 

Aanleg positief Voormeting 2,73 0,65 16 2,58 0,69 104 2,46 0,72 19 

 Nameting 2,81 0,61 16 2,38 0,71 104 2,47 0,71 19 

Aanleg negatief Voormeting 1,40 0,28 16 1,58 0,62 104 1,75 0,81 19 

 Nameting 1,42 0,45 16 1,61 0,61 104 1,82 0,77 19 

Inzet positief Voormeting 3,06 0,57 16 3,06 0,55 104 2,96 0,51 19 

 Nameting 3,06 0,60 16 2,90 0,59 104 2,95 0,60 19 

Inzet negatief Voormeting 1,67 0,54 16 1,58 0,58 104 1,47 0,41 19 

 Nameting 1,77 0,55 16 1,63 0,51 104 1,51 0,58 19 

Noot. M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; N = het aantal leerlingen waarop de statistieken zijn gebaseerd. 

 

Er waren geen sterke aanwijzingen voor verschillen binnen groepen wat betreft de causale attributies 

(aanleg positief: interactie: F(2,136) = 2,38, p = ,097
10
, ηp

2
 = ,034; Tijd: p = ,637; Interventiegroep: p 

= ,215; aanleg negatief: Interactie: p = ,947; Tijd: p = ,522; Interventiegroep: p = ,134; inzet positief: 

interactie: p = ,505; Tijd: p = ,444; Interventiegroep: p = ,780; inzet negatief: interactie: p = ,947; Tijd: 

p = ,378; Interventiegroep: p = ,313). Kortom, over de interventiegroepen heen lijken de 

bovenbouwleerlingen hun prestaties niet aan andere oorzaken toe te schrijven.  

 

6.3.2.2 Wat is het effect van het gebruik van T-World op de motivatie voor wereldoriëntatie bij de 

leerlingen? 

Middenbouw motivatie wereldoriëntatie 

In de Math-groep en in de controlegroep wordt in groep 3 en 4 van de middenbouw nog geen 

(volledige vorm van) wereldoriëntatie gegeven. Daarom was het voor deze klassen niet zinvol om de 

motivatievragenlijsten af te nemen. Vanuit de controleschool had slechts 1 kind uit groep 5 de 

vragenlijst op allebei de meetmomenten ingevuld. Daarom valt de controlegroep voor deze analyse 

weg. Om de verschillen tussen interventiegroepen te kunnen onderzoeken is groep 5 van de Math-

groep vergeleken met groep 5 van de T-world-groep. In Tabel 19 kunnen de gemiddelden voor deze 

groepen gevonden worden, met daaraan toegevoegd de gemiddelden voor groep 4 in de T-world-

groep. 

De mixed ANOVAs, met Interventiegroep (Math, T-world) als between-participants variabele en Tijd 

(voormeting, nameting) als within-participants variabele, lieten geen interactie- of hoofdeffecten van 

Tijd zien: vaardigheidsinschatting (interactie: p = ,296, Tijd: p = ,695), taakwaardering (interactie: p = 

,129, Tijd: p = ,611), anxiety (interactie: p = ,102, Tijd: p = ,384), en gebrek aan uitdaging (interactie: 

p = ,594, Tijd: p = ,594). Wel gaven kinderen uit groep 5 in de T-world-groep, wanneer men tijd 

buiten beschouwing laat, een hogere inschatting van vaardigheid (F(1,55) = 9,87, p = ,003, ηp
2
 = ,152), 

een grotere taakwaardering (F(1,55) = 5,39, p = ,024, ηp
2
 = ,089), een lagere rapportage van anxiety 

(F(1,55) = 3,31, p = ,075, ηp
2
 = ,057) en een hogere rapportage van gebrek aan uitdaging (F(1,55) = 

                                                      
10

 Het marginaal significante effect op aanleg positief wordt gedreven door een relatief sterke daling bij T-world, 

maar zou niet significant zijn als er Bonferroni zou worden gecorrigeerd voor de vier testen die ieder een aparte 

causale attributie meten (p = ,387). 
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5,74, p = ,020, ηp
2
 = ,094)

11
. Echter, de groepen verschilden op de voormeting voor 

vaardigheidsinschatting (t(55) = 2,31, p = ,025, d = ,873). Een ANCOVA toonde dat groep 5 van de T-

world-groep wat wereldoriëntatie betreft significant hoger scoorde op vaardigheidsinschatting op de 

nameting dan groep 5 van de Math-groep als er werd gecontroleerd voor verschillen op de voormeting 

(F(1,56) = 5,32, p = ,025, ηp2 = ,090). 

 

Tabel 19. Gemiddelden op de verschillende motivatieconstructen voor wereldoriëntatie in de 

middenbouw 

  Math T-world    

  Groep 5   Groep 5   Groep 4   

Motivatieconstruct Meting M SD N M SD N M SD N 

Vaardigheidsinschatting Voormeting 2,57 0,42 10 2,99 0,54 47 2,96 0,79 37 

 Nameting 2,45 0,77 10 3,04 0,44 47 3,08 0,49 37 

Taakwaardering Voormeting 2,90 0,79 10 3,19 0,70 47 3,12 0,84 37 

 Nameting 2,79 0,93 10 3,42 0,49 47 3,45 0,46 37 

Anxiety Voormeting 1,48 0,41 10 1,36 0,41 47 1,66 0,88 37 

 Nameting 1,70 1,05 10 1,29 0,38 47 1,44 0,58 37 

Gebrek aan uitdaging Voormeting 1,88 0,36 10 2,23 0,43 47 2,45 0,71 37 

 Nameting 1,88 0,49 10 2,13 0,49 47 2,36 0,54 37 

 Noot. M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; N = het aantal leerlingen waarop de statistieken zijn gebaseerd. 

 

Kinderen in de middenbouw gaven aan dat ze vaak tot altijd hun best deden voor wereldoriëntatie (zie 

Tabel 20). De T-world groep gaf gemiddeld gezien aan hun best vaker te doen dan de Math-groep 

(F(1,55) = 11,59, p = ,001, ηp
2
 = ,174). Echter, we vonden geen interactie-effect (p = ,107; Tijd: p = 

,584), wat erop duidt dat de inzet voor wereldoriëntatie over de tijd heen niet meer of minder omhoog 

of omlaag ging voor één van de twee interventiegroepen. Daarnaast toonde de ANOVA betreffende de 

vraag ‘waarom’ kinderen hun best deden geen significante interactie-effecten (alle interacties: p > 

,279) en geen hoofdeffect van Tijd (p = ,421), maar wel een hoofdeffect van interventiegroep (F(1,55) 

= 10,43, p = ,002, ηp
2
 = ,159) en Reden (F(3,97, 206,38) = 4,76, p = ,001, ηp

2
 = ,080). Over het 

algemeen stemde de T-world-groep in hogere mate in met de in de vragenlijst gegeven redenen dan de 

Math-groep. Daarnaast leken voor kinderen in groep 5 de redenen 2 (‘omdat het goed voor je is’) en 5 

(‘omdat je er nieuwe dingen van leert’) een significant grotere rol reden te zijn voor de inzet op 

wereldoriëntatie dan reden 4 (‘omdat je dat moet doen’) (2vs4: p = ,012; 5vs4: p = ,009). 

  

                                                      
11

 Onafhankelijke t-testen lieten zien dat deze twee groepen niet significant verschilden op de voormeting voor 

taakinschatting (p = ,249) en anxiety (p = ,407). Wel op gebrek aan uitdaging (t(55) = 2,45, p = ,017, d = ,909), 

maar een ANCOVA toonde geen verschillen tussen de interventiegroepen op de eindmeting als werd 

gecontroleerd voor de voormetingen (p = ,464). 
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Tabel 20. Gemiddelden op de vragen over (de redenen voor) inzet voor wereldoriëntatie in de 

middenbouw 

  Math T-world 

  Groep 5 Groep 5 Groep 4 

Vragen Meting M SD N M SD N M SD N 

Doe je je best voor wereldoriëntatie? Voormeting 3,00 0,94 10 3,57 0,88 47 3,46 0,99 37 

 Nameting 2,70 1,06 10 3,72 0,54 47 3,62 0,59 37 

Doe je je best voor wereldoriëntatie 

omdat… 
          

…je het leuk vindt? (reden 1) Voormeting 2,60 0,70 10 3,26 0,87 47 3,05 1,15 37 

 Nameting 2,50 0,71 10 3,43 0,77 47 3,35 0,89 37 

…het goed voor je is? (reden 2) Voormeting 3,10 0,74 10 3,49 0,75 47 3,11 1,10 37 

 Nameting 2,60 0,84 10 3,40 0,77 47 3,16 0,93 37 

…het belangrijk voor je is? (reden 3) Voormeting 2,90 0,74 10 3,19 0,88 47 3,24 1,07 37 

 Nameting 2,50 0,85 10 3,32 0,81 47 3,19 0,85 37 

…je dat moet doen? (reden 4) Voormeting 2,20 0,79 10 3,13 0,99 47 2,41 1,09 37 

 Nameting 2,50 0,85 10 3,02 1,07 47 2,46 1,12 37 

…je dan nieuwe dingen leert? (reden 5) Voormeting 3,00 0,82 10 3,43 0,90 47 3,24 1,01 37 

 Nameting 2,80 1,03 10 3,38 0,77 47 3,43 0,80 37 

…je er goed in wil zijn? (reden 6) Voormeting 2,70 0,48 10 3,26 0,90 47 3,05 1,10 37 

 Nameting 2,40 0,97 10 3,21 0,98 47 2,92 1,12 37 

Noot. M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; N = het aantal leerlingen waarop de statistieken zijn gebaseerd. 

 

Bovenbouw motivatie wereldoriëntatie 

De gemiddelden op de verschillende motivatieconstructen zijn te vinden in Tabel 21. 

 

Tabel 21. Gemiddelden op de verschillende motivatieconstructen voor wereldoriëntatie in de 

bovenbouw 

  Math T-world Controle 

Motivatieconstruct Meting M SD N M SD N M SD N 

Vaardigheidsinschatting Voormeting 2,99 0,48 16 2,91 0,46 93 2,78 0,39 17 

 Nameting 3,09 0,56 16 2,78 0,45 93 2,90 0,43 17 

Taakwaardering Voormeting 2,98 0,69 16 3,06 0,64 93 2,99 0,66 17 

 Nameting 2,88 0,56 16 2,83 0,66 93 3,06 0,65 17 

Anxiety Voormeting 1,44 0,45 16 1,34 0,48 93 1,41 0,49 17 

 Nameting 1,27 0,44 16 1,32 0,49 93 1,34 0,55 17 

Gebrek aan uitdaging Voormeting 2,48 0,54 16 2,33 0,45 93 2,24 0,40 17 

 Nameting 2,64 0,41 16 2,24 0,46 93 2,38 0,53 17 

Noot. M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; N = het aantal leerlingen waarop de statistieken zijn gebaseerd. 

 

De ANOVA
12

 op vaardigheidsinschatting toonde een significante interactie tussen Tijd en 

Interventiegroep (interactie: F(2,123) = 4,70, p = ,011, ηp
2
 = ,071, Tijd: p = ,476, Interventiegroep: p = 

,216). Deze leek te worden gedreven door een sterkere achteruitgang in vaardigheidsinschatting bij de 

T-world-groep in vergelijking met de Math- en de controlegroep. Wat betreft taakwaardering was er 

                                                      
12

 Op geen van de motivatieconstructen verschilden de interventiegroepen significant op de voormeting 

(allemaal: p > ,283). 
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een marginaal significant interactie-effect (interactie: F(2,123) = 2,44, p = ,092, ηp
2
 = ,038, Tijd: p = 

,180, Interventiegroep: p = ,872), gedreven door de controlegroep die meer vooruit leek te gaan op 

taakwaardering dan de Math- en de T-world-groep. Bij anxiety vonden we geen significante effecten 

(interactie: p = 567; Tijd: p = ,187; Interventiegroep: p = ,877), maar bij gebrek aan uitdaging een 

interactie tussen Tijd en Interventie (interactie: F(2,123) = 3,12, p = ,048, ηp
2
 = ,048, Tijd: p = ,195, 

Interventiegroep: F(2,123) = 3,29, p = ,041, ηp
2
 = ,051): de Math- en de controlegroep leken meer te 

stijgen op gebrek aan uitdaging dan de T-world-groep. 

 

Tabel 22. Gemiddelden op de vragen over (de redenen voor) inzet voor wereldoriëntatie in de 

bovenbouw 

  Math T-world Controle 

Vragen Meting M SD N M SD N M SD N 

Doe je je best voor wereldoriëntatie? Voormeting 3,19 0,75 16 3,39 0,69 93 3,24 0,75 17 

 Nameting 2,75 0,68 16 3,11 0,74 93 3,47 0,62 17 

Doe je je best voor wereldoriëntatie 

omdat… 

 

         

…je het leuk vindt? (reden 1) Voormeting 2,94 0,77 16 3,20 0,79 93 2,94 0,83 17 

 Nameting 2,94 0,68 16 2,80 0,89 93 3,18 0,95 17 

…het goed voor je is? (reden 2) Voormeting 2,63 0,89 16 3,01 0,76 93 3,18 0,81 17 

 Nameting 2,69 0,70 16 2,85 0,79 93 3,06 0,66 17 

…het belangrijk voor je is? (reden 3) Voormeting 2,69 0,79 16 3,14 0,83 93 3,06 0,66 17 

 Nameting 2,88 0,72 16 2,94 0,85 93 3,12 0,70 17 

...je dat moet doen? (reden 4) Voormeting 2,56 0,63 16 2,68 0,99 93 2,82 0,95 17 

 Nameting 3,00 0,73 16 2,53 0,97 93 2,53 1,13 17 

…je dan nieuwe dingen leert? (reden 5) Voormeting 2,88 0,81 16 3,16 0,81 93 3,18 0,64 17 

 Nameting 2,63 0,89 16 3,04 0,78 93 3,24 0,66 17 

…je er goed in wil zijn? (reden 6) Voormeting 2,94 0,68 16 2,81 0,96 93 2,35 0,93 17 

 Nameting 2,88 0,96 16 2,60 0,90 93 2,53 1,07 17 

Noot. M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; N = het aantal leerlingen waarop de statistieken zijn gebaseerd. 

 

De bovenbouwkinderen gaven gemiddeld gezien aan zich vaak tot altijd in te zetten voor 

wereldoriëntatie (zie Tabel 22). Wat betreft deze inzet is er een significant interactie-effect tussen Tijd 

en Interventiegroep gevonden (interactie: F(2,123) = 4,58, p = ,012, ηp
2
 = ,069, Tijd: F(1,123) = 3,50, 

p = ,064, ηp
2
 = ,028, Interventiegroep: p = ,172). De controlegroep leek relatief meer vooruit te gaan 

op zelf gerapporteerde inzet dan de Math- en de T-world-groep. 

Wat betreft de redenen voor de inzet voor wereldoriëntatie vonden we twee interactie-effecten, 

namelijk een marginaal significant interactie-effect tussen Tijd en Interventiegroep (F(2,615) = 2,62, p 

= ,077, ηp
2
 = ,041) en een significant interactie-effect tussen Reden en Interventiegroep (F(3,51,615) = 

6,69, p < ,001, ηp
2
 = ,052; Tijd X Reden X Interventiegroep: p = ,137; Tijd X Reden: p = ,963). De 

eerste suggereert dat de T-world-groep over de tijd heen minder instemt met de gegeven redenen dan 

de andere groepen. De tweede interactie (zie Figuur 5) suggereert dat het patroon van de instemming 

met redenen verschilt over de interventiegroepen heen: binnen de T-world-groep en de controlegroep 

lijkt er tussen redenen meer variatie te zijn in de mate van instemming dan binnen de Math-groep. 
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Figuur 5. Patroon van instemming met redenen uitgesplitst per interventiegroep 

 

In de bovenbouw werd hiernaast gemeten waarom de leerlingen denken dat zij wel of niet goed 

presteren op wereldoriëntatie, met vier categorieën aan verklaringen: aanleg positief, aanleg negatief, 

inzet positief en inzet negatief. In Tabel 23 kan men hiervoor de waarden vinden. 

Tabel 23. Causale attributies voor prestatie wereldoriëntatie bovenbouw. 

  Math T-world Controle 

Causale attributie Meting M SD N M SD N M SD N 

Aanleg positief Voormeting 2,73 0,65 16 2,41 0,65 93 2,41 0,77 17 

 Nameting 2,75 0,84 16 2,29 0,61 93 2,76 0,68 17 

Aanleg negatief Voormeting 1,44 0,38 16 1,57 0,57 93 1,75 0,68 17 

 Nameting 1,44 0,40 16 1,50 0,51 93 1,55 0,58 17 

Inzet positief Voormeting 2,83 0,68 16 3,08 0,58 93 2,88 0,53 17 

 Nameting 3,00 0,68 16 2,89 0,67 93 3,06 0,73 17 

Inzet negatief Voormeting 1,83 0,72 16 1,65 0,69 93 1,63 0,72 17 

 Nameting 1,79 0,59 16 1,58 0,61 93 1,43 0,57 17 

Noot. M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; N = het aantal leerlingen waarop de statistieken zijn gebaseerd. 

 

Wat betreft de positieve causale attributies vinden we (marginaal) significante interacties tussen Tijd 

en Interventiegroep (aanleg positief: interactie: F(2,123) = 3,28, p = ,041
13
, ηp

2
 = ,051; Tijd: p = ,320; 

Interventiegroep: F(2,123) = 4,02, p = ,020, ηp
2
 = ,061; inzet positief: interactie: F(2,123) = 3,03, p = 

                                                      
13

 Het significante effect op aanleg positief zou niet significant zijn als er Bonferroni zou worden gecorrigeerd (p 

= ,164). 
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,052
14
, ηp

2
 = ,047; Tijd: p = ,536; Interventiegroep: p = ,894). De controlegroep leek de prestaties op 

wereldoriëntatie relatief vaker te gaan toeschrijven aan een positieve aanleg (zie Figuur 6). De T-

world-groep leek de prestaties op wereldoriëntatie minder vaak te gaan toeschrijven aan een positieve 

inzet (zie Figuur 7). Er waren geen aanwijzingen voor verschillen binnen groepen wat betreft de 

negatieve causale attributies (aanleg negatief: Interactie: p = ,551; Tijd: p = ,187; Interventiegroep: p = 

,430; inzet negatief: interactie: p = ,661; Tijd: p = ,163; Interventiegroep: p = ,348)
15

. 

 

 

Figuur 6. Aanleg positief uitgesplitst per interventiegroep 

 

 

Figuur 7. Inzet positief uitgesplitst per interventiegroep 

                                                      
14

 Het significante effect op inzet positief zou niet significant zijn als er Bonferroni zou worden gecorrigeerd (p = 

,204). 
15

 In geen van de ANOVAs verschilden de groepen op de voormeting. 
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6.3.3 Leeropbrengsten. 

6.3.1.3 Wat is het effect van het gebruik van Math op de leerresultaten in het rekenen bij de 

leerlingen? 

Leerkrachten over leeropbrengsten rekenen 

Tijdens het eerste interview hadden de Math-leerkrachten de verwachting dat sommige kinderen hard 

onderuit zouden gaan, omdat een leerling voor deze methode een bepaalde houding nodig hebt (e.g., 

serieus zijn, weten wat je wel en wat je niet kunt, etc.). Men verwachtte dat vooral de hogere groepen 

los zouden moeten komen van de sturing die ze in de afgelopen jaren gewend waren en dat er daarom 

mogelijk een dip in de leerresultaten te zien zou zijn. Echter, de voorspellingen verschilden tussen 

leerkrachten. Het werd geopperd dat rekenvaardigheden in de middenbouw mogelijk gelijk zouden 

blijven. 

Tijdens het tweede interview was de middentoets van CITO al geweest. De leerkrachten gaven 

aan dat in groep 4 en 6 bepaalde kinderen erg onderuit waren gegaan. In groep 4 leek er gemiddeld 

gezien een lagere score te zijn, maar groep 5 vertoonde mooie stabiele resultaten. Hierbij werd 

opgemerkt dat de manier van leren niet gelijk is aan de manier van toetsen, wat mogelijk een deel van 

de achteruitgang zou kunnen verklaren. 

 

CITO Rekenvaardigheden 

Rekenvaardigheden zijn geanalyseerd met twee mixed ANOVAs, één voor groep 345 en één voor 

groep 678, omdat de verschillende toetsversies (3.0 voor de middenbouw en 2.0 voor de bovenbouw) 

niet met elkaar kunnen worden vergeleken. Binnen deze analyses was Interventiegroep (Math, T-

world, Controle) de between-participants variabele en Tijd (tijdvak 1, 2, 3 en 4) de within-participants 

variabele.  

Vooraf (a priori) is besloten een eventueel significant interactie-effect tussen Tijd en 

Interventiegroep op te volgen met specifieke analyses. De rekeninterventie met Math is gestart in 

september van het leerjaar 2016-2017. Als deze interventie een effect heeft gehad op de leerprestaties, 

dan verwachten we verschillen te kunnen ontdekken tussen de interventiegroepen vanaf dat moment. 

Meer specifiek, vragen we ons af of er tussen de laatste drie meetmomenten verschillen zijn in 

stijgingen/dalingen tussen de Math- en de controlegroep en tussen de Math- en de T-world-groep. Om 

dit te onderzoeken zal een interventie worden opgevolgd met zes t-testen, namelijk op de 

verschilscores tussen tijdvakken 3 en 2, 4 en 2, 4 en 3, voor Math versus controle en voor Math versus 

T-world. Daarnaast willen we weten of de Math-groep meer vooruitgaat in het schooljaar met Math 

(2016/2017) dan in het voorafgaande schooljaar zonder Math (2015/2016) en of dit patroon verschilt 

van de andere interventiegroepen. Om deze vraag te beantwoorden wordt een interactie opgevolgd met 

twee mixed ANOVAs uitgevoerd op de vooruitgang in rekenvaardigheden met Schooljaar 

(2015/2016; 2016/2017) als within-participants variabele en Interventiegroep (Math, T-world voor de 

eerste ANOVA en Math, Controle voor de tweede ANOVA) als between-participants variabele.
16

 

                                                      
16

 In de wetenschappelijke wereld is er onenigheid over of men a priori gespecificeerde contrasten moet 

corrigeren voor family wise error. Als dit wel gedaan wordt kan men bij deze a priori gespecificeerde testen de 

p-waarde met 8 vermenigvuldigen (of een Bonferroni-gecorrigeerde alpha van ,00625 gebruiken), omdat er acht 

nieuwe testen worden gebruikt. Wanneer het significantie-niveau (wel/niet significant) van een resultaat hierdoor 

verandert is dit aangegeven in een voetnoot. 
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Middenbouw (Rekenen-Wiskunde 3.0) 

Om een duidelijk beeld te geven van hoe rekenvaardigheden zich ontwikkeld hebben over de tijd heen 

zijn de gemiddelden uitgezet in Figuur 8. Naast de gemiddelden kan men in Tabel 24 de 

standaarddeviaties, een maat voor de spreiding binnen een groep, vinden en het aantal personen dat is 

meegenomen om de gemiddelden te berekenen. 

De solide lijnen in Figuur 8 zijn gebaseerd op de data van kinderen die op elk meetmoment 

een score hadden en daarom zijn meegenomen in de analyses. Dit betekent dat de kinderen in groep 3 

buiten deze analyses vallen, omdat groep 3 tijdens de eerste twee meetmomenten groep 2 was en de 

rekenen-wiskunde toets in dat leerjaar nog niet wordt afgenomen. Om een beeld te geven van de data 

als we de kinderen uit groep 3 wel meenemen voor het berekenen van de gemiddelden zijn de 

stippellijnen toegevoegd. Deze gemiddelden zijn gebaseerd op de kinderen die op de laatste twee 

metingen een score hadden. 

 

 

Figuur 8. Gemiddelde CITO Reken-Wiskundescores (versie 3.0) over schooljaar 2015/2016 en 

2016/2017 heen. De solide lijnen zijn gebaseerd op de kinderen die een score hadden op alle vier de 

meetmomenten (ngr3 = 1; ngr4 = 54, ngr5 = 68). De gestippelde lijnen zijn gebaseerd op de kinderen die 

een score hadden op de laatste twee meetmomenten (ngr3 = 40; ngr4 = 54, ngr5 = 71, ngr6 = 2). 
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Tabel 24. Gemiddelden op de CITO-toets Rekenen-Wiskunde 3.0 

 Interventie M SD N 

2015/2016 midden Math 44,72 5,61 18 

 T-world 46,34 6,21 89 

 Controle 40,63 8,97 16 

2015/2016 eind Math 46,33 6,40 18 

 T-world 45,92 5,86 89 

 Controle 40,06 9,51 16 

2016/2017 midden Math 47,33 7,75 18 

 Math
a
 46,48 7,19 25 

 T-world 47,16 8,84 89 

 T-world
a
 46,17 8,74 117 

 Controle 45,81 9,61 16 

 Controle
a 

38,12 15,30 25 

2016/2017 eind Math 60,89 16,19 18 

 Math
a 

57,00 15,11 25 

 T-world 57,35 15,77 89 

 T-world
a 

54,28 15,09 117 

 Controle 58,69 13,37 16 

 Controle
a 

49,32 17,98 25 

Noot. M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; N = het aantal leerlingen waarop de statistieken zijn gebaseerd. 
a 
Gebaseerd op de kinderen die een score hadden op de laatste twee meetmomenten. 

 

De ANOVA liet een marginaal significant interactie-effect zien tussen Tijd en Interventiegroep 

(F(3,007, 360) = 2,22, p = ,087, ηp
2
 = ,036). Dit betekent dat er aanwijzingen zijn dat het patroon voor 

rekenvaardigheden over de tijd heen verschilt tussen de interventiegroepen. Als we inzoomen op de 

verschillende patronen (Figuur 8) zien we dat de controlegroep relatief veel vooruitgaat tussen 

meetpunt 2 en 3. De a priori bepaalde t-testen toonden inderdaad dat de controlegroep tussen meetpunt 

2 en 3 meer vooruitging dan de Math-groep (t(32) = 2,24, p = ,032
17

, d = 0,77) terwijl de Math-groep 

hierin niet verschilde van de T-world-groep (p = ,885). Op de andere tussenperiodes werden geen 

verschillen gevonden (2-4 MvsT: p = ,384, MvsC: p = ,370; 3-4 MvsT: p = ,272, MvsC: p = ,854). 

Hiernaast vonden we in de a priori bepaalde ANOVAs op de vooruitgang in rekenvaardigheden geen 

significante interactie-effecten tussen Jaar en Interventiegroep (MvsT: p = ,688, MvsC: p = ,752). Het 

is dus niet zo dat het verschil in vooruitgang op de rekenvaardigheden tussen 2015/2016 en 2016/2017 

sterker is voor Math-groep dan voor de andere groepen. Samen duidt dit erop dat we geen verschillen 

in de rekenvaardigheden hebben gevonden die aan de Math-interventie kunnen worden 

toegeschreven
18

. 

Het hoofdeffect van Tijd is significant (F(1,50, 360) = 73,98, p < ,001, ηp
2
 = ,381): over de tijd 

heen gaan de rekenvaardigheden omhoog, met significante stijgingen tussen meetmoment 2 en 3 

(F(1,120) = 12,47, p = ,001, ηp
2
 = ,094) en 3 en 4 (F(1,120) = 77,17, p < ,001, ηp

2
 = ,391). Er is geen 

hoofdeffect van Interventiegroep (p = ,368). Als we de variabele Tijd negeren, dan scoren de drie 

interventiegroepen gelijkwaardig op de rekentoets. 

                                                      
17

 Niet significant met Bonferroni-correctie. 
18

 Op meetpunt 2, dat gezien zou kunnen worden als een voormeting, verschilden de interventiegroepen wat 

betreft de rekenvaardigheden (One-way ANOVA (F(2, 122) = 5,274, p = ,006, η
2
 = ,081). Een ANCOVA liet 

een significant verschil zien tussen interventiegroepen op de eindmeting (meetpunt 4) wanneer er werd 

gecontroleerd voor de voormeting (meetpunt 2) (F(2,119) = 2,487, p = ,087, ηp
2
 = ,040). Echter, dit verschil 

werd gedreven door een hoger gemiddelde voor de controlegroep in vergelijking met de T-world-groep (p = 

,099), niet door een verschil van de Math-groep met één van de andere groepen (MvsT = ,831; MvsC > ,999). 
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Bovenbouw (Rekenen-Wiskunde 2.0) 

Om een duidelijk beeld te krijgen van hoe rekenvaardigheden zich in de bovenbouw ontwikkeld 

hebben over de tijd heen zijn de gemiddelden op de CITO rekentoets 2.0 uitgezet in Figuur 9. Naast de 

gemiddelden kan men in Tabel 25 de standaarddeviaties vinden en het aantal personen dat is 

meegenomen om de gemiddelden te berekenen. 

De solide lijnen in Figuur 9 zijn gebaseerd op de data van kinderen die op elk meetmoment 

een score hadden. Dit betekent dat de kinderen in groep 8 hier buitenvallen. In groep 8 wordt de reken-

wiskunde-toets namelijk niet gemaakt aan het eind van het jaar, ten tijde van de eindtoets. Om een 

beeld te geven van de data als we de kinderen uit groep 8 wel meenemen voor het berekenen van de 

gemiddelden zijn de stippellijnen toegevoegd. 

 

 

Figuur 9. Gemiddelde CITO Reken-Wiskundescores (versie 2.0) over schooljaar 2015/2016 en 

2016/2017 heen. De solide lijnen zijn gebaseerd op de kinderen die een score hadden op alle vier de 

meetmomenten (ngr6 = 48, ngr7 = 44). De gestippelde lijnen zijn gebaseerd op de kinderen die een score 

hadden op de eerste drie meetmomenten (ngr6 = 48; ngr7 = 46, ngr8 = 68). 
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Tabel 25. Gemiddelden op de CITO-toets Rekenen-Wiskunde 2.0 

 Interventie M SD N 

2015/2016 midden Math 57,30 15,99 10 

 Math
a 

64,59 18,65 17 

 T-world 58,01 15,99 70 

 T-world
a
 60,95 16,63 129 

 Controle 47,00 15,51 12 

 Controle
a
 50,88 16,26 16 

2015/2016 eind Math 72,50 8,29 10 

 Math
a
 76,71 10,02 17 

 T-world 70,30 11,06 70 

 T-world
a
 70,42 13,21 129 

 Controle 61,92 14,72 12 

 Controle
a
 63,50 13,60 16 

2016/2017 midden Math 65,60 12,57 10 

 Math
a
 70,65 13,48 17 

 T-world 69,41 15,85 70 

 T-world
a
 69,68 17,60 129 

 Controle 63,25 15,42 12 

 Controle
a
 64,06 13,66 16 

2016/2017 eind Math 73,60 7,78 10 

 T-world 75,37 13,20 70 

 Controle 66,75 15,79 12 

Noot. M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; N = het aantal leerlingen waarop de statistieken zijn gebaseerd. 
a 
Gebaseerd op de kinderen die een score hadden op de eerste drie meetmomenten. 

 

De ANOVA liet geen significant interactie-effect zien tussen Tijd en Interventiegroep (p = ,629)
19

. Er 

is dus geen bewijs dat het patroon over de tijd heen verschilt tussen de interventiegroepen. Wel is er 

een hoofdeffect van Tijd (F(1,60, 142,79) = 31,38, p < ,001, ηp
2
 = ,013), met over de scholen heen 

stijgende rekenvaardigheden naar gelang de tijd vordert. Dit is significant voor meetmoment 1 naar 2 

(p < ,001) en van 3 naar 4 (p < ,001), maar niet voor meetmoment 2 naar 3 (p = ,242)). Het hoofdeffect 

van Interventiegroep is marginaal significant (F(2, 89) = 2,79, p = ,067, ηp
2
 = ,059): de 

rekenvaardigheden verschillen gemiddeld gezien niet significant tussen de Math- en de T-world-groep 

(p = ,988) en de Math- en de controlegroep (p = ,345), maar zijn lager voor de controlegroep dan voor 

de T-world-groep (p = ,036). 

Conclusie Rekenen 

In de middenbouw heeft de invoer van Math geen bewezen invloed gehad op de rekenvaardigheden. 

De Math-groep ging niet meer voor- of achteruit dan de andere groepen. Eén uitzondering is dat, 

tussen eind schooljaar 2015/2016 en midden schooljaar 2016/2017, de Math-groep relatief minder 

vooruit is gegaan dan de controlegroep, maar omdat de Math-groep hierin niet verschilde van de T-

world-groep kunnen we dit verschil niet toeschrijven aan de invoer van Math per se. Ook kan de 

sterkere stijging in rekenvaardigheden in schooljaar 2016-2017 (waarin Math werd ingezet) in 

vergelijking met schooljaar 2015-2016 (toen Math niet werd ingezet) niet worden toegeschreven aan 

de Math-interventie, want een soortgelijk patroon vonden we terug in de scholen die Math niet 

gebruikten. Kortom, in de middenbouw is geen significant effect van Math op de rekenvaardigheden 

gevonden. Voor de bovenbouw gold hetzelfde. Ook daar hebben we geen bewijs gevonden voor een 

                                                      
19

 Op meetpunt 2, dat gezien zou kunnen worden als een voormeting, verschilden de interventiegroepen 

marginaal significant op de rekenvaardigheden (One-way ANOVA (F(2, 91) = 2,463, p = ,091, η
2
 = ,052). Een 

ANCOVA toonde echter geen significant verschil tussen de interventiegroepen op de eindmeting (meetpunt 4) 

wanneer er werd gecontroleerd voor de voormeting (meetpunt 2) (p = ,503), wat duidt op geen significant effect 

van de interventie Math op de rekenvaardigheden. 
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voor- of achteruitgang in de CITO-rekenscores die kan worden toegeschreven aan de interventie Math. 

Over het geheel kunnen we stellen dat we geen bewijs hebben gevonden voor significante effecten van 

de invoer van Math op de rekenvaardigheden: Kinderen scoren dus niet beter, maar ook niet slechter 

op de rekenvaardigheden in vergelijking met scholen waar Math niet gebruikt wordt.  
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6.3.3.2 Wat is het effect van het gebruik van T-World op de leerresultaten in wereldoriëntatie bij de 

leerlingen? 

Leerkrachten over leeropbrengsten wereldoriëntatie 

In alle drie de T-world-scholen plaatsten leerkrachten niet zozeer hun vraagtekens bij of kinderen leren 

op het gebied van wereldoriëntatie, maar bij wat ze leren: Men verwachtte dat de informatie die 

kinderen tijdens hun onderzoek binnenkrijgen mogelijk beter zou beklijven dan in de vorige methode. 

Echter, op alle scholen waren de leerkrachten zoekende naar in hoeverre de leerlijnen werden gedekt. 

Krijgen alle leerlingen de basisinformatie (wat deze ook moge zijn) binnen? 

In obs X gaf men daarnaast aan dat er twijfels waren over of kinderen genoeg opstaken van de 

deelmomenten: Hetgeen een kind presenteert is altijd een uittreksel en de toehoorders waren vaak 

meer bezig met hun eigen presentatie dan die op dat moment gaande was. In de bovenbouw is tijdens 

de nameting daarom besloten geen deelmoment in te bouwen, maar wel enkele opdrachten verplicht te 

stellen. 

 Naast ‘informatieretentie’ worden opbrengsten in vaardigheden genoemd. Kinderen zijn over 

de tijd heen vaardiger geworden met de computer, al is men in de middenbouw nog steeds veel tijd 

kwijt met de basisvaardigheden. In obs X en obs X lijken leerlingen zich minder snel te storten op het 

eindproduct. Daarnaast ontstaan er zo nu en dan interessante samenwerkingsverbanden. 

 

Eindtoets Wereldoriëntatie 

Op geen van de scholen werd wereldoriëntatie in de loop van de schoolperiode formeel getoetst en ten 

tijde van de nameting werden de portfolio’s nog niet (of niet voldoende) ingevuld om daar relevante 

informatie uit te kunnen putten. Niettemin namen drie van de scholen de facultatieve centrale eindtoets 

voor wereldoriëntatie af. 

Nadat de scores op de toetsonderdelen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek voor 

ieder kind bij elkaar waren opgeteld (zie Tabel 26) is er een t-toets uitgevoerd. Deze liet geen 

significante verschillen zien op de wereldoriëntatiescore tussen de T-world en Math-groep (t(47) = 

0,49, p = ,625, d = 0,22). Deze test levert dus geen bewijs voor verschillen op wereldoriëntatie die het 

gevolg zouden kunnen zijn van de T-world-interventie. Hierbij moet natuurlijk worden opgemerkt dat 

dit een zeer kleine steekproef betreft, met enkel leerlingen uit groep 8 van slechts enkele scholen. 

Daarnaast heeft de experimentele groep slechts in de laatste helft van het jaar met T-world gewerkt, 

terwijl bij de centrale eindtoets kennis wordt getoetst die is opgedaan over de schooljaren heen. 

 

Tabel 26. Gemiddelden op wereldoriëntatie tijdens de eindtoets van 2016-2017 

Interventie  Wereldoriëntatie Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur en techniek 

 N M SD M SD M SD M SD 

Math 5 57,80 14,18 18,80 4,32 19,20 4,15 19,80 6,22 

T-world 40 54,77 12,94 18,25 5,04 17,39 5,06 19,14 4,45 

Controle X X X X X X X X X 

Noot. Er zijn geen wereldoriëntatiescores beschikbaar van obs X (T-world) en nbs X (controleschool). M = 

gemiddelde; SD = standaarddeviatie; N = het aantal leerlingen waarop de statistieken zijn gebaseerd. 
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6.3.3.3 Wat is het effect van het gebruik van T-World op de leerresultaten in begrijpend lezen bij de 

leerlingen? 

Leerkrachten over leeropbrengsten begrijpend lezen 

Binnen ps 4.1 verwachtte men dat de inzet van T-world een positief effect zou kunnen hebben op 

begrijpend lezen. Echter, leerkrachten gaven aan dat niet verwachtten dat deze resultaten in de CITO-

scores naar voren zouden komen en dat ze begrijpend lezen altijd apart zouden blijven oefenen. 

CITO Begrijpend Lezen 

Bij het onderzoeken van de effecten van T-world op begrijpend lezen konden groep 345 en 678 niet 

samen geanalyseerd worden vanwege de verschillende toetsversies (3.0 voor de middenbouw en 2.0 

voor de bovenbouw). Daarnaast konden we niet, al zou men dit misschien verwachten, dezelfde 

analyses uitvoeren als die we gebruikt hebben bij het analyseren van de rekenvaardigheden. Hiervoor 

waren namelijk te weinig data beschikbaar. 

Middenbouw (Begrijpend Lezen 3.0) 

In de middenbouw waren alleen voor groep 5 data beschikbaar op alle vier de meetpunten. Bij de 

kinderen in groep 3, die net zijn begonnen met lezen, waren de begrijpend lezen toetsen niet 

afgenomen, of enkel aan het eind van schooljaar 2016/2017. Voor groep 4 gold uiteraard hetzelfde 

voor schooljaar 2015/2016, toen zij groep 3 waren. Echter, omdat de T-world-interventie gestart is in 

januari van het schooljaar 2016-2017, verwachtten we verschillen in vooruit- of achteruitgang tussen 

het derde en vierde meetmoment, waarvoor wel data van groep 4 beschikbaar was (zie Tabel 27). Om 

de verschillen in voor- of achteruitgang tussen de interventiegroepen te onderzoeken hebben we een 

mixed ANOVA op de vaardigheidsscores voor begrijpend lezen uitgevoerd met Interventiegroep 

(Math, T-world, Controle) als between-participants variabele en Tijd (tijdvak 3,4) als within-

participants variabele. Groep 3 valt dus buiten deze analyse. 

In Figuur 10 kan men zien dat de lijnen voor iedere interventiegroep vrijwel vlak liggen. In de 

ANOVA vonden we dan ook geen interactie-effect tussen Tijd en Interventiegroep (p = ,756)
20

. Het is 

dus niet zo dat de vaardigheidsscores in een bepaalde interventiegroep meer of minder stegen dan in 

de andere groepen. De afwezigheid van een hoofdeffect van Tijd (p = ,971) suggereert zelfs dat de 

scores voor begrijpend lezen over de tijd heen niet significant stegen of daalden in groep 4/5 in het 

schooljaar 2016/2017. Wel was er een significant hoofdeffect van interventiegroep (F(2, 132) = 4,48, 

p = ,013, ηp
2
 = ,064): de controlegroep scoorde qua begrijpend lezen hoger dan de T-world-groep (p = 

,011), maar verschilde niet significant van de Math-groep (p = ,506). 

                                                      
20

 Een One-way ANOVA toonde een verschil tussen de interventiegroepen op meetmoment 3, dat gezien kan 

worden als de voormeting (F(2, 134) = 3,31, p = ,039, η
2
 = ,048). Een ANCOVA toonde echter geen significant 

verschil tussen de interventiegroepen op de eindmeting (meetpunt 4) wanneer er werd gecontroleerd voor de 

voormeting (meetpunt 2) (p = ,308), wat erop duidt dat de interventie T-world geen significant effect had op de 

vaardigheid in begrijpend lezen. 
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Figuur 10. Gemiddelde CITO Begrijpend-Lezenscores (versie 3.0) over schooljaar 2015/2016 en 

2016/2017 heen. De solide lijnen zijn gebaseerd op de kinderen die een score hadden op de laatste 

twee meetmomenten (ngr4 = 53, ngr5 = 72, ngr6 = 9, ngr5 = 1). De gestippelde lijnen zijn gebaseerd op de 

kinderen die een score hadden op de alle meetmomenten (ngr4 = 1; ngr5 = 70). 

 

Tabel 27. Gemiddelden op de CITO-toets Begrijpend Lezen 3.0 

 Interventie M SD N 

2015-2016 midden Math
a
 34,20 1,75 10 

 T-world
a
 33,02 4,16 49 

 Controle
a
 26,67 7,76 12 

2015-2016 eind Math
a
 34,50 3,14 10 

 T-world
a
 33,31 3,99 49 

 Controle
a
 30,42 4,72 12 

2016-2017 midden Math 36,53 6,66 17 

 Math
a
 40,80 4,24 10 

 T-world 34,98 6,76 93 

 T-world
a
 38,27 5,93 49 

 Controle 39,04 8,43 25 

 Controle
a
 37,33 5,42 12 

2016-2017 eind Math 36,24 6,26 17 

 Math
a
 39,80 4,71 10 

 T-world 34,60 6,92 93 

 T-world
a
 37,12 6,75 49 

 Controle 39,64 10,77 25 

 Controle
a
 33,17 6,83 12 

Noot. M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie; N = het aantal leerlingen waarop de statistieken zijn gebaseerd. 
a 
Gebaseerd op de kinderen die een score hadden op alle meetmomenten. 
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Bovenbouw (Begrijpend Lezen 2.0) 

In de bovenbouw werden de begrijpend lezen toetsen van het Cito-volgsysteem niet afgenomen aan 

het eind van het schooljaar. Daarom kunnen we in deze klassen niets zeggen over de effecten van T-

world op begrijpend lezen. 

 

Conclusie Begrijpend Lezen 

In de middenbouw hebben we geen significant effect gevonden van interventiegroep op stijgingen of 

dalingen in de scores voor begrijpend lezen. In de bovenbouw waren geen data beschikbaar om de 

vraag over begrijpend lezen te kunnen beantwoorden. De beschikbare data leverden dus geen bewijs 

voor een invloed van T-world op begrijpend lezen. 
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7. Samenvatting en Discussie 
 

Binnen ps 4.1 wilde men in het kader van toekomstgericht onderwijs gepersonaliseerd leren 

verwezenlijken. Op één school is men in september van het schooljaar 2016/2017 gestart met Exova’s 

Math voor rekenen. Op drie scholen is in januari van het schooljaar 2016/2017 Exova’s T-world 

ingevoerd voor de wereldoriënterende vakken. Het doel was beter te kunnen voorzien in onderwijs op 

maat door leerlingen meer zelfstandigheid te geven binnen hun eigen leerproces om de motivatie en 

betrokkenheid van kinderen te vergroten. Daarbij was de hoop dat opgedane informatie beter zou 

beklijven. 

 Uit de interviews met leerkrachten, de observaties in de klas en de leerlinggesprekken komt 

duidelijk naar voren dat leerlingen doorsnee zeer gemotiveerd zijn om met Math en T-world te 

werken. Dit wordt onder meer toegeschreven aan de zelfstandigheid, de vrijheid, die de leerlingen 

ervaren binnen hun eigen leerproces. Wat betreft de leerresultaten hebben we geen bewijs kunnen 

vinden voor een voor- of achteruitgang in rekenen of wereldoriëntatie. 

Binnen Math en T-world zijn er verschillende mogelijkheden om de leerling in meer of 

mindere mate eigenaarschap te geven over het eigen leerproces. Men kan differentiëren op inhoud 

(aanbod/verwerkingsvorm), niveau (levels in Math; diepgang vraagstelling/verwerking in T-world), 

tempo (afvinken doelen door leerkracht of leerling) en in mindere mate op toetsing (binnen Exova 

wordt niet getoetst, feedback wordt o.a. gegeven d.m.v. leerlinggesprekken). De mate waarin vrijheid 

wordt gegeven verschilt per leerkracht en leerling. Leerkrachten zijn nog aan het experimenteren om 

de juiste balans te vinden. 

In zowel de Math- als de T-world-scholen wordt opgemerkt dat nog winst is te behalen wat 

betreft het eigenaarschap. Veel kinderen kiezen te gemakkelijke opdrachten, gaan niet de diepte in, 

blijven hangen bij eenzelfde verwerkingsvorm of, in het geval van T-world, gaan te snel naar het 

eindproduct (i.p.v. goed na te denken over de onderzoeksvraag). Niettemin pakken sommige 

leerlingen de vrijheid goed op. In groep 3 lijken de leerlingen een voordeel te hebben, omdat zij in 

groep 2 ook al thematisch gewerkt hebben, net zoals de bovenbouw van obs X en groep 7/8 van obs X, 

maar in verschillende groepen heeft men ervaren dat de kinderen langzaam moeten wennen aan de 

nieuw verworven vrijheid. Daarom hebben verschillende leerkrachten even de teugels aangetrokken 

om ze later weer te kunnen laten vieren. Wat betreft het eigenaarschap zien leerkrachten overigens wel 

vooruitgang. 

Uit de vragenlijstdata kwamen geen duidelijke aanwijzingen naar voren voor verschillen in 

zelfsturing als gevolg van de interventie. Dit kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat het 

effect er niet is, maar het is ook mogelijk dat de vragenlijst niet specifiek genoeg vroeg naar de 

vlakken van zelfsturing die binnen Math en T-world het meest worden aangesproken. Daarnaast is het 

mogelijk dat niet genoeg kinderen zijn getest om een wezenlijk verschil aan te kunnen tonen. 

Wat betreft de motivatie voor Math en vooral ook voor T-world is het antwoord duidelijk: 

kinderen zijn gemotiveerd. Dit komt naar voren in zowel de leerlinggesprekken als de interviews met 

de leerkrachten. Vooral de keuzevrijheid komt terug als een reden voor motivatie. Daarnaast wordt bij 

Math onder andere het digitale aspect genoemd (‘leuk dat het met de computer is’) en wordt bij T-

world vaak verwezen naar de verwerkingsvorm (‘ik mag nu dingen maken/tekenen/bouwen/knutselen’ 

of ‘ik hoef niet meer te lezen’). 



62 

 

De rekenmotivatievragenlijsten wijzen niet op verschillen tussen interventiegroepen wat 

betreft de vooruitgang in motivatie voor rekenen. Een uitzondering hierop is dat de Math-groep-

bovenbouw, die redelijk hoog startte qua motivatie, ten opzichte van de andere groepen harder leek te 

dalen op taakwaardering. Dit komt overeen met de ervaring van de leerkracht. Deze gaf aan dat men 

aan het einde van het jaar meer terug waren gegaan naar het automatiseren van de bewerkingen. Dit 

wordt door leerlingen vaak ervaren als ‘saai’ en daarnaast worden sommige leerlingen geconfronteerd 

met het feit dat ze iets niet kunnen terwijl ze dachten dat ze het wel konden. 

Wat betreft de motivatie voor wereldoriëntatie zijn er wel enkele verschillen gevonden tussen 

de Math-groep en de T-worldgroep. In de middenbouw  gaven kinderen van de T-world-groep aan 

meer hun best te doen voor wereldoriëntatie. Hiernaast scoorde de T-world-groep tijdens de nameting 

hoger op de vaardigheidsinschatting dan de Math-groep als er werd gecontroleerd voor de voormeting. 

Ook toonden zij over de meetpunten heen, naast een grotere vaardigheidsinschatting, meer waardering 

voor wereldoriëntatie en minder anxiety, en rapporteerden zij een groter gebrek aan uitdaging. Dit 

laatste zou men misschien niet verwachten. Hoewel een hogere vaardigheidsinschatting goed past bij 

een groter gebrek aan uitdaging, kunnen opdrachten binnen T-world zo uitdagend gemaakt worden als 

men zelf wil. Leerkrachten rapporteerden dat kinderen de uitdaging inderdaad niet altijd opzochten. 

Echter, bij nadere inspectie vonden we dat binnen de schaal over ‘gebrek aan uitdaging’ ambiguïteit 

voorkwam in de vraagstelling en moeten we aan deze vinding dus geen sterke conclusies verbinden. 

Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat de groepen in deze analyses erg klein zijn: Alleen de 

groepen 5 konden met elkaar worden vergeleken. 

In de bovenbouw leek de T-world-groep relatief gezien juist sterker achteruit te gaan wat 

betreft de vaardigheidsinschatting bij wereldoriëntatie en minder gebrek aan uitdaging te ervaren. 

Mogelijk wisten leerkrachten in de bovenbouwklassen hun studenten met T-world sterker uit te blijven 

dagen dan de controlescholen met de oude methode. Echter, een eenduidige verklaring is niet 

gevonden en zoals in de vorige alinea is genoemd: we moeten de conclusies wat betreft ‘het gebrek 

aan uitdaging’ met een korreltje zout nemen. Een onverwachte vondst is overigens dat de 

controlegroep in de bovenbouw een relatief sterke stijging liet zien op de zelf gerapporteerde inzet 

voor wereldoriëntatie. 

We moeten bij bovenstaande aantekenen dat de motivatievragenlijsten de motivatie voor 

rekenen en wereldoriëntatie maten, niet voor Math of T-world. In de Math-groep bestond rekenen uit 

meer dan alleen Math. In de T-world-groep gold dit in obs X voor wereldoriëntatie, omdat in groep 4 

en 5 nog een dagdeel per week werd lesgegeven met de voorgaande methode. Daarnaast werd T-world 

in sommige klassen vakoverstijgend ingezet (e.g., incorporatie van de creatieve vakken), waardoor een 

mentaal zuivere scheiding van wereldoriëntatie en andere vakken mogelijk lastig is. Zoals eerder 

genoemd, geven de kwalitatieve data aan dat leerlingen zeer gemotiveerd waren voor de Math en T-

worldlessen. 

  Wat betreft rekenen was er genoeg data beschikbaar, maar weren er geen aanwijzingen 

voor een invloed van de interventie Math op de rekenvaardigheden. Kinderen uit de Math-groep leken 

gemiddeld gezien dus niet meer vooruitgegaan te zijn, maar ook niet meer achteruit. Een belangrijk 

woord hier is ‘gemiddeld’. Op individueel niveau gaven leerkrachten aan dat sommige leerlingen wel 

degelijk zijn gedaald. Echter, als we de complete onderbouw en de complete middenbouw in 

ogenschouw nemen, kunnen we geen verschillen detecteren in vergelijking met de T-worldgroep en de 

controlegroep. 
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 Voor wereldoriëntatie was te weinig data beschikbaar. De wereldoriënterende vakken werden 

tijdens de schoolperiode namelijk niet getoetst en de portfolio’s waren nog niet (of onvoldoende) 

ingevuld, dus ook daar kon geen relevante informatie uit worden gehaald. De resultaten op de 

facultatieve eindtoets wereldoriëntatie, die in drie scholen werd afgenomen, liet geen verschillen 

tussen de T-world- en de Math-groep zien in het schooljaar 2016/2017. Echter, deze toets, die enkel in 

groep 8 werd afgenomen, toetste kennis over de hele schoolperiode terwijl men pas in januari 2017 is 

gestart met T-world. Leerkrachten zijn op zoek naar welke basiskennis kinderen moeten hebben als ze 

van school af komen en vragen zich af of kinderen tijdens het werken met T-world in aanraking 

komen met die basiskennis, maar ze verwachten dat hetgeen kinderen leren beter zal beklijven. 

 De beschikbare data leverden ook geen bewijs voor een invloed van T-world op begrijpend 

lezen. In de middenbouw werd geen significant effect gevonden van T-world op stijgingen of dalingen 

in de scores voor begrijpend lezen. In de bovenbouw waren geen data beschikbaar om de vraag over 

begrijpend lezen te kunnen beantwoorden. 

 Kortom, we vinden geen bewijs voor effecten van de interventies op de leerresultaten die met 

de toetsen zijn gemeten. We moeten hierbij opmerken dat de voor- en de nameting dicht op elkaar 

lagen. De interventies zijn pas net gestart en hebben mogelijk nog onvoldoende tijd gehad om 

meetbare effecten op de leerresultaten teweeg te brengen. Daarnaast zijn de leerlingaantallen klein, 

wat de kans op het detecteren van een effect verkleint, en kijken we slechts naar groepsgemiddelden, 

wat individuele verschillen tekortdoet. Bovendien zijn de manier van oefenen en de manier van 

toetsen niet altijd aan elkaar gelijk en dit zou een positief effect zou kunnen verbloemen. Ook worden 

kennis en vaardigheden getraind die niet worden getoetst. Het niet vinden van een effect betekent dus 

niet dat er geen effecten zijn. 

 Het inzetten van Math en T-world verliep niet altijd even soepel. Welke hindernissen hebben 

leerkrachten zoal moeten overwinnen en welke wensen zijn tijdens de interviews opgevangen? 

Leerkrachten ondervinden problemen op het technische vlak. Deze waren in grotere mate 

aanwezig bij de voormeting, maar bestonden nog steeds tijdens de nameting. Hier kan men denken aan 

het uitvallend internet, linkjes die niet werken, te weinig tablets en digitale vaardigheden. Men zou 

graag ICT-ondersteuning dichtbij hebben. Externen kunnen worden gebeld, maar soms hebben 

leerkrachten stante pede hulp nodig. Ook zou het fijn zijn om één tablet per kind te hebben. Het 

rouleren van tablets brengt problemen met zich mee, zoals kinderen die aan het werk zijn op een 

verkeerd account of die worden afgeleid door materiaal dat het voorgaande kind op de tablet heeft 

gezet. 

Vanuit Exova zouden leerkrachten graag meer handvatten zien. Leerkrachten vragen zich af of 

ze niet te vroeg zijn ingestapt. De opdrachten zijn summier en lijken niet altijd in relatie te staan tot de 

doelen. Daarnaast had men van de trainingen meer verwacht. In de trainingen werd leerkrachten 

voornamelijk verteld dat ze zaken zelf moesten uitzoeken en dat ze vertrouwen moesten hebben. 

Echter, leerkrachten zouden liever handvatten hebben gezien, bijvoorbeeld op het gebied van hoe je 

een leerling leert een goede onderzoeksvraag op te stellen (tip: 

http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/hulpmiddelen/)  of hoe je het best kunt 

achterhalen waar leerlingen zich op een bepaald moment bevinden in het leerproces. Hierbij geven 

leerkrachten aan dat de aanwezigheid van handvatten niet hoeft te betekenen dat dit de vrijheid van 

leerkrachten inperkt. Men ervaart de afwezigheid ervan als het wiel opnieuw moeten uitvinden. Als er 

meer opdrachten en handvatten aanwezig zouden zijn, dan kan men zelf alsnog beslissen in hoeverre 

http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/hulpmiddelen/
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men hier uit put. Wel is er onder leerkrachten discussie over in hoeverre bijvoorbeeld het volgen van 

leerlijnen het leren op maat beperkt. 

 Ook valt het op de leerkrachten in alle scholen nog zoekende zijn naar de juiste invulling. In 

de T-world-scholen ligt dat vooral op het vlak van het dekken van de leerlijnen. Is basiskennis 

belangrijk? Zo ja, welke basiskennis willen we dan veiligstellen? Hier proberen leerkrachten met 

elkaar een weg in te vinden. De leerlijnen lijken beter gedekt in Math, maar in zowel de Math- als de 

T-worldscholen weet men nog niet hoe men het beste zicht kan krijgen op waar een leerling op welk 

moment staat, omdat binnen Math en T-world niet getoetst wordt. Een gerelateerd probleem voor T-

world is dat de vaardigheden van de kinderen in groep 3 en 4 nog niet van dien aard zijn dat ze met 

gemak een portfolio kunnen invullen. Kortom, leerkrachten zijn nog op zoek naar hoe ze zich het best 

kunnen bewegen binnen deze (voor velen) nieuwe vorm van lesgeven. 

Onder de leerkrachten van de bezochte scholen is groot animo voor leren op maat an sich. De 

vorm waarin dit plaatsheeft is per leerkracht in ontwikkeling en zal zich mogelijk aldoor blijven 

ontwikkelen. We hopen dat de scholen met dit rapport meer inzicht hebben gekregen in hoe Math en 

T-world langzaamaan handen en voeten krijgen binnen ps 4.1. Bovendien hopen we dat de scholen die 

overwegen om over te stappen op Math of T-world iets hebben opgestoken van de ervaringen die hier 

zijn neergetekend. 

Wij willen iedereen die heeft meegewerkt binnen ps 4.1 van harte bedanken! 
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8. Conclusies 
 

We kunnen stellen dat kinderen doorsnee genomen gemotiveerd zijn voor zowel de Math- als de T-

worldlessen. Wat de leerresultaten betreft hebben we geen bewijzen gevonden voor een voor- 

of achteruitgang die toe te schrijven is aan de inzet van Exova. De leerkrachten van de scholen 

van ps 4.1 experimenteren nog met de juiste invulling van de lessen en hebben plannen voor 

de toekomst.  
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Bijlagen 
 

In de bijlagen wordt ingegaan op de instrumenten en analyses die gebruikt zijn in het 

interventieonderzoek. In bijlage 1 worden de instrumenten behandeld die zijn afgenomen op de 

scholen. In bijlage 2 wordt ingegaan op de statistiek: In 2.1 worden statistische begrippen uitgelegd 

die voorkomen in het schoolrapport. In 2.2 wordt ingegaan op analyses die het meest zijn uitgevoerd 

in de interventieonderzoeken. Niet alle analyses zijn op elke school uitgevoerd. De gebruikte analyse 

hangt af van de onderzoeksvraag van de school én van de beschikbare data. In bijlage 2.3 wordt 

ingegaan op het interpreteren van de resultaten. 

 

 

Bijlage 1: Instrumenten 

1.1 Vragenlijst: Implementatie Math en T-world 

Om meer zicht te krijgen op hoe Math en T-world worden ingezet in de klas zijn er digitale 

vragenlijsten onder de leerkrachten afgenomen. Deze vragenlijsten zijn gedeeltelijk gebaseerd op de 

‘inzetwijzer T-world’ van Exova en werden anoniem ingevuld. 

 

Vragenlijst Math: De vragenlijst over Math bevat 10 vragen die allen gaan over de inzet van Math in 

de klas. Eén vraag betreft de mate van controle/sturing die de leerkracht hanteert tijdens lessen met 

Math, van 1 (controle/sturing volledig bij de leerkracht) tot 7 (controle/zelfsturing volledig bij de 

leerling). Een tweede vraag is een open vraag over hoe u Math inzet in de klas. De volgende zes 

vragen zijn meerkeuzevragen over specifieke onderdelen (e.g., Leerdoelen) waarop een antwoord 

gekozen kan worden uit vier mogelijkheden (e.g., a) Ik kies de leerdoelen (voor de leerlingen) meestal 

zelf. b) De leerling en ik kiezen de leerdoelen meestal samen. /Of: Ongeveer de helft van de leerdoelen 

kies ik en de andere helft kiest de leerling. c) De leerling kiest de leerdoelen meestal zelf. d) Anders, 

namelijk …). De laatste vraag is een open vraag over het gebruik van het handelingsmodel (een 

leerpiramide die door Exova voor Math gebruikt wordt). 

 

Vragenlijst T-world: De vragenlijst over T-world is qua opzet grotendeels gelijk aan die over Math, 

met één meerkeuzevraag over de mate van controle/sturing, een open vraag over de inzet van T-world 

in de klas, en vervolgens zeven (i.p.v. 6) meerkeuzevragen over specifieke onderdelen. Echter, deze 

onderdelen verschilden soms van die van Math, omdat T-world een andere interventie is voor een 

ander vak. Bijvoorbeeld, één van de vragen ging over de Werelden (a) Ik maak de werelden volgens 

mijn jaarplanning. b) Ik maak werelden samen met de leerlingen. c) De leerlingen richten zelf de 

werelden in. d) Anders, namelijk …), een onderdeel dat niet relevant is voor Math en daarom niet 

voorkomt in de vragenlijst over Math. 
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1.2 Vragenlijst: Zelfregulatie 

Zelfregulatie is, kortweg, de vaardigheid om zelf na te denken over het leerproces en dit leerproces 

zelf te kunnen sturen en beïnvloeden
21

. De zelfregulatievragenlijst
22

 bestond uit 30 stellingen. Bij alle 

stellingen konden leerlingen aangeven hoe vaak ze op een bepaalde manier werken voor school: (1) 

nooit, (2) soms, (3) vaak en (4) altijd. Uit alle stellingen zijn vijf schalen geconstrueerd: taakoriëntatie, 

planning, doorzettingsvermogen, zelfeffectiviteit, productevaluatie en procesevaluatie.  

1. Taakoriëntatie meet in hoeverre leerlingen nadenken over de taak vóór ze eraan beginnen. 

Een voorbeeldstelling is ‘Voordat ik begin met mijn werk, lees ik goed wat ik moet doen.’.  

2. Planning meet in hoeverre leerlingen hun schoolwerk plannen. Een voorbeeldstelling is: 

‘Voordat ik begin met mijn werk, kijk ik wat ik eerst ga doen en wat ik erna ga doen.’. 

3. Doorzettingsvermogen meet in hoeverre leerlingen tijdens het maken van de taak doorzetten 

om de opdracht af te krijgen, ook als ze bijvoorbeeld geen zin meer hebben. Een 

voorbeeldstelling is: ‘Ik begin aan mijn schoolwerk, ook al wil ik liever andere dingen doen.’. 

4. Zelfeffectiviteit. Zelfeffectivitet-zelfregulatie gaat over hoe leerlingen vinden dat ze zichzelf 

kunnen blijven aansturen/reguleren gedurende het maken van de opdracht. Een 

voorbeeldstelling is: ‘Ik ben goed in het bedenken hoe ik mijn schoolwerk ga maken.’ 

Zelfeffectiviteit-motivatie gaat over hoe leerlingen vinden dat ze zichzelf kunnen motiveren 

gedurende het maken van de opdracht. Een voorbeeldstelling is: ‘Ik werk goed door en laat me 

niet afleiden.’. 

5. Zelfevaluatie-Productevaluatie heeft betrekking op in hoeverre leerlingen na het maken van 

de opdracht de opdracht nog een keer controleren, of de antwoorden nog eens doorlopen. Een 

voorbeeldstelling is: ‘Na het maken van mijn werk kijk ik mijn antwoorden na.’. 

6. Zelfevaluatie-Procesevaluatie gaat over in hoeverre leerling zich na het maken van de 

opdracht afvraagt of het goed gegaan is of de juiste strategieën zijn toegepast of dat de leerling 

de volgende keer iets anders moet doen. Een voorbeeldstelling is: ‘Na het maken van mijn 

werk bedenk ik of ik het de volgende keer weer zo ga doen.’. 

 

De schalen taakoriëntatie en planning zijn zelfregulatievaardigheden die voorafgaan aan het 

schoolwerk. Dat wil zeggen: voor ze daadwerkelijk beginnen met het beantwoorden van de vragen/het 

maken van de opdracht. Het gaat, nog meer concreet, om het proces tussen het lezen van de opdracht 

en het maken van de opdracht. De schalen doorzettingsvermogen en zelfeffectiviteit-zelfregulatie gaan 

over activiteiten tijdens de opdracht. De laatste twee schalen, zelfevaluatie van product en proces, 

gaan over zelfregulerende activiteiten na de opdracht.  

Alle schalen kunnen apart van elkaar worden geïnterpreteerd. Op basis van de stellingen die bij een 

specifieke schaal horen, zijn gemiddelde scores per schaal te bepalen. Bij alle schalen geldt hoe hoger 

de score, hoe vaker de leerling de zelfregulerende activiteit toepast. Het al dan niet toepassen van de 

stellingen op zichzelf kan een leerling ook in zijn hoofd doen en hoeft dus niet per se op papier of voor 

de docent zichtbaar te zijn. 

 

                                                      
21

 De wetenschappelijke literatuur hanteert een erg brede definitie van zelfregulatie. Voor de leesbaarheid van dit 

rapport is de term vertaald naar een begrijpelijke, concrete betekenis. 
22

 Vandevelde, S., Keer, H. van, Rosseel, Y. (2013). Measuring the complexity of upper primary school 

children’s self-regulated learning: A multi-component approach. Contemporary Educational Psychology, 38, 

407-425. 
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1.3 Vragenlijst: Motivatie 

Om motivatie bij de leerlingen te meten is gebruik gemaakt van de Rekenmotivatievragenlijst voor 

Kinderen van Prast, Van de Weijer-Bergsma, Kroesbergen en Van Luit (2012)
23

. Kenmerkend voor 

deze rekenvragenlijst is dat deze vragenlijst niet de algemene motivatie voor school meet, maar 

specifiek de motivatie voor rekenen. De vragenlijst meet verschillende aspecten van rekenmotivatie, 

ook wel constructen genoemd. Tevens meet de vragenlijst meningen van de leerlingen over causale 

attributies (waarom de leerlingen denken dat zij wel of niet goed presteren op bepaalde taken). De 

leerlingen konden bij elke vraag aangeven in hoeverre ze het met de vraag eens waren door te kiezen 

uit de vier opties: ‘’NEE”, “nee”, “ja” of “JA”.  

  De originele vragenlijst is voor het huidige onderzoek aangepast: Voor de praktijksituaties die 

zich richtten op andere vakken dan rekenen (bijvoorbeeld spelling of aardrijkskunde), is de term 

rekenen in de vragenlijsten vervangen door het desbetreffende vak. Tevens zijn in het huidige 

onderzoek niet alle vragen meegenomen, maar zijn er een aantal vragen uit de originele vragenlijst 

geselecteerd om de duur van afname voor het huidige onderzoek te verkorten. Ook zijn er enkele 

vragen aan de vragenlijst toegevoegd om kwalitatief inzicht in de causale attributies te verwerven. 

Anders dan de originele vragenlijst, konden leerlingen bij elke vraag aangeven in hoeverre ze het met 

de vraag eens waren door te kiezen uit de vier opties: (1) ‘’nooit”, (2) “soms”, (3) “vaak” of (4) 

“altijd”. Een uitgebreide beschrijving van de vragenlijst vindt u in de volgende secties. 

  Er zijn twee verschillende versies, namelijk een vragenlijst voor groep 3-4-5 en een vragenlijst 

voor groep 6-7-8. De belangrijkste verschillen tussen de versies is dat per construct minder vragen zijn 

opgenomen in de versie voor groep 3-4-5 dan in de versie voor groep 6-7-8. Tevens bevat de versie 

voor groep 6-7-8 enkele constructen die niet zijn opgenomen in de versie voor groep 3-4-5. Meer 

informatie hierover is terug te vinden in Tabel 1.  

Constructen 

De constructen die zijn gemeten zijn: ‘vaardigheidsinschatting’ ‘taakwaardering’, ‘anxiety’, en 

‘gebrek aan uitdaging’. Vaardigheidsinschatting is de door de leerling ingeschatte vaardigheid voor 

het verrichten van een bepaalde taak. Een voorbeeldvraag is ‘Als de juf / meester de eerste som uitlegt, 

kan je de volgende sommen dan zonder hulp maken?, of “Ben jij slechter in het spellen van woorden 

dan de meeste andere kinderen in de klas?”. Taakwaardering reflecteert de waarde die een leerling 

hecht aan het volbrengen van die taak. Hierbij kan men denken aan hoe belangrijk, nuttig en 

interessant een leerling een taak vindt. Een voorbeeld is de vraag: “Lijkt het jou handig om goed te 

zijn in aardrijkskunde, geschiedenis of natuur en techniek?” Anxiety verwijst naar gevoelens van 

spanning en zenuwachtigheid bij het vak. Een voorbeeld is de vraag: “Ben je tijdens de rekenles bang 

om fouten te maken?”. Gebrek aan uitdaging reflecteert de subjectieve ervaring van de leerling dat de 

opdrachten altijd gemakkelijk en snel te maken zijn en dat de leerlingen wel moeilijker werk aan 

kunnen. Een voorbeeld is de vraag: “Vind jij de opdrachten voor rekenen makkelijk?”.  

Inzet: kwalitatief inzicht 

Om meer inzicht te krijgen in waarom leerlingen zich wel/niet inzetten, zijn er enkele vragen aan de 

vragenlijst toegevoegd. Hierbij moet gedacht worden aan stellingen zoals: Je doet je best ‘omdat je het 

leuk vindt’, ‘omdat je nieuwe dingen leert’ en ‘omdat je het moet doen’.  

 

                                                      
23

 Prast, E., Weijer-Bergsma, E. van de, Kroesbergen, E. H., & Luit, J. E. H. van (2012). Handleiding voor de 

Rekenmotivatievragenlijst voor Kinderen. Utrecht: Universiteit Utrecht. 
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Causale attributies 

Tevens meet de vragenlijst waarom de leerlingen denken dat zij wel of niet goed presteren op bepaalde 

taken. In de vragenlijst wordt een onderscheid gemaakt tussen verklaringen op basis van de geleverde 

inzet en verklaringen op basis van de eigen aanleg voor het vak. Voorbeeldvragen voor de causale 

attributie aanleg zijn: “Als ik mijn sommen goed maak, dan komt dat vooral omdat ik goed ben in 

rekenen” (aanleg positief), en “Als ik mijn sommen niet zo goed maak, dan komt dat vooral omdat ik 

niet slim ben” (aanleg negatief). Voorbeeldvragen voor de causale attributie inzet zijn “Als ik mijn 

sommen goed maak, komt het vooral omdat ik goed mijn best heb gedaan” (inzet positief) of “Als ik 

mijn sommen niet zo goed maak, komt het vooral omdat ik niet goed heb opgelet tijdens de les” (inzet 

negatief).  

 

Tabel 1 

 Groep 3-4-5 Groep 6-7-8 

 Aantal items (vragen) Aantal items (vragen) 

Constructen 

Vaardigheidsinschatting 6 6 

Taakwaardering 7 9 

Anxiety 5 6 

Gebrek aan uitdaging 4 4 

Inzet: kwalitatief inzicht 7 7 

Causale attributies 

Aanleg positief 0 3 

Aanleg negatief 0 3 

Inzet positief 0 3 

Inzet negatief 0 3 

Totaal aantal vragen 29 44 

 

 

Bijlage 2: Statistiek 

 

2.1 Algemene begrippen 

In deze paragraaf wordt uitleg gegeven over de belangrijkste begrippen uit de statistiek. 

 

Variabele 

Een variabele is een meetbare eenheid van een persoon, situatie of ander onderzoeksobject. Bij de 

onderzoeksvraag ‘Hoe gemotiveerd zijn mijn leerlingen gemiddeld voor rekenen?’ is er sprake van 

één variabele, namelijk rekenmotivatie. Bij de onderzoeksvraag ‘Is de rekenmotivatie van leerlingen 

afhankelijk van de lesmethode die ik gebruik?’ is er sprake van twee variabelen, namelijk 

rekenmotivatie en de lesmethode. 

 

Afhankelijke en onafhankelijke variabelen 

Een afhankelijke variabele is een meetbare eenheid waarover men een voorspelling doet op basis van 

een onafhankelijke variabele. Een andere manier om hiernaar te kijken is dat de onafhankelijke 

variabele de oorzaak is en de afhankelijke variabele het gevolg. In het voorbeeld ‘Wat is de invloed 

van de lesmethode op de rekenmotivatie van leerlingen?’ is rekenmotivatie afhankelijk van 

de onafhankelijke variabele lesmethode. 
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Standaarddeviatie 

Een standaarddeviatie (SD) geeft de spreiding van de scores van de leerlingen rondom het gemiddelde 

aan (dus hoe ver leerlingen van het gemiddelde afliggen). Een kleine standaarddeviatie betekent dat de 

scores weinig van elkaar verschillen. Een grote standaarddeviatie betekent dat de scores veel van 

elkaar verschillen. 

 

N 

‘N’ staat voor het aantal respondenten dat meedoet aan het onderzoek. 

 

Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid is de nauwkeurigheid en precisie van een meetprocedure zoals een rekentoets of een 

vragenlijst. Om de betrouwbaarheid van een schaal binnen een vragenlijst te meten kan de 

betrouwbaarheidscoëfficiënt Cronbach’s alpha worden gebruikt. De Cronbach’s alpha geeft aan of 

stellingen samen één schaal mogen vormen. De alpha kan een waarde hebben van 0 tot 1, waarbij een 

hogere waarde een hogere betrouwbaarheid reflecteert. In de tabel hieronder staan de interpretaties van 

diverse waarden. Wanneer de Cronbach’s alpha van een schaal lager is dan 0.6 moet men voorzichtig 

zijn met het trekken van conclusies. 

 

Cronbach’s Alpha Interpretatie 

Lager dan .50 Slecht 

Tussen .50 en .60 Onvoldoende 

Tussen .60 en .70 Matig 

Tussen .70 en .80 Acceptabel 

Tussen .80 en .90 Goed 

Hoger dan .90 Zeer goed 

 

Between-participants variabele (tussen respondenten/groepen) 

Bij een between-participants variabele wordt de afhankelijke variabele gemeten bij twee verschillende 

groepen. Voorbeeld: ‘Hebben kinderen op school 1 een hogere motivatie voor rekenen dan kinderen 

op school 2?’. Hier bestaan de twee schoolgroepen (school 1 en 2) uit verschillende kinderen, dus de 

onafhankelijke variabele school is een between-participants variabele. 

 

Within-participants variabele (binnen respondenten/groepen) 

Bij een within-participants variabele wordt de afhankelijke variabele meer dan één keer gemeten bij 

eenzelfde participant. Voorbeeld: ‘Scoren kinderen aan het eind van het schooljaar hoger op 

rekenmotivatie dan aan het begin van het schooljaar?’. Hier bestaan de twee tijdsgroepen (begin/eind 

jaar) uit dezelfde kinderen, dus de onafhankelijke variabele tijd is een within-participants variabele. 

 

Mixed-design 

Een mixed design bevat zowel between- als within-participants variabelen. Voorbeeld: ‘Gaan kinderen 

van school 1 tussen het begin en het eind van het schooljaar gemiddeld gezien meer vooruit op 

rekenmotivatie dan kinderen van school 2?’. Hier is school een between-participants variabele (school 

1 en 2) en tijd een within-participants variabele (begin/eind jaar). 
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2.2 Analyses 

 

In deze paragraaf wordt uitleg gegeven over de toegepaste analyses. 

 

t-toets 

Een t-toets wordt gebruikt om na te gaan of de gemiddelde score op één afhankelijke variabele 

verschillend is voor twee categorieën/groepen (onafhankelijke variabele). Met een t-toets kun je 

bijvoorbeeld onderzoeken of groep 8A gemiddeld anders scoort op de afhankelijke variabele ‘score op 

citotoets’ dan groep 8B. 

 

Analysis of Variance (ANOVA) 

Net als de t-toets wordt de ANOVA gebruikt om te bekijken of de gemiddelde score op één 

afhankelijke variabele beïnvloed wordt door één onafhankelijke variabele. In tegenstelling tot de t-

toets, is het met een ANOVA mogelijk te kijken of de gemiddelde score van de afhankelijke variabele 

verschillend is voor meer dan twee groepen/categorieën. Bijvoorbeeld: ‘Verschillen leerlingen met 

verschillende uitstroomniveaus (drie categorieën: vmbo, havo, vwo) op hun gemiddelde score op 

aardrijkskunde (afhankelijke variabele)?’. 

Tevens is het met een ANOVA mogelijk om meerdere onafhankelijke variabelen aan de analyse toe te 

voegen en te kijken of deze interacteren. Met interactie bedoelen we dat de invloed van onafhankelijke 

variabele 1 op de afhankelijke variabele afhangt van de waarde op onafhankelijke variabele 2. 

Bijvoorbeeld: ‘Heeft naast uitstroomniveau (onafhankelijke variabele 1) ook geslacht (onafhankelijke 

variabele 2) invloed op de gemiddelde score op aardrijkskunde (hoofdeffecten)? Is de relatie tussen 

uitstroomniveau en prestaties op aardrijkskunde hetzelfde of verschillend voor jongens en meisjes 

(interactie-effect)?’. 

 

Analysis of Covariance (ANCOVA) 

Een ANCOVA verschilt van een ANOVA doordat het met deze analyse mogelijk is rekening te 

houden met een kwantitatieve onafhankelijke variabele. Dit zijn variabelen die niet ingedeeld zijn in 

categorieën, maar een continuüm zijn, zoals lengte en gewicht. Deze kwantitatieve variabele wordt 

ook wel een covariaat genoemd. Bijvoorbeeld: het analyseren van de invloed van groep (wel/niet 

gestudeerd) op de prestaties van een toets (afhankelijke variabele), terwijl je rekening houdt met 

intelligentie gemeten met een IQ-test (covariaat). 

 

Multiple Analysis of Variance (MANOVA) 

Bij AN(C)OVA’s is er altijd slechts één uitkomst maat (afhankelijke variabele). Met behulp van een 

MAN(C)OVA is het mogelijk om naar meer uitkomstmaten in één analyse te kijken. 

 

2.3 Interpretatie resultaten 

 

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de interpretatie van resultaten. 

 

Toetsingsgrootheid 

De toetsingsgrootheid bij een variantieanalyse wordt aangegeven met een F-waarde. De F-waarde 

geeft een indicatie van hoe waarschijnlijk het is dat de groepen/categorieën van de onafhankelijke 
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variabele verschillen op de score van de afhankelijke variabele. Hoe groter de F-waarde, hoe groter die 

waarschijnlijkheid. 

 

Significantie 

Significantie is een begrip uit de statistiek dat gebruikt wordt om aan te geven dat het aannemelijk lijkt 

dat waargenomen effecten of verbanden niet op toeval berusten. Een voorbeeld: 35 jongens scoren 

gemiddeld een 7,6 op natuurkundetoetsen en 35 meisjes een 7,2. Wanneer er een significant effect 

wordt gevonden is het aannemelijk dat de verschillen tussen de gemiddeldes te wijten zijn aan 

verschillen tussen de twee groepen (in dit geval geslacht). 

Bij het interpreteren van statistische toetsten, wordt er gekeken naar de p-waarde (p) als criterium voor 

de significantie. De p-waarde geeft aan hoe groot de kans is dat we de geobserveerde data zouden 

vinden als er géén effect/verschil is. Een p-waarde van .80 (p=.80) houdt in dat er 80% kans is dat we 

de geobserveerde data zouden verkrijgen als er geen effect of verschil is. Een p-waarde van 

bijvoorbeeld .03 (p=.03) houdt in dat er 3% kans is dat we de geobserveerde data zouden verkrijgen 

als er geen effect/verschil is. We kunnen dan met 97% zekerheid zeggen dat er wel een verschil/effect 

is. De meest gehanteerde regel omtrent de p-waarde is de 95% regel. Dit wil zeggen dat wanneer we 

95% zeker zijn dat een effect niet op toeval berust (dus als de p-waarde kleiner of gelijk is aan .05), we 

het aannemen als 'echt', ofwel significant. 

 

Effect(grootte) 

De effectgrootte geeft aan hoe sterk een effect is, bijvoorbeeld  van een onafhankelijke variabele op 

een afhankelijke variabele. Als indicatie voor de effectgrootte wordt er gekeken naar partial eta 

squared (ŋ
2
) of cohen’s d. 

 

effectgrootte klein gemiddeld groot 

Partial eta squared 0.01 0.09 0.25 

Cohen’s d 0.20 0.50 0.80 

 


