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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 een basisonderzoek, waarin werd gevraagd naar de opvattingen van 

leerkrachten over onderwijs op maat en ICT, en een interventieonderzoek. Beide onderzoeken 

worden uitgevoerd door een landelijk onderzoeksteam dat bestaat uit onderzoekers van Oberon, 

Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden. Van het volledige onderzoek met alle interventiescholen 

zal een algemeen rapport gemaakt worden 

In het Doorbraakproject is de interventie onderzocht bij vakken Nederlands, economie en wiskunde. 

Het interventieonderzoek bestaat uit twee metingen, een voormeting en een nameting. Alleen de 

voormeting wordt teruggekoppeld in dit schoolrapport. Op de nameting was de respons te laag.  

 

2. Schoolcontext1  
2.1 Algemene kenmerken 
School 6.1 is een scholengemeenschap met circa 1630 leerlingen en een personeelssterkte van 95 

fte’s. School 6.1 biedt de volgende schoolniveaus aan: mavo, havo en atheneum. De school heeft 

een christelijke denominatie.  

2.2 Visie en missie van de school
2
 

De visie op het onderwijs vertrekt vanuit de overtuiging dat mensen het beste leren als de betekenis 

(het waarom) van het leren helder is en dat we aansluiten bij wat de leerling kan én wil. Een 

positieve benadering, vertrouwen en gerichte feedback op het gedrag van leerlingen staan hierbij 

centraal. De kernwaarden zijn binding, ontwikkelingsgerichtheid en verantwoordelijkheid. De missie 

van School 6.1 is:  School 6.1 daagt uit! 

2.3 Onderwijskundige ontwikkelingen rondom gepersonaliseerd leren  

Op het gebied van onderwijs zijn de volgende streefdoelen opgesteld door de school: 

1. De leerling en zijn/haar leerproces zijn in beeld; 

2. De leerling neemt verantwoordelijkheid voor zijn/haar leerproces. 

3. Leren betekenisvol maken door thematisch onderwijs en/of vak integratie. 

4. In de lesstof en in de verwerking daarvan expliciet besteden aandacht aan 21st century skills. 

5. Leerling, ouder en mentor hebben in beeld aan welke ontwikkelpunten de leerling wil/moet 

werken. 

In de lessen proberen docenten aan te sluiten bij dat wat de leerling nodig heeft. Naast reguliere 

lessen zijn er binnen School 6.1 verschillende vormen van thematisch, procesmatig en projectmatig 

onderwijs. Binnen de interventie Toekomst Is Nu (TIN) en binnen de vakken Communicatie & 

Cultuur, Onderzoek en Ontwerpen wordt gewerkt in werkplaats “de Hub” of in het studiehuis. 

Docenten zijn getraind in het arrangeren van les- en leermateriaal. Daarnaast komen docenten als 

teams bijeen en worden er studiedagen georganiseerd afgestemd op de behoefte en het interesse 

van docenten. School 6.1 is lid van een netwerk van scholen die hun ervaringen delen op het gebied 

van informatietechnologie. Deze scholen gebruiken informatietechnologie als middel tot 

vernieuwing en verbetering van hun onderwijs.  

                                                
1
 Bronnen: website School 6.1, communicatie school 

2
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De school streeft ernaar om tijdens de lessen inhoudelijk maatwerk leveren door te differentiatie op 

tempo, niveau en leerstijl, gebruikmakend van de iPad. Bij vrijwel alle vakken wordt de iPad ingezet 

en worden er tevens boeken gebruikt. Docenten zetten zowel de iPad als het boek in bij vrijwel alle 

vakken om met “blended learning” de les optimaal vorm te geven. 

 

3. Onderzoeksvragen 
In samenspraak met de school zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

 

1. Op welke wijze geven docenten invulling aan gepersonaliseerd leren met ict?  

2. Hoe ervaren docenten de invulling van het gepersonaliseerd leren met ict?  

3. Hoe ervaren leerlingen de invulling van het gepersonaliseerd leren met ict?  

4. Wat is het effect van gepersonaliseerd leren op motivatie van leerlingen voor onderwijs? 

5. Wat is het effect van gepersonaliseerd leren op zelfregulatie door leerlingen? 

 

In dit rapport worden de onderzoeksvragen 4 en 5 behandeld niet omdat op de nameting een te lage 

respons is verkregen. De resultaten van de eerste meting (voormeting) worden in dit rapport kort 

samengevat. Voor een bespreking van de resultaten op de voormeting betreffende de 

onderzoeksvragen 4 en 5 verwijzen we naar de Terugkoppeling interventieonderzoek voormeting 

2016/2017 School 6.1.  

 

4. Interventie 
Gepersonaliseerd leren met ict is op deze school ingericht als gedifferentieerd leren gebruikmakend 

van de iPad. De interventie rondom gepersonaliseerd leren met ict wordt vormgegeven binnen het 

‘Toekomst is NU’ (TiN) project, waarin project based learning wordt aangeboden. Naast reguliere 

lessen is er projectmatig onderwijs Toekomst Is Nu (TiN). Gedurende de TiN-lessen wordt er gewerkt 

in de werkplaats “de Hub” of in het studiehuis. Er wordt gewerkt met 4 thema's verspreid over 4 

periodes. Leerlingen gebruiken lesmateriaal dat door de docenten ontwikkeld is. Ze werken met de 

iPad aan opdrachten. De lesmethode wordt naast de TiN digitaal gebruikt voor de lessen wiskunde, 

economie en Nederlands. De leerlingen krijgen TiN-uren (3 uren), omdat deze vakken de uren 

afstaan voor het TiN-project. Bij TiN wordt gepersonaliseerd leren vormgegeven door volgende 

indicatoren:  

1. De leerstof sluit goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen; 

2. De leerlingen krijgen voldoende ruimte om hun talenten te ontwikkelen; 

3. Er zijn keuzemogelijkheden tijdens de les; 

4. De leerlingen kunnen verbanden zien tussen de verschillende vakken. 

"1. Aanbod keuzes aan leerlingen; 

Actuele thema’s worden behandeld om aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Er 

worden keuzemogelijkheden gegeven in opdrachten en de verwerking. Formatieve evaluatie met 

behulp portfolio’s wordt ingezet om ter beoordeling van leerprestaties. 

 

4.1.1 Onderzoeksdesign 

De klassen M2A, M2B, M2C en M2D, die het tweede leerjaar VMBO volgen, vormen een 

experimentele groep, omdat deze klassen deelnemen aan de interventie. Twee klassen die het 

eerste leerjaar VMBO (B1A en B1B) en niet deelnemen aan de interventie vormen de controlegroep. 

In deze klassen wordt gewerkt met dezelfde methode als in de interventiegroep. Het 



onderzoeksdesign betreft een voor- en nameting opzet met een experimentele groep en een 

controlegroep.  

 

4.2 Deelnemers 

Volgens de schoolgegevens zitten in er in de experimentele groepen 85 leerlingen (klas M2A n=21 

M2B n=21, M2C n=22, M2B n=21) en in de controleklassen 48 leerlingen (B1A n=24 leerlingen en 

B12B n=24). Op basis van de voormeting (oktober 2016) zijn de volgende achtergrondgegevens 

verkregen. De leerlingen in de experimentele groep volgen bij de voormeting het tweede leerjaar 

mavo (TIN/economie: n=22, 64% mannelijk).  

De controlegroep Nederlands en wiskunde is samengesteld uit leerlingen die het eerste leerjaar 

mavo volgen (n=15, 40% mannelijk). In oktober 2016 was de gemiddelde leeftijd van de leerlingen in 

experimentele groep 13 jaar (M=13,19, SD=.40, n=27) en de controlegroep ongeveer 12 jaar 

(M=12,13, SD=.72, n=16). 
 

4.3 Dataverzameling 

De vragenlijst van de voormeting is afgenomen in oktober 2016. Op de voormetingvragenlijst 

economie/TIN was de respons 39% in de experimentele groep (64% m, n=22). Op de 

voormetingvragenlijst Nederlands was de respons 26% in de experimentele groep en 40% in de 

controlegroep. Op de voormeting wiskunde is 34% van de leerlingen uit experimentele groep aan de 

vragenlijst begonnen; voor controlegroep was dit 60%.  

Technische belemmeringen konden een rol spelen bij de digitale afname, waardoor leerlingen niet 

altijd de vragenlijst volledig konden invullen. 

Naast kwantitatieve data is ook een kwalitatieve dataverzameling gedaan. Met 2 groepen leerlingen 

a 2 leerlingen uit de experimentele groep is een interview gehouden over de interventie. De 

docenten TiN hebben schriftelijk gereageerd over hun ervaringen met de interventie.  

 

5. Instrumenten 
5.1 Vragenlijst 

De vragenlijst van zowel de voor- als nameting bestond uit items over motivatie (16 items), 

zelfregulatie (32 items) en motivatieschalen Effort, Self-efficacy en Autonomy support (20 items), 

nut van het vak (16 items) en invulling TIN (13 items). Enkele items zijn aangepast aan de specifieke 

context, bijvoorbeeld door het vak expliciet te noemen in plaats van de algemene term ‘school’. Op 

basis van de items zijn schalen geconstrueerd. Er is sprake geweest van een lage betrouwbaarheid 

van de schaal Autonomy support (αeconomie=.11, αNederlands=.19, αwiskunde=.54) en de schaal Planning 

(αNederlands=.44). Voor een uitgebreide uitleg over de instrumenten verwijzen we naar de bijlage. 

 
5.2 Interviews en vragenlijst  
Met de leerlingen zijn semigestructureerde interviews gehouden over de ervaringen en uitvoering 

van de interventie. Vooraf aan het interview zijn er vragen opgesteld om het gesprek te 

structureren. Een voorbeeld van een interviewvraag is: “Wat vind je van deze manier van werken in 

de lessen?” Tijdens het interview werd er doorgevraagd voor verduidelijking. Het interview met de 

leerlingen duurde 30 minuten per groep leerlingen. 

De docenten hebben in maart 2017 schriftelijk gereageerd op een set uitspraken over de interventie. 

De focus van de vragenlijst ligt op de invulling van en ervaring met de interventie. Voorbeeldvragen 

zijn: Ik zie een groei in de vaardigheid zelfregulering. Als je 'ja' hebt geantwoord, kun je daar dan een 



voorbeeld van geven. Als je 'nee' hebt geantwoord, kun je dan een aanbeveling geven zodat deze 

vaardigheid wel tijdens TiN wordt meegenomen.  

 
6. Analyses 
6.1 Vragenlijst 

De voormeting motivatie, zelfregulatie, ervaringen leerlingen met invulling interventie en het nu van 

de verschillenden vakken is geanalyseerd gebruikmakend van beschrijvende statistieken en t-tests.   

Voor elke schaal uit de vragenlijst is een t-test uitgevoerd, waarbij de voormeting de afhankelijke 

variabele is en de groep (experimentele groep en controlegroep) de onafhankelijke variabele. 

 

6.2 Interviews en vragenlijst 

De interviews met de leerlingen zijn uitgeschreven ten behoeve van de een inhoudsanalyse. Dat is 

samenvattend gedaan met hoofdpunten. Aan de hand van de interventiebeschrijving zijn kenmerken 

geformuleerd. Op basis van die kenmerken is de inhoud van de interviews geanalyseerd.  

De antwoorden van de docenten op de vragenlijst zijn ook op basis van de interventiekenmerken 

geanalyseerd, om de invulling van de interventie te beschrijven en de ervaringen van de docenten in 

kaart te brengen. 

 

7. Resultaten 
7.1 Invulling van de interventie  

Leerlingen krijgen een werkelijk probleem uit hun (toekomstig) leven binnen de 4 thema's. 

Leerlingen werken binnen een thema aan opdrachten die ontleend zijn aan actuele thema's en 

werkelijke problemen. Hierin is de leerling degene die bepaalt hoe goed hij een opdracht aanpakt 

samen met de anderen, de verantwoordelijkheid neemt voor organisatie en uitvoering van de 

opdracht, net als het vragen om uitleg, hulp bij de docent.  

Leerlingen maken gebruik van hun IPad om hun opdrachten te maken en te communiceren met 

elkaar en met docenten. Voor de opdrachten gebruiken leerlingen online bronnen voor de inhoud en 

vormgeving. Daarnaast maken leerlingen gebruik van een online omgeving waar zij met docenten en 

met leerlingen uit hun groep kunnen communiceren over de opdrachten.  

Docent is een coach en instructeur voor de leerlingen. Docent maakt leerlingen duidelijk hoe de 

structuur van de themaopdrachten eruit ziet, geeft aan de verwachte inlevermomenten. Gedurende 

de verwerking van de opdrachten is de docent begeleider van de verwerking, waarbij de docent de 

leerlingen zelf laat ontdekken welke mogelijkheden er zijn, hen vrij laat in de creativiteit, maar wel 

aanspoort om zich te houden aan de afspraken rondom de opdrachten. Docent helpt de leerlingen 

een stap verder.  

 

7.2 Ervaring docenten met de interventie  
7.2.1 Invulling interventie  

Vier TiN-docenten hebben de invulling van de TiN-lessen geëvalueerd in termen van hun ervaring 

met de interventie in vergelijking met reguliere lessen en hun perceptie over de groei in 

vaardigheden van leerlingen. Tabel 1 geeft een overzicht van de antwoorden van de docenten op de 

uitspraken over de invulling van de interventie en groei in vaardigheden van de leerlingen. 

 

  



Tabel 1 Perceptie docenten over de groei in vaardigheden van leerlingen en invulling interventie 

 Mee eens 

(Ja) 

Leerlingen zijn meer betrokken bij hun eigen leerproces in vergelijking tot de reguliere les 1 

TiN-lessen zijn interactiever dan reguliere lessen 3 

Er zijn kerndoelen verweven in de TiN-thema’s  3 

Een TiN-thema moet voldoen aan de volgende criteria: betekenisvolle leerstof, nut en 

noodzaak, een betekenisvolle authentieke leervraag, keuzevrijheid, 2 of meer 21
st

 century skills, 

onderzoekend gedeelte, feedback, presenteren aan een breder publiek 

3 

Bij TiN wordt op een andere manier getoetst dan bij reguliere vakken 4 

TiN draagt bij aan toekomstgericht onderwijs 4 

Communicatie 4 

Sociale en culturele vaardigheden 4 

Samenwerken 4 

Probleem oplossend en handelend denken 4 

Creatief denken en handelen 3 

Zelfregulering  3 

Ict-basisvaardigheid 3 

Mediawijsheid 2 

Kritisch denken 2 

 

Twee docenten vinden dat leerlingen niet meer betrokken zijn bij hun leerproces tijdens de TiN-

lessen vergeleken met reguliere lessen. Dit komt doordat de leerlingen bezig zijn met wat de docent 

vindt en niet wat ze zelf vinden en doordat zij het resultaat niet altijd zien. Volgens een docent is er 

juist sprake van meer betrokkenheid van de leerlingen omdat feedback op elkaars werk is een 

belangrijk onderdeel is van de interventie.  

Een docent vindt dat de interactiviteit in de lessen afhankelijk is van het onderwerp en de indeling. 

Twee andere docenten vinden TiN-lessen interactiever dan de reguliere. Er worden meerdere 

werkvormen gebruikt en er zijn weinig frontale lesmomenten. Soms zijn de TiN-lessen iets te digitaal 

en is het fijn om even back to basics te gaan.  

Kerndoelen voor de onderbouw zijn verweven in de verschillende vakoverstijgende thema's. 

Docenten denken dat in de andere thema's kerndoelen ook verwerkt zijn, maar dat deze niet goed 

naar voren komen. De kerndoelen van economie zijn in het thema 'Geld' zichtbaar verwerkt. De 

kerndoelen en eindtermen zouden beter verwerkt moeten worden in de thema’s.  

Volgens een docent zijn de criteria voor een TiN-thema wel verwerkt in de thema’s op basis van 

leerbehoeftes van de leerlingen. De andere docenten zien niet alle criteria in alle thema’s terug.  

Bij TiN wordt er getoetst op het eindproduct. Er is maar een reguliere toets gegeven over het thema 

‘Geld’. De focus ligt op het beoordelen van ontwikkeling. Leerlingen moeten laten zien wat ze weten 

via presentaties, vlogs, posters en mindmaps.  

Het programma zou aan het begin van het schooljaar duidelijk zijn en het vastleggen van de 

voortgang van de leerlingen in een portfolio. Daarnaast zou er tijd moeten zijn voor docenten om te 

overleggen en te ontwikkelen. 

Docenten hebben aangegeven een groei te zien bij de leerlingen in bepaalde vaardigheden. De 

leerlingen kunnen volgens de docenten met elkaar communiceren: zij spreken elkaar over de 

voortgang van het project en presenteren voor de klas. Zij leren met onbekenden op straat door 

middel van de opdracht het afnemen van enquêtes. De leerlingen begrijpen dat samenwerken 

gedeelde verantwoordelijkheid voor het proces betekent. De veranderende samenstellingen helpt 



de leerlingen om met iedereen te kunnen samenwerken. Een docent is erg positief over het rekening 

houden met kwaliteiten en rolverdeling bij de samenstelling van groepen leerlingen bij een van de 

thema’s. Ook over probleem oplossend en handelend denken van de leerlingen zijn docenten 

positief. Bij afwezige groepsgenoten kijken de leerlingen naar de mogelijkheden om toch met de 

opdrachten of presentatie aan de slag te gaan. Volgens een van de docenten moeten de leerlingen 

wel gecoacht worden in het probleemoplossend denken en handelen.  

Bij de vaardigheden rondom creatief denken en handelen, kritisch denken, ICT basisvaardigheid, 

mediawijsheid en zelfregulering hebben sommige docenten aangegeven geen groei te zien. Volgens 

de docenten die aangegeven hebben geen groei te zien in de deze vaardigheden, kunnen er 

aanpassingen worden gedaan in de manier van lesgeven. Bijvoorbeeld door coachen van leerlingen 

bij het creatief denken en handelen en kritisch denken, om niet snel tevreden te zijn. Wat betreft 

zelfregulering worden de leerlingen steeds bewuster van hun houding. De leerlingen moeten 

gecoacht worden in zelfregulatie. De leerlingen zijn gericht op wat de docent zegt en vindt. Voor de 

leerlingen is als iets af is, ook af. Ze kritisch te laten kijken naar hun werk om er zelf achter te komen 

wat er dan anders/beter moet is nog volgens een docent lastig.  

Volgens de meeste docenten leren zij nieuwe vaardigheden en ICT mogelijkheden te benutten, zoals 

gebruik van Prezi en gebruik iPad om informatie in te winnen en te verwerken in een digitale video 

en delen van informatie. Een van de docenten vindt dat leerlingen de kennis rondom ict niet 

ontwikkeld hebben gedurende de TiN-lessen, maar al eerder verworven hebben. 

Een van de docenten vindt dat leerlingen tijdens TiN de kennis van mediawijsheid verder 

ontwikkelen, bijvoorbeeld filmpjes maken. Een andere docent vindt dat leerlingen zich bewust 

worden van online delen en opstarten van een Instagram- of Facebookprofielen voor andere 

doeleinden als privé gebruik. Twee van de vier docenten zien geen groei de vaardigheid 

mediawijsheid.  

 

7.3 Ervaring leerlingen met de interventie  
7.3.1 Invulling interventie  

De leerlingen zijn positief over de keuzemogelijkheid bij samenwerking en over de leerstof. Een 

leerling vindt de opdrachten heel leuk omdat je eigen groepjes kan kiezen. Een andere leerling vindt 

de opdrachten interessant omdat hij over nieuwe dingen iets te weten komt. Een ander groepje 

leerlingen vindt dat leerlingen goed bezig. De opdracht vinden zij informatief. Ze hoeven niet te 

luisteren naar een docent die een verhaal vertelt maar kunnen eigen richting opgaan. Ze kunnen 

bijvoorbeeld zelf kiezen voor een product, hoe ze tot het product komen en hoe ze dat kunnen 

aanpakken. Ook vinden leerlingen de opdracht creatief, en leerzaam, omdat ze veel informatie 

moeten opzoeken. Deze leerlingen werken aan een artikel schrijven dat op de poster komt. Een 

ander groepje leerlingen maakt een website met meerdere pagina over de verschillende 

onderwerpen. Leerlingen vinden het ingewikkeld omdat zij eerst moet uitzoeken wat ze moeten 

doen en de taken moeten verdelen.  

Er zijn ook leerlingen die minder positief reageren op de vraag hoe zij de lesopdracht ervaren. Een 

leerling vindt het onderwerp niet zo interessant, omdat zij al veel over weet. Het schrijven van een 

artikel vindt de leerling ook niet uitdagend. Het onderwerp is volgens de leerling eigenlijk leuk, maar 

het typen van het artikel vindt hij minder leuk om te doen. Volgens de leerling had het iets 

creatiever gekund dan een artikel schrijven, bijvoorbeeld onderzoekje doen buiten en niet alleen in 

de school. Daarnaast te is het voor de leerlingen te lang elke week 3 uur achterelkaar te zitten aan 



een onderwerp. Zij vinden een uur voldoende voor verdieping. Het zou volgens leerlingen beter zijn 

de drie uur te verspreiden over een week. 

 

7.3.2 Differentiatie  

In Tabel 2 staan de gemiddelde scores voor uitspraken over differentiatie op inhoud, niveau, tempo 

en toetsing van de leerlingen die deelnemen aan de interventie. De leerlingen ervaren dat er in hoge 

mate sprake is van differentiatie binnen de TiN-lessen. De leerlingen scoren gemiddeld 3.51 

(SD=0,59, n=20) op de schaal differentiatie bij TiN.  

 

Tabel 2 Gemiddelden (G), standaardafwijkingen (SD), aantallen leerlingen (n) voor differentiatie bij TIN 

 G SD n 

Differentiate 

inhoud  

 

  

leerlingen doen verschillend soort werk 3,40 0,94 20 

leerlingen krijgen verschillende vragen 3,45 1,15 20 

leerlingen doen een verschillende hoeveelheid werk 3,15 0,99 20 

leerlingen doen opdrachten van verschillende moeilijkheid 2,95 1,10 20 

Differentiate 

niveau   

leerlingen krijgen extra uitleg  3,75 1,02 20 

leerlingen werken met verschillend lesmateriaal 3,95 0,95 20 

leerlingen werken op verschillende plekken 3,95 1,00 20 

leerlingen werken afwisselend individueel en in groepen 3,80 0,95 20 

leerlingen werken afwisselend zelfstandig en samen  3,80 1,01 20 

Differentiatie 

tempo  

leerlingen in hun eigen tempo  3,40 1,23 20 

leerlingen krijgen extra tijd voor een opdracht  3,45 1,15 20 

Differentiate 

toetsing 

aandacht voor de individuele ontwikkeling 3,45 0,69 20 

leerlingen worden op een verschillende manier beoordeeld 3,10 0,91 20 

 

7.3.3 Ervaringen leerlingen over het nut van vakken 

In Tabel 3 staan de gemiddelden op de schaal nut van het vak voor de experimentele en de controle 

groep. De leerlingen ervaren de vakken Nederlands, wiskunde en economie als nuttig voor hun 

toekomst.  

 

Tabel 3 Gemiddelden (G), standaardafwijkingen (SD), aantallen leerlingen (n) voor nut van vakken 

 Experimentele groep  Controlegroep  

 G SD n G SD n 

Nederlands 3,56 0,39 20 3,65 0,51 14 

Wiskunde 3,28 0,44 19 3,70 0,58 12 

Economie 3,04 0,49 21    

 

Per vak is een vergelijking gemaakt tussen de scores van leerlingen in de experimentele groep en de 

controlegroep. In Tabel 3 staan de gemiddelden op de schaal nut van het van wiskunde uitgesplitst 

naar conditie. Een t-test uitgevoerd om te bepalen of er een verschil is tussen de experimentele 

groep en de controlegroep op de schaal ‘het nut van het vak Nederlands’. Er is geen verschil 

gevonden tussen de groepen in hun perceptie over het nut van het van Nederlands. De leerlingen in 

beide groepen ervaren in gelijke mate Nederlands als een nuttig vak.  

 

 

  



Tabel 3 Gemiddelden (G), standaardafwijkingen (SD), aantallen leerlingen (n) voor nut van vak Nederlands  

 Experimentele 

groep  

Controle 

groep  

G SD n G SD n 

Als ik Nederlandse tv-programma's kijk, dan merk ik dat ik er wat 

aan heb om Nederlands te leren  

2,75 1,25 20 2,64 1,08 14 

Buiten school kan ik met Nederlands weinig doen. 2,45 1,05 20 2,36 1,08 14 

Nederlands heb je nodig voor veel vervolgopleidingen 3,60 0,88 20 4,21 0,58 14 

Je maakt met een goede kennis van het Nederlands meer kans op 

een baan 

3,80 0,77 20 3,93 0,83 14 

Je hebt geen Nederlands nodig om verder te leren  2,40 1,05 20 2,14 1,23 14 

Nederlands leren is nuttig omdat ik in andere vakken Nederlands 

gebruik 

3,95 0,76 20 4,00 0,88 14 

In weinig beroepen heb je iets aan het vak Nederlands 2,40 0,88 20 1,93 0,83 14 

Nederlands is onbelangrijk voor je toekomstige werk 2,30 1,13 20 2,00 0,88 14 

In het dagelijkse leven heb ik het vak Nederlands nodig 4,15 0,75 20 3,39 0,92 14 

Ook zonder Nederlands in je pakket kom je voor veel  

vervolgopleidingen in aanmerking 

3.00 0,92 20 2,86 0,77 14 

Nederlands is nodig om later een baan te krijgen. 3,85 0,81 20 3,71 0,61 14 

Ik wil graag goed Nederlands leren zodat ik makkelijk met andere 

mensen kan praten 

3,90 0,97 20 3,79 0,89 14 

Ik vind het leuk om iets te weten over talen 3,20 1,06 20 3,14 1,10 14 

Ik heb een hekel aan het vak taal 2,90 0,91 20 2,93 1,14 14 

Ik leer graag goed Nederlands 3,50 0,83 20 3,29 0,99 14 

Nederlands is belangrijk voor je toekomstige leven 3,75 0,85 20 4,00 0,56 14 

 

In Tabel 4 staan de gemiddelden op de schaal nut van het van wiskunde uitgesplitst naar conditie. 

Zowel de leerlingen in de experimentele groep als de leerlingen in de controlegroep ervaren 

wiskunde als een nuttig vak. In beide groepen scoren de leerlingen gemiddeld tussen de 3.0 en 4.0. 

Een t-test is uitgevoerd om te testen of er verschillen zijn tussen de gemiddelden van de groepen, 

met “Ervaringen over het nut van wiskunde” als afhankelijke variabele en groep (experimentele 

groep en controlegroep) als onafhankelijke variabele. Er is een significant verschil gevonden tussen 

de experimentele groep en de controlegroep in hun ervaring over het hun van wiskunde 

F(19)=2,127, p=0.047, d=0,82. Er is sprake van een groot effect. De leerlingen in de experimentele 

groep scoren lager (M=3,28, SD=0,44, n=19) dan de leerlingen in controlegroep (M=3,70, SD=0,58, 

n=12). De leerlingen in de experimentele groep ervaren wiskunde minder nuttig, dan de leerlingen in 

de controlegroep. 

De gemiddelde scores voor de ervaringen over net nu van het vak economie staan in Tabel 5. De 

leerlingen in de experimentele groep ervaren het vak economie als nuttig. Zij scoren gemiddeld rond 

de 3.0 op de schaal “Ervaringen leerlingen over het nut van het vak economie”.  

 

 

 

 

 

 

  



Tabel 4 Gemiddelden (G), standaardafwijkingen (SD), aantallen leerlingen (n) voor nut van het vak wiskunde  

 Experimentele 

groep  

Controle 

groep  

G SD n G SD n 

Buiten school kan ik met wiskunde weinig doen 3,05 0,97 19 1,75 0,87 12 

Wiskunde heb je nodig voor veel vervolgopleidingen 3,53 1,02 19 4,08 0,67 12 

Je maakt met een goede kennis van wiskunde meer kans op een 

baan 

3,26 0,93 19 4,33 0,78 12 

Je hebt geen wiskunde nodig om verder te leren  2,68 1,12 19 2,33 1,07 12 

Wiskunde leren is nuttig omdat ik in andere vakken wiskunde 

gebruik 

3,11 1,15 19 3,33 0,89 12 

In weinig beroepen heb je iets aan het vak wiskunde 2,47 0,84 19 1,83 0,84 12 

Wiskunde is onbelangrijk voor je toekomstige werk 2,16 0,69 19 1,92 1,08 12 

In het dagelijkse leven heb ik het vak wiskunde nodig 3,37 0,96 19 3,67 0,99 12 

Ook zonder wiskunde in je pakket kom je voor veel 

vervolgopleidingen in aanmerking 

3,11 0,88 19 2,75 0,87 12 

Wiskunde is nodig om later een baan te krijgen  3,16 0,84 19 3,17 0,94 12 

Ik wil graag goed wiskunde leren zodat ik makkelijk met andere 

mensen over wiskundige dingen kan praten 

2,84 1,07 19 2,75 1,06 12 

Ik vind het leuk om iets te weten over wiskunde 3,26 0,99 19 3,50 1,09 12 

Ik heb een hekel aan het vak wiskunde 2,68 1,25 19 2,25 0,75 12 

Ik leer graag goed wiskunde 3,37 1,01 19 3,42 0,90 12 

Wiskunde is belangrijk voor je toekomstige leven 3,53 0,77 19 4,08 1,00 12 

 

Tabel 5 Gemiddelden (G), standaardafwijkingen (SD), aantallen leerlingen (n) voor nut van het vak economie  

 Experimentele 

groep 

G SD n 

Buiten school kan ik met economie weinig doen 3,05 1,16  21 

Economie heb je nodig voor veel vervolgopleidingen  2,90 1,0 21 

Je maakt met een goede kennis van economie meer kans op een baan  3,33 1,02 21 

Je hebt geen economie nodig om verder te leren 2,86 1,06 21 

Economie leren is nuttig omdat ik in andere vakken economie gebruik 3,00 0,89  21 

In weinig beroepen heb je iets aan het vak economie  2,90 0,94  21 

Economie is onbelangrijk voor je toekomstige werk 2,38 0,92 21 

In het dagelijkse leven heb ik het vak economie nodig  3,00 1,00 21 

Ook zonder economie in je pakket kom je voor veel vervolgopleidingen in aanmerking  3,33 1,07 21 

Economie is nodig om later een baan te krijgen  3,00 0,95 21 

Ik wil graag goed economie leren zodat ik makkelijk met andere mensen over wiskundige 

dingen kan praten 

2,71 1,06 21 

Ik vind het leuk om iets te weten over economie 2,95 1,07  21 

Ik heb een hekel aan het vak economie  3,00 0,89 21 

Ik leer graag goed economie  2,90 1,00 21 

Economie is belangrijk voor je toekomstige leven  3,19 0,93 21 

 
 



7.4 Motivatie en zelfregulatie  
De voormetinggemiddelden op de motivatieschalen en zelfregulatieschalen staan in Tabel 6. Een t-

test is uitgevoerd om te testen of er significante verschillen bestaan in de voormetingscores tussen 

de experimentele groep en de controlegroep. Er zijn geen verschillen gevonden in motivatie en 

zelfregulatie bij Nederlands en wiskunde tussen de experimentele groep en de controlegroep op de 

voormeting. De leerlingen zijn gemotiveerd zowel voor de Nederlandse lessen en wiskundelessen als 

voor de TiN-lessen. De gemiddelde scores liggen rond de 3.0 voor de motivatieschalen. Wat betreft 

zelfregulatie ligt de gemiddelde score ook rond de 3.0. De leerlingen ervaren dat zij de 

zelfregulatievaardigheid Evalueren van het leerproces iets minder toepassen bij de TiN-lessen, 

wiskunde en Nederlands, vergeleken met de gemiddelde scores voor de andere 

zelfregulatievaardigheden. Voor een uitgebreide beschrijving van de gemiddelden verwijzen we naar 

de Terugkoppeling interventieonderzoek voormeting 2016-2017.
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Tabel 6 Gemiddelden (G), standaardafwijkingen (SD), aantallen leerlingen (n) voor motivatie en zelfregulatie  

 Experimentele 
groep  

Controlegroep  

G SD n G SD n 

Motivatie Motivatie voor 

Nederlandse les 

Intrinsieke motivatie  3,07 0,89 15 2,82 0,81 11 

Geïdentificeerde 

motivatie 

3,45 0,80 15 3,57 0,73 11 

Extrinsieke motivatie  3,37 0,71 15 3,39 0,62 11 

Amotivatie 2,70 0,90 15 2,41 1,04 11 

Motivatie voor  

wiskundeles 

Intrinsieke motivatie  2,86 0,90 19 3,02 0,69 12 

Geïdentificeerde 

motivatie 

3,33 0,98 19 4,01 0,78 12 

Extrinsieke motivatie  3,26 0,99 19 3,54 1,12 12 

Amotivatie 2,76 0,90 19 2,38 0,51 12 

Motivatie voor 

TIN-les 

Intrinsieke motivatie  2,80 0,86 20  

Geïdentificeerde 

motivatie 

2,89 0,96 20 

Extrinsieke motivatie  3,60 0,70 20 

Amotivatie 3,14 0,85 20 

Effort Inspanning voor Nederlandse les 3,27 0,68 15 3,48 0,80 11 

Inspanning voor wiskundeles 3,49 0,78 19 3,42 0,58 12 

Inspanning voor TiN-les 3,23 0,53 20  

Self-efficacy Self-efficacy bij Nederlandse les 3,43 0,55 15 3,50 0,51 11 

Self-efficacy bij wiskundeles 3,30 0,81 19 3,59 0,70 12 

Self-efficacy bij TIN-les 3,49 0,62 20  

Autonomy 

support 

Autonomy support bij docent Nederlands 3,23 0,29 15 3,28 0,34 11 

Autonomy support bij wiskundedocent 3,11 0,48 19 3,30 0,31 12 

Autonomy support bij TIN-docent 3,05 0,39 20  

Zelfregulatie Zelfregulatie bij 

schoolwerk Nederlands  

Taakoriëntatie 3,11 0,95 17 3,23 0,51 16 

Planning 3,62 0,64 17 3,56 0,58 16 

Doorzettingsvermogen 3,61 0,74 17 3,86 0,50 16 

Self-efficacy 

zelfregulatie 

3,56 0,51 17 3,40 0,51 16 

Evaluatie product 3,80 0,79 17 3,80 0,82 16 

Evaluatie proces 3,00 0,81 17 2,91 0,88 16 

Zelfregulatie bij 

schoolwerk wiskunde 

Taakoriëntatie 2,92 0,67 25 3,28 0,49 20 

Planning 3,26 0,74 25 3,30 0,67 20 

Doorzettingsvermogen 3,52 0,81 25 3,78 0,50 20 

Self-efficacy 

zelfregulatie 

3,47 0,61 25 3,34 0,46 20 

Evaluatie product 3,43 0,88 25 3,62 0,55 20 

Evaluatie proces 2,79 0,93 25 2,93 0,84 20 

Zelfregulatie bij 

schoolwerk TIN 

Taakoriëntatie 3,02 0,72 25  

Planning 3,48 0,93 25 

Doorzettingsvermogen 3,59 0,75 25 

Self-efficacy 

zelfregulatie 

3,28 0,62 25 

Evaluatie product 3,20 0,82 25 

Evaluatie proces 2,57 1,06 25 
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8. Conclusie  
Op basis van dit onderzoek kan er geconcludeerd worden dat binnen de interventie TiN sprake is van 

differentiatie op inhoud op basis van aanbod keuzes aan leerlingen in opdrachten over actuele 

thema’s. Er wordt gedifferentieerd op niveau door inzet van verschillende werkvormen en-

materialen en groepssamenstelling. Ook is er sprake van differentiatie op tempo en formatieve 

evaluatie. 

Docenten ervaren hun rol als coachend, omdat zij ervaren dat leerlingen gestuurd moeten worden 

door de docenten in ontwikkeling van bepaalde vaardigheden. Docenten hebben behoefte aan tijd 

en ruimte voor overlegmomenten en een omschreven programma vooraf aan de uitvoering van de 

interventie.  

Leerlingen zijn positief over de interventie, omdat zij de opdrachten als creatief en leerzaam ervaren 

en keuzemogelijkheden hebben voor verwerking. Over de huidige tijdsindeling voor besteding aan 

de opdrachten zijn de leerlingen niet tevreden.  

De leerlingen zien het nut van de vakken Nederlands, economie en wiskunde in voor hun toekomst, 

ze zijn gemotiveerd voor de TiN-lessen, Nederlandse lessen en wiskundelessen. Ook is er sprake van 

toepassen van zelfregulatievaardigheden door leerlingen bij deze lessen.  
 

 

 


