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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 “Programmagestuurd leren en coaching” onderzocht. Het 

interventieonderzoek bestaat uit twee metingen, een voormeting en een nameting. Deze metingen 

worden teruggekoppeld in dit schoolrapport. 

 

2. Schoolcontext1  

2.1 Algemene kenmerken 

School  5.14 is een scholengemeenschap met 1400 leerlingen en een personeelssterkte van 

140,2 fte’s. School  5.14  biedt de volgende schoolniveaus aan: mavo, havo en vwo (atheneum en 

gymnasium). Binnen de vwo wordt zowel Atheneum als Gymnasium aangeboden. De school heeft 

een protestants- christelijke denominatie.  

 

2.2 Visie en missie van de school
2
 

De visie van de school luidt: 

‘Leerlingen worden geprikkeld te leren in een krachtige leeromgeving die hen de beste kansen biedt 

om hun talenten te ontplooien. Zij verwerven competenties die nu en straks bruikbaar zijn in 

leefsituatie, maatschappelijk verkeer en beroepsuitoefening.’ 

De missie van de school luidt: 

‘School 5.14 is een protestants-christelijke school die handelt vanuit het evangelie. De school 

begeleidt leerlingen op weg naar volwassenheid. De school is daarbij een proeftuin waar geleerd 

wordt verantwoorde keuzes te maken. Samen leren, samen leven, samen leren samenleven in een 

samenleving met messiaans perspectief.’ 

2.3 Onderwijskundige ontwikkelingen rondom gepersonaliseerd leren  

De doelen voor het onderwijs formuleert de school als volgt: 

1. ‘flexibel organiseren van maatwerk mogelijk maken; 

2. leerlingen meer boeien; 

3. leerlingen een onderzoekende houding aanleren; 

4. vakmanschap van medewerkers stimuleren en waarderen; en 

5. rekenschap en verantwoording afleggen aan leerlingen, ouders/verzorgers en aan elkaar als 

medewerkers.’  

De school heeft de ambitie van traditioneel leren (2015) naar gepersonaliseerd leren (2016) over te 

gaan: Leren bevorderen met ruimte voor het individu. De school wil denkvaardigheden en 

metacognitieve vaardigheden van de leerlingen aandacht geven. Het gaat om plannen, zelfinzicht en 

evalueren van leren. Het gepersonaliseerd leren zou meer talentontwikkeling en maatwerk 

                                                
1
 Bronnen: website School 5.14, communicatie school 

2
 Bron: Schoolgids School 5.14  2016-2017 



bevorderen. Docenten worden getraind in hun ontwikkeling. Zo is een cursus coaching met aandacht 

voor metacognitie, motivatie en mindset voor docenten die maatwerkuren (de interventie) 

verzorgen. 

 

2.4 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 de mindset die leerlingen hebben betreffende hun 

schoolwerk? 

 

3. Interventie 

Er wordt belang gehecht aan kennis van en aandacht voor motivatie, metacognitie en mindset (3M) 

in de begeleiding van leerlingen. 3M vormt de basis van de begeleiding van leerlingen. Docenten 

passen metacognitie, motivatie en mindset bewust toe in de begeleiding van leerlingen. De 

interventie wordt vormgegeven met 'maatwerkuren'. Dat zijn uren die gereserveerd zijn voor 

leerlingen om zelfstandig te werken aan hun werk betreffende verschillende vakken en docenten om 

de leerlingen te ondersteunen of coachen in het leerproces door het toepassen van de 3M in de 

gesprekken met de leerlingen tijdens de maatwerkuren. Door de maatwerkuren en de coaching 

waarbij de 3M worden toegepast in gesprekken zouden de leerlingen leren verantwoordelijkheid te 

nemen voor hun eigen leren. Vooraf aan de interventie hebben 11 docenten een training gevolgd in 

het coachen van leerlingen. In vier trainingsbijeenkomsten werden de docenten getraind in het 

coachen van leerlingen. Een handboek door de docenten en opleiders werd er ontworpen 

gedurende de bijeenkomsten. Het handboek kan gebruikt worden tijdens implementatie van de 

interventie. 

 

3.1 Onderzoeksdesign 

Drie klassen AG1, AG2 en AG3 vormen de experimentele groepen, omdat in deze klassen de 

interventie “Programmagestuurd leren en coaching” uitgevoerd is. Drie klassen die niet deelnemen 

aan de interventie (HA1, HA2 en HA3) vormen de controlegroep. De controlegroepen maken gebruik  

van de lesmethodes voor het eerste leerjaar havo. De interventieklassen hebben in aanvulling op de 

lessen met de methodes op het vwo-niveau ook mentoruren. Het onderzoeksdesign betreft een 

voor- en nameting opzet met experimentele groepen en controlegroepen.  

 

3.2 Deelnemers 

Volgens de schoolgegevens zitten in er in de experimentele groepen 83 leerlingen (AG1 n=25, AG2 

n=29 en AG3 n=29). In de controleklassen zitten 90 leerlingen (HA1 n=30, HA2 n=30 en HA3 n=30). 

Op basis van de voormeting (oktober 2016) zijn de volgende achtergrondgegevens verkregen. De 

leerlingen in experimentele groepen volgen bij de voormeting het eerste leerjaar atheneum (AG1 

n=25, 60% mannelijk; AG2 n=28, 34% mannelijk; AG2 n=29, 59% mannelijk). De controlegroep is 

samengesteld uit leerlingen die het eerste leerjaar havo volgen (HA1 n=27, 43% mannelijk; HA2 



n=30, 47% mannelijk; HA3 n=30, 63% mannelijk). In oktober 2016 was de gemiddelde leeftijd van de 

leerlingen in experimentele groepen (AG1 M=11.76, SD=.44, n=25; AG2 M=11.96, SD=.19, n=28, AG3 

M=11.83, SD=.54, n=29) en de controlegroepen (HA1 M=11.92, SD=.63, n=26; HA2 M=11.92, SD=.42, 

n=29; HA3 M=12.03, SD=.41, n=30) ongeveer 12 jaar. 

 

3.3 Dataverzameling 

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

respons 100% in de experimentele groepen AG1 en AG3 en 97% in de experimentele groep AG2. In 

de controlegroep HA1 was de respons op de voormeting 90% en in controlegroepen HA1 en HA3 

100%. 

De vragenlijst van de nameting is afgenomen in juni 2017. Op de nameting is 93% van de leerlingen 

uit experimentele groep AG2 aan de vragenlijst begonnen; voor experimentele groep AG3 was dit 

97%. Er was geen respons voor experimentele groep AG1 en controlegroep HA2.  

Bij de nameting is 97% van de leerlingen uit de controlegroep HA1 en de contolegroep HA3 aan de 

vragenlijst begonnen. Voor beide metingen geldt dat er technische belemmeringen een rol konden 

spelen bij de digitale afnames, waardoor leerlingen niet altijd de vragenlijst volledig konden invullen. 

 

4. Instrumenten 

4.1 Vragenlijst 

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

Zelfregulatie (32 items) en aan motivatie gerelateerde schalen Effort, Self-efficacy en Autonomy 

support (20 items), Mindset (7 items), Ervaringen leerlingen interventie (21), Ervaringen leerlingen 

lessen (13). Bij de vragenlijst van de nameting is een zogenaamde ‘Fidelity check’ toegevoegd (4 

items). Op basis van de items zijn schalen geconstrueerd. Voor een uitgebreide uitleg over de 

instrumenten verwijzen we naar de bijlage. 

 

4.2 Vragenlijst docenten 

De vragenlijst voor docenten is afgenomen in maart en oktober 2017. Docenten die maatwerkuren 

verzorgen hebben hun ervaringen met de interventie beschreven. Deze docenten hebben op het 

moment van de afname van de vragenlijst drie periodes ervaring met de interventie. Een 

voorbeeldvraag is: “In hoeverre draagt het gebruik van planners bij aan het eigenaarschap van de 

leerlingen?” 

 

5. Analyses 

5.1 Vragenlijst 

De ‘Fidelity check’ schaal is geanalyseerd met behulp van een variantieanalyse (ANOVA), waarbij de  

meting in juni 2017 de afhankelijke variabele is en de groep (de experimentele klassen en de 

controleklassen) de onafhankelijke variabele. Voor alle andere schalen uit de vragenlijst is bij 

voldoende respons een covariantie-analyse gedaan, waarbij de nameting de afhankelijke variabele 

is, de groep de onafhankelijke variabele en de voormeting covariaat.  

 



5.2 Vragenlijst docenten 

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

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

kaart te brengen. 

 

6. Resultaten 

6.1 Fidelity check 

Om te bepalen in hoeverre de interventie te onderscheiden is van het onderwijs zonder interventie, 

hebben de leerlingen een vraag beantwoord met vier stellingen die kenmerkend zijn voor de 

interventie. De leerlingen gaven voor de stellingen aan hoe vaak zij het afgelopen jaar een bepaalde 

activiteit hebben toegepast (5-puntsschaal; 1 = nooit, 5 = altijd). In Tabel 1 staan de gemiddelden en 

de standaardafwijking per stelling weergegeven. Een ANOVA is uitgevoerd, met scores op de fidelity 

check stellingen als afhankelijke variabele en groep als onafhankelijke variabele. Er is een significant 

verschil gevonden tussen de experimentele groepen en de controlegroepen op stelling 2 

F(3,99)=26.302, p=.000, d(AG2 en HA1)=1.89, d(AG2 en HA3)=1.72, d(AG3 en HA1)=1.78 en d(AG3 en HA3)=1.59. Er is 

sprake van grote effecten. De leerlingen in de experimentele groepen scoren hoger op 

interventiekenmerk ‘Werken met digitale opdrachten’, dan de leerlingen in de controlegroepen.  

Er is ook een significant verschil gevonden tussen de experimentele groepen en de controlegroepen 

op stelling 3 F(3,99)=10.916, p=.000, d(AG2 en HA1)=0.76, d(AG2 en HA3)=0.83, d(AG3 en HA1)=0.84 en d(AG3 en 

HA3)=0.91. Er is sprake van grote effecten. De leerlingen in de experimentele groepen scoren hoger op 

interventiekenmerk ‘Zelfstandig werken aan planning, na gesprek docent’, dan de leerlingen in de 

controlegroepen.  

Daarnaast is er ook een significant verschil gevonden tussen de experimentele groepen en de 

controlegroepen op stelling 4 F(3,99)=5.919, p=.001, d(AG3 en HA3)=0.62. Er is sprake van een 

middelmatig effect. De leerlingen in de experimentele groep scoren hoger op interventiekenmerk 

‘Zelfstandig werken aan opdracht, na gesprek docent’, dan de leerlingen in de controlegroep. Dat 

betekent dat de experimentele groepen de interventiekenmerken in hogere mate herkennen en 

ervaren, dan de controlegroepen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Tabel 1 Gemiddelden (G), standaardafwijkingen (SD) en aantallen leerlingen (n) interventiekenmerken  

 Experimentele  groepen* Controlegroepen** 

     AG2 AG3 H1 H3 

G  SD n G  SD n G  SD n G  SD n 

(1) Je eigen ideeën gebruiken en 

eigen keuzes maken om een 

opdracht te maken 

3,48 0,71 25 3,63 0,93 27 3,21 0,86 29 3,09 0,81 22 

(2) Werken met digitale 

opdrachten  

(bijvoorbeeld opdrachten op een 

computer/laptop/tablet) 

3,76 0,72 25 3,56 0,58 27 2,48 0,63 29 2,45 0,80 22 

(3) Zelfstandig werken aan je 

planning van schoolwerk, na een 

goed gesprek met de docent over 

de planning 

3,60 0,87 25 3,63 0,84 27 2,59 1,02 29 2,50 1,06 22 

(4) Zelfstandig werken aan een 

opdracht, na een goed gesprek 

met de docent over de opdracht 

3,52 0,77 25 3,56 0,70 27 2,86 0,95 29 2,82 0,91 22 

*AG1 geen respons   

** HA2 geen respons   

 

6.2 Invulling van de interventie  

Er wordt gedifferentieerd op tempo, omdat leerlingen in gesprek met hun coach aan de hand van de 

3M reflecteren  op het leerproces: hoe het leerproces tot nu toe eruitziet, wat er goed gaat en waar 

de valkuilen zijn. Ook verwoorden de leerlingen waarom zij denken dat er problemen in het 

leerproces zijn ontstaan, hoe zij denken dat de valkuilen opgelost kunnen worden, wat zij 

verwachten te gaan doen, hoe en wanneer zij hun werk inhalen, verbeteren, aanpassen, zodat ze 

weer op hun planning zitten. De coach bespreekt wat de leerling denkt over zijn motivatie voor het 

leren en werken aan opdrachten en motiveert de leerlingen aan de slag te gaan door te benoemen 

wat hij al kan en wat hij kan bereiken als hij aanpassingen aanbrengt in de manier waarop hij het 

werk plant en organiseert. Docenten differentiëren ook op inhoud, wanneer dat nodig is. Maar de 

opzet is het coachen van zelfstandig werk van leerlingen door het toepassen van 3M  om het 

leerproces, het tempo en het niveau van het leren te organiseren, zodat leerlingen meer 

verantwoordelijk worden voor hun werkresultaten in termen van beheersing van de content. 

Er is weinig sprake van aansluiting van de daadwerkelijke lesstof bij de interesse van leerlingen. Het 

gaat er eerder om het inspelen op de behoeftes en interesses van de leerlingen tijdens het 

verwerken van de lesstof, gerelateerd aan de wijze waarop leerlingen hun werk plannen, 

structureren, uitvoeren en evalueren. Enigszins sluit men aan bij de voorkeur van de leerlingen door 

hen keuzemogelijkheden aan te bieden in de planning en uitvoering van verschillende 

vakopdrachten. De leerling kiest aan welk vak hij gaat werken. Erkenning en waardering voor de 

verwerkte lesstof door de leerling vormen ook ingrediënten van een coachingsgesprek om de 

leerling te interesseren voor de lesstof in het vervolg. 

Leerlingen krijgen feedback tijdens maatwerkuren van de coach op het leerproces en inhoud, en 

tijdens lessen door de docent. De docent is de coach en begeleidt het leerproces. Het coachen 

gebeurt in één op één gesprekken maar uitdrukkelijk ook tijdens lessituaties. De leerling bepaalt 

mede het tempo en niveau in het leerproces.  



De leerlingen worden het hele jaar door alle docenten gecoacht. Voor de interventiegroep verandert 

de lessentabel per week: van 34 centrale lessen krijgen leerlingen nog maar 30 lessen, waarvan 25 

centrale lessen en 5 uur persoonlijke lessen. Deze 5 uren worden onder andere besteed aan 

coachingsgesprekken, maar bieden ook ruimte voor verbreding, verdieping en remediëring. Ict 

wordt ingezet als ondersteuning om leerlingen eenvoudiger met het juiste materiaal te laten werken 

en om docenten te ondersteunen bij het volgen van de vooruitgang van leerlingen. De rol van ict 

wordt ook ingezet in het klaslokaal met didactische strategieën bij het leren in een digitaal lokaal:  

1. Voorkennis activeren met vragen, kapstokken, aanwijzingen,  

2. Samenvattingen en notities maken,  

3. Inspanningen bevestigen en erkenning geven,  

4. Huiswerk en oefeningen,  

5. Non-verbale representatie,  

6. Feedback geven,  

7. Doelen stellen, vragen stellen, hypotheses testen,  

8. Identificeren van overeenkomsten en verschillen.  

 

6.3 Ervaring docenten met de interventie  

6.3.1 Invulling interventie  

De meerderheid van de docenten(9 van de 15 docenten) ervaart dat de planners duidelijk een 

meerwaarde hebben boven het opgeven van huiswerk. Zes van de vijftien docenten ervaren de 

planners als helder voor wat betreft wat er van leerlingen verwacht wordt; welke opdrachten 

gemaakt moeten worden. Ook vinden zij dat leerlingen kunnen doorwerken bij lesuitval. 

Volgens zes docenten volgt elke leerling zijn eigen pad aan de hand van suggesties van de docent. 

Vier docenten differentiëren op 3 niveaus: 1. Extra, 2. Basis en 3. Uitdagend. Drie andere docenten 

bieden uitdaging en maatwerk aan. Twee docenten differentiëren niet, maar bieden opdrachten van 

hetzelfde niveau. 

Docenten gaven aan dat zij automatisering van vaardigheden en kennis bij leerlingen sturen. De 

meerderheid van de docenten (13 van de 15 docenten) is niet helemaal tevreden met de huidige 

opbrengsten van het sturen op automatisering van vaardigheden en kennis van de leerlingen. Deze 

docenten vinden dat de opbrengsten van het sturen op automatisering beter kunnen.  

Zes van de vijftien docenten vinden dat de planners duidelijk meer bijdragen aan het eigenaarschap 

van de leerlingen. Negen van de vijftien docenten vinden dat de planners enigszins bijdragen aan het 

eigenaarschap van de leerlingen. Een docent vindt de planners niet prettig om mee te werken. Ook 

is er een docent die vindt dat de planners niet bijdragen aan het eigenaarschap van de leerlingen. 

 

6.4 Ervaring leerlingen met interventie  

6.4.1 Ervaringen leerlingen invulling interventie: differentiatie maatwerkuren 

In Tabel 2 staan de gemiddelden op de meting in juni 2017 van de ervaringen van de leerlingen met 

differentiatie tijdens de interventielessen voor de klas AG2. Er was geen respons voor de klassen 

AG1 en AG3. De leerlingen uit de klas ervaren differentiatie in hoge mate aanwezig, omdat 

leerlingen gemiddeld boven de 3.0 scoren op alle items rondom hun ervaringen met differentiatie bij  

maatwerkuren. De leerlingen ervaren in hoge mate de mogelijkheid tot zelfstandig werken, 

samenwerken en de volgorde van de opdrachten zelf te bepalen als aanwezig tijdens maatwerkuren. 

 



Tabel 2 Gemiddelden (G), standaardafwijkingen (SD) en aantallen leerlingen (n) differentiatie interventieles 

 AG2 
 G SD n 

Het is duidelijk wat er van mij verwacht wordt tijdens de maatwerkuren 3,32 0,75 25 
Tijdens de maatwerkuren kan je zelfstandig met je werk aan de slag 4,24 0,60 25 
Tijdens de maatwerkuren kan je gemakkelijk informatie vinden die je nodig hebt voor je 
eigen taak 

3,92 0,70 25 

In de maatwerkuren kan je zelf bepalen in welke volgorde je de opdracht wilt doen 4,08 0,70 25 
De opdracht in de maatwerkuren past bij wat je al kan en weet 3,20 0,65 25 
Tijdens het werken in de maatwerkuren kan je gemakkelijk een planning maken 3,64 0,70 25 
Tijdens de maatwerkuren werk je niet alleen met tekst maar ook met foto's, tekeningen, 
filmpjes en dergelijke 

3,56 0,92 25 

Tijdens de maatwerkuren kan je gemakkelijk zien wat je hebt gedaan en wat je nog moet 
doen 

3,92 0,76 25 

Tijdens de maatwerkuren kan je ook werken zonder dat de docent in de buurt is 4,04 0,74 25 
Tijdens de maatwerkuren kan je samenwerken met andere leerlingen 4,32 0,63 25 

Tijdens de maatwerkuren kan je gemakkelijk dingen terugzoeken die je niet meer weet 3,72 0,74 25 
Ik vind het leuk om tijdens de maatwerkuren te werken 3,56 0,77 25 
Er zijn veel verschillende activiteiten tijdens de maatwerkuren, waarvan je kunt leren 3,64 0,70 25 
Tijdens de maatwerkuren kan je uit een aantal opdrachten kiezen welke je het leukst vindt 2,52 0,87 25 
Tijdens de maatwerkuren kan je vragen stellen aan docenten 3,92 0,76 25 
Tijdens de maatwerkuren kan je zelf kiezen hoe je een opdracht aanpakt 3,72 0,84 25 
Als je vragen hebt, kan je de meeste antwoorden zelf vinden tijdens de maatwerkuren 3,36 1,04 25 
Tijdens de maatwerkuren kan je op je eigen manier leren 3,72 0,79 25 
Je kunt je eigen weg uitstippelen tijdens het werken in de maatwerkuren 3,92 0,70 25 
Je kunt veel leren tijdens de maatwerkuren 3,72 0,74 25 
De combinatie van maatwerkuren en centrale lessen vind ik prettig werken 3,76 1,01 25 

 

6.4.2 Ervaringen leerlingen invulling interventie: differentiatie alle lessen 

In Tabel 3 staan de gemiddelde scores op de meting in juni 2017 voor differentiatie bij lessen 

uitgesplitst per conditie. Er was geen respons voor de klassen. AG1 en HA2. Om te bepalen of de 

interventie een effect heeft op ervaringen van de leerlingen over differentiatie bij alle lessen is een 

covariantie-analyse uitgevoerd. Uit de analyse blijkt een positief effect van de interventie op 

ervaring van leerlingen betreffende differentiatie alle lessen op inhoud (leerlingen werken aan 

opdrachten van verschillende moeilijkheid) F(3,89)=2.706, p=.050, np2=0.084. De leerlingen in de 

experimentele klassen scoren hoger op de uitspraak ‘Tijdens alle lessen op school werken leerlingen 

aan opdrachten van verschillende moeilijkheid’ dan de leerlingen in de controlegroep. 

Uit de analyse blijkt ook een positief effect van de interventie op de ervaring van leerlingen 

betreffende differentiatie alle lessen op niveau (leerlingen werken met verschillend lesmateriaal) 

F(3,89)=6.933, p=.000, np2=0.189. Er is sprake van een middelmatig effect. De leerlingen in de 

experimentele klassen scoren hoger op de uitspraak ‘Tijdens alle lessen op school werken leerlingen 

met verschillend lesmateriaal (bijvoorbeeld tekst of video)’ dan de leerlingen in de controlegroep. 

Daarnaast blijkt er uit de analyse een positief effect van de interventie op de ervaring van leerlingen 

betreffende differentiatie alle lessen op niveau (afwisselend zelfstandig werken en samenwerken) 

F(3,89)=3.033, p=.033, np2=0.093. Er is sprake van een middelmatig effect. De leerlingen in de 

experimentele groepen scoren hoger op de uitspraak ‘Tijdens alle lessen op school wordt 

afwisselend zelfstandig gewerkt en samengewerkt’, dan de controlegroepen.



 
 

 

 

Tabel 3 Gemiddelden (G), standaardafwijkingen (SD) en aantallen leerlingen (n) differentiatie alle lessen 

 Experimentele groep Controlegroep 

   AG2 AG3 HA1 HA3 

  G SD n G SD n G SD n G SD n 

Tijdens alle lessen op school verschilt het soort werk dat leerlingen doen 3,39 0,74 27 3,63 0,74 24 3,04 0,69 27 3,22 0,85 28 

Tijdens alle lessen op school verschillen de vragen die aan leerlingen worden gesteld 3,68 0,61 27 3,85 0,60  24 3,42 0,72 27 3,70 0,82  28 

Tijdens alle lessen op school doen leerlingen een verschillende hoeveelheid werk 3,54 0,79  27 3,44 0,75 24 3,25 0,79  27 3,15 1,17 28 

Tijdens alle lessen op school werken leerlingen aan opdrachten van verschillende moeilijkheid 3,21 0,83 27 3,44 0,80 24 2,88 0,85 27 2,59 0,93 28 

Tijdens alle lessen op school krijgen leerlingen extra uitleg als ze dat nodig hebben 4,00 0,72 27 3,96 0,59 24 3,50 1,02 27 3,52 0,70 28 

Tijdens alle lessen op school werken leerlingen met verschillend lesmateriaal (bijvoorbeeld 

tekst of video) 

3,14 0,89 27 3,81 0,83 24 2,79 0,78 27 2,63 1,12 28 

Tijdens alle lessen op school werken leerlingen op verschillende plekken 2,43 0,96 27 3,04 1,02 24 2,29 2,29 27 2,37 1,01 28 

Tijdens alle lessen op school werken leerlingen afwisselend individueel en in groepen 3,50 0,64 27 3,70 0,54 24 3,50 0,59 27 3,22 0,85 28 

 Tijdens alle lessen op school wordt afwisselend zelfstandig gewerkt en samengewerkt 3,79 0,63 27 3,74 0,59 24 3,54 0,66 27 3,22 0,64 28 

Tijdens alle lessen op school werken leerlingen in hun eigen tempo 3,61 0,88 27 3,78 0,64 24 3,58 0,78 27 3,63 0,57 28 

Tijdens alle lessen op school krijgen leerlingen extra tijd voor een opdracht als dat nodig is 2,93 0,66 27 3,26 0,53 24 2,92 0,72 27 3,04 0,65 28 

Tijdens alle lessen op school is aandacht voor de individuele ontwikkeling 3,32 0,48 27 3,44 0,51 24 3,17 0,87 27 3,00 0,68 28 

Tijdens alle lessen op school worden leerlingen op een verschillende manier beoordeeld 2,89 0,88 27 3,22 0,85 24 2,83 0,96 27 3,07 0,78 28 



 
 

6.5 Motivatie  

De voor- en nametinggemiddelden op de motivatieschalen staan in Tabel 4. Om te bepalen wat het 

effect is van de interventie op motivatie van de leerlingen voor onderwijs is een covariantie-analyse 

uitgevoerd met motivatieschalen (intrinsieke motivatie, geïdentificeerde motivatie, extrinsieke 

motivatie en amotivatie) als afhankelijke variabele, groep als onafhankelijke variabele en voormeting 

van deze schalen als covariaat. Uit de analyse blijkt geen effect van de interventie op motivatie van 

de leerlingen voor onderwijs.   

De voor- en nametinggemiddelden op de motivatie gerelateerde schalen Effort, Self-efficacy en 

Autonomy support staan in Tabel 5. Om te bepalen wat het effect is van de interventie op motivatie 

van de leerlingen is een covariantie-analyse uitgevoerd met Effort, Self-efficacy en Autonomy 

support als afhankelijke variabele, groep als onafhankelijke variabele en de voormeting van deze 

schalen als covariaat. De interventie heeft een positief effect op effort (inspanning van de leerlingen) 

F(3,91)=3.368, p=.022, np2=.100. Er is sprake van een middelmatig effect. De leerlingen in de 

experimentele groep AG2 scoren significant hoger op de schaal Effort (inspanning die leerlingen 

leveren voor hun schoolwerk), dan de leerlingen in de controlegroepen HA1 en HA3.  

Uit de analyse blijkt geen effect van de interventie op Self-efficacy van de leerlingen.  

De interventie heeft een positief effect op Autonomy support (ondersteuning door de docent) van 

de leerlingen F(3,88)=2.747, p=.048, np2=0.086. De leerlingen in de experimentele groep AG2 scoren 

significant hoger op de schaal Autonomy support, dan de leerlingen in de controlegroepen HA1 en 

HA3. 



 
 

Tabel 4 Gemiddelden (G), standaardafwijkingen (SD), aantallen leerlingen (n) voor motivatie 

  Experimentele groepen Controlegroepen 

   AG1* AG2 AG3 HA1 HA2* HA3 

G  SD n G  SD n G  SD n G  SD n G  SD n G  SD n 

Intrinsieke motivatie voormeting 3,34 0,61 25 3,19 0,71 28 3,19 0,69 29 3,19 0,61 26 2,86 0,68 29 3,06 0,74 30 

nameting     2,81 0,74 27 3,00 0,71 28 2,71 0,70 29    2,81 0,68 26 

Geïdentificeerde  

motivatie 

voormeting 3,74 0,62 25 3,56 0,58 28 3,67 0,58 29 3,80 0,70 26 3,45 0,61 29 3,66 0,71 30 

nameting     3,58 0,79 27 3,64 0,68 28 3,65 0,75 29     3,61 0,77 26 

Extrinsieke  

motivatie 

voormeting 3,37 0,72 25 3,24 0,80 28 2,91 0,77 29 3,31 0,67 26 3,15 0,71 29 3,19 0,82 30 

nameting     3,31 0,94 27 3,21 1,00 28 3,45 0,61 29     3,04 0,98 26 

Amotivatie voormeting 2,23 0,68 25 2,18 0,76 28 1,88 0,66 29 2,19 0,59 26 2,25 1,05 29 2,33 0,72 30 

nameting    2,24 0,76 27 2,32 0,72 28 2,30 0,76 29     2,10 0,71 26 

*Geen respons op de nameting in de klassen AG1 en HA2 

 

Tabel 5 Gemiddelden (G), standaardafwijkingen (SD), aantallen leerlingen (n) voor motivatie gerelateerde schalen Effort, Self-efficacy en Autonomy support 

  Experimentele groepen Controlegroepen 

  AG1* AG2 AG3 HA1 HA2** HA3 

  G  SD n G SD n G  SD n G  SD n G  SD n G  SD n 

Effort voormeting 3,59 0,43 24 3,35 0,51 25 3,32 0,40 28 3,47 0,48 25 3,53 0,43 25 3,49 0,48 24 

nameting    3,39 0,51 25 3,17 0,42 28 3,11 0,52 29    3,08 0,41 20 

Self-efficacy voormeting 3,60 0,52 24 3,63 0,46 25 3,40 0,47 28 3,21 0,61 25 3,49 0,60 25 3,60 0,54 24 

nameting    3,64 0,56 25 3,46 0,46 28 3,37 0,60 29    3,39 0,61 20 

Autonomy support voormeting 3,31 0,39 24 3,20 0,52 25 3,40 0,39 28 3,32 0,33 25 3,34 038 25 3,31 0,32 24 

nameting    3,21 0,48 25 3,25 0,26 28 2,99 0,47 29    3,03 0,40 20 

*AG1 geen respons nameting 

**HA2 geen respons nameting



 
 

6.6 Mindset 

De voor- en nametinggemiddelden op de schalen Groeimindset en Vaste mindset staan in Tabel 6. 

Om te bepalen wat het effect is van de interventie op de mindset van de leerlingen is een 

covariantie-analyse uitgevoerd met Groeimindset als afhankelijke variabele, groep als onafhankelijke 

variabele en voormeting van deze schaal als covariaat. Uit de analyse blijkt geen effect van de 

interventie op de Groeimindset van de leerlingen. Ook is een covariantieanalyse uitgevoerd met 

Vaste mindsetschaal als afhankelijke variabele, groep als onafhankelijke variabele en voormeting van 

deze schaal als covariaat. Uit de analyse blijkt geen effect van de interventie op de Vaste mindset 

van de leerlingen. 

 

Tabel 6 Gemiddelden (G), standaardafwijkingen (SD) en aantallen leerlingen (n) voor mindset 

  AG2 AG3 HA1 HA3 

 G SD n G SD n G SD n G SD n 

Groei 

mindset 

voormeting 3,16 0,69 25 3,42 0,57 26 3,17 0,70 22 3,32 0,55 19 

nameting 3,44 0,70 25 3,33 0,58 26 3,14 0,60 22 3,07 0,47 19 

Vaste 

mindset 

voormeting 3,46 0,74 25 3,15 0,62 26 3,19 0,74 22 3,42 0,63 19 

nameting 3,19 0,50 25 3,29 0,56 26 3,28 0,50 22 3,22 0,56 19 

 

7. Conclusie  

Er is sprake van gepersonaliseerd leren binnen de interventie, omdat leerlingen zelfstandigheid 

ervaren bij (planning) schoolwerk, na een gesprek met de coach en (keuze)vrijheid bij opdrachten. 

Dit blijkt uit het resultaat dat de interventie de interventiegroep AG2 en AG3 van de niet-interventie 

groep HA1 en HA3 onderscheidt op de volgende interventiekenmerken:  

1. Werken met digitale opdrachten (bijvoorbeeld opdrachten op een computer/laptop/tablet); 

2. Zelfstandig werken aan je planning van schoolwerk, na een goed gesprek met de docent over 

de planning; 

3. Zelfstandig werken aan een opdracht, na een goed gesprek met de docent over de opdracht. 

Ook blijkt dat uit het resultaat (Ervaringen leerlingen maatwerkuren) dat de leerlingen in hoge mate 

de mogelijkheid ervaren tot zelfstandig werken (en samenwerken) tijdens maatwerkuren. Dat geldt 

ook voor de mogelijkheid tot zelf bepalen van volgorde van de opdrachten.  

Daarnaast blijkt dat uit het resultaat (Ervaringen leerlingen alle lessen) dat de leerlingen in de 

interventieklassen tijdens alle lessen in hogere mate de mogelijkheid ervaren te kunnen werken 

afwisselend zelfstandig en samenwerkend aan opdrachten van verschillende moeilijkheid en met 

verschillend lesmateriaal, dan leerlingen in de niet-interventiegroep.  

De docenten die de interventie uitvoeren zijn grotendeels verbeteringsgezind. Uit de resultaten blijkt 

dat zij differentiëren in de lessen, maar dat zij niet helemaal tevreden zijn met de didaktiek ter 

automatisering van kennis en vaardigheden van de leerlingen.  

De interventie heeft een positief effect op motivatieaspecten Self-efficacy en Autonomy support 

(docent ondersteuning) van de leerlingen. Mogelijk hebben de coachinggesprekken de ervaringen 

van de leerlingen over Self-efficacy en Autonomy support positief beïnvloed.  

  


