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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 

leraren 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.   

  

Het rapport dat voor u ligt gaat over het interventieonderzoek. Dit is een onderzoek op maat voor het 

school 5.4. Dit onderzoek is onderdeel van het landelijk onderzoek Doorbraak Onderwijs & ICT en is 

gefinancierd door NRO, dossiernummer 405-15-823. Het interventieonderzoek bestaat uit twee 

metingen, een voormeting (oktober/november 2016) en een nameting (mei/juni 2017). Deze metingen 

worden teruggekoppeld in dit schoolrapport. Van het volledige onderzoek met alle interventiescholen 

zal een algemeen rapport gemaakt worden. In het schoolrapport dat nu voor u ligt, zullen de resultaten 

specifiek voor school 5.4 besproken worden.  

 

Schoolcontext1
 

School 5.4 is onderdeel van de Stichting X die bestaat uit twee scholen voor Voortgezet Onderwijs en 

de rooms-katholieke basisscholen in L., L. en Z. De Stichting streeft naar het behoud van 

confessioneel onderwijs in de regio. School 5.4 heeft vier locaties, drie in L. en 1 in R., en elke locatie 

heeft haar eigen profiel. De locatie aan de X doet mee aan dit onderzoek. Deze school profileert zich 

door haar internationale focus en focus op ondernemerschap. De school profileert zich als 

Internationale Business School (VECON geregistreerd). Naast de reguliere lessen worden in alle 

leerlagen verrijkingsmodules aangeboden in de vorm van projecten, lezingen en buitenschoolse 

activiteiten.  

 

Er zitten in het schooljaar ‘16/’17 1112 leerlingen op deze school en er werken circa 70 docenten. 

Leerlingen kunnen hun schoolloopbaan starten in een mavo/havo (1 klas), havo/vwo (3 klassen) en 

vwo/gymnasium (1 klas) brugklas. De heterogene brugklassen maakt opstroom naar een hoger niveau 

mogelijk en dat wordt ook gestimuleerd. Voor een scholengemeenschap heeft deze school relatief veel 

leerlingen die hun examen op vwo afronden. Dit was de verdeling van leerlingen over examenklassen 

in ‘15/’16: 27,4% vmbo, 35,1% havo, 37,5% vwo. De slagingspercentages (in ‘15/’16) waren 

respectievelijk 97,8% (vmbo), 94,9% (havo) en 88,9% (vwo).   

 

De school heeft in 2011 voor de afdeling vmbo, (havo) en vwo van de Onderwijsinspectie de 

beoordeling zwak gekregen. Na dit inspectieoordeel heeft de school, naar eigen zeggen, alle zeilen 

bijgezet om weer tot een voldoende basistoezicht te komen. Dit heeft ze gedaan door de laatste zes jaar 

te fuseren (in stichting X met andere VO-school), inzet op onderwijskwaliteit, ander leiderschap, focus 

op opbrengstgericht werken en een aanscherping van de onderwijskundige visie. De school heeft nu 

als profiel internationalisering, ondernemersfocus en gepersonaliseerd leren. Sinds schooljaar ‘15/’16 

presteert de school weer op een goed niveau. De evaluatie van de Onderwijsinspectie in 2016 wijst er 

op dat de school het predicaat zwak heeft weggewerkt en de resultaten zijn weer naar behoren. Een 

korte toelichting vanuit het Onderwijsinspectie rapport 2016 over de mavo-afdeling: 

 

De kwaliteit van het onderwijs op school 5.4, locatie X, afdeling mavo is voldoende. De opbrengsten 

zijn voldoende tot goed en laten een stabiel patroon zien. Het onderwijsproces en de kwaliteitszorg 

voldoen over het geheel genomen aan basiskwaliteit. De school heeft een succesvolle periode achter 

de rug waarin hard gewerkt is om de schoolorganisatie op orde te krijgen, een professionele cultuur te 

realiseren en wat betreft de resultaten in stabiel vaarwater te komen. Nu is de school druk doende om 

hogere ambities te realiseren, met gepersonaliseerd leren als stip aan de horizon. We onderschrijven 

de wenselijkheid van meer onderwijs op maat en waarderen het enthousiasme waarmee de 

                                                           
1
 bronnen: gesprekken met management, schoolwebsite, schoolgids, onderwijsinspectie en www.scholenopdekaart.nl  
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schoolleiding dit proces vormgeeft. Een kanttekening hierbij is dat breed draagvlak bij docenten een 

belangrijke randvoorwaarde is voor het welslagen van de ingezette vernieuwingen. Bovendien is het 

van evident belang dat de school de basiskwaliteit van het onderwijs stevig borgt.  

 

Visie op gepersonaliseerd leren met ICT 

 

De visie op ICT (uit schoolgids): 

De rol van ICT-faciliteiten gaat de komende jaren een steeds grotere rol spelen in het mogelijk maken 

van maatwerk en individuele leerroutes binnen ons onderwijsaanbod. ICT inzet is geen doel op zich; 

het blijft een middel maar wel een krachtig en bepalend middel. Binnen de klassieke lessituatie 

waarbij de leerlingen gezamenlijk in een lokaal zitten onder leiding van de docent, zijn met doelmatige 

inzet van ICT individuele leertrajecten binnen handbereik. In alle lokalen zijn digitale schoolborden 

zodat leraren hun lessen met ICT kunnen ondersteunen. Voor leerlingen is er ook online voor de 

meeste vakken materiaal beschikbaar via de ELO. Ook kunnen leerlingen in school gebruik maken van 

WiFi, waarmee ze met hun eigen apparaat (device) online kunnen. 

 

Uit het eerste gesprek met toenmalig teamleider van vwo, tevens trekker van de leerlabs, komt een 

innovatieve visie op ict en gepersonaliseerd leren naar voren. Sinds 2012 heeft de school volgens haar 

locatieplan enkele veranderingen ingezet: 

- De ICT infrastructuur is verbeterd (digibord/beamers, leraren een laptop, wifi netwerk, nieuwe 

ELO) 

- Leraren hebben trainingen gehad voor het gebruik van ICT (knoppentraining en delen van best 

practices tussen scholen binnen scholengroep) 

- Opbrengstgericht werken en toetsen allemaal RTTI (leraren training gehad en train-de-trainer) 

 

Rond elk speerpunt in het locatieplan werd een leerkring van docenten opgezet (ook wel PLG, 

professionele leergemeenschap, genoemd) om verandering van onderaf vorm te geven. Zo werken alle 

leraren aan een werkbaar plan voor innovatie binnen de kaders van de school middels PDCA-cyclus. 

De paraplu van al deze leerkringen is gepersonaliseerd leren en hebben als thema: mentoraat, ICT, 

gepersonaliseerd leren, leraar als coach. Elke kring heeft een moderator (die opleiding heeft gevolgd 

bij APS) en ze komen 6 à 7 keer per jaar bij elkaar. In eerste instantie was deelname aan een leerkring 

verplicht, maar dat werkte voor een aantal leraren niet. De leerkring Gepersonaliseerd leren (circa 8 

leraren) heeft zich vrijwillig aangemeld om in dit team plaats te nemen (genaamd ‘Leerlabdocenten’). 

De PLG Gepersonaliseerd Leren, waarbinnen ICT een belangrijke rol speelt, wisselt kennis en 

ervaringen uit met de andere PLGs op school 5.4 locatie X: de PLG Mentoraat, de PLG Metacognitie 

en de PLG Tutoraat. In het schooljaar ‘16/’17 is de leerkring bezig met het doorontwikkelen van de 

versnellings- en verdiepingsprogramma's met als doelstelling om volgend schooljaar (‘17/’18) te 

starten met een programma in de brugklassen vwo waarin leerlingen een programma aangeboden 

krijgen waarin ze in hoge mate gepersonaliseerd, d.w.z. op eigen niveau en tempo, kunnen leren. 

 

Op de lange termijn wil de school toe naar een pedagogisch-didactisch concept waar gepersonaliseerd 

leren en maatwerk centraal staan. Een voorbeeld-concept is Kunskapsskolan waarbij lessentabel en 

roosters worden losgelaten en leerlingen verschillende vakken volgen in wisselende samenstellingen 

(leerlingen op verschillende niveaus (mavo/havo/vwo) bij elkaar).  

 

De school is in beweging naar meer gepersonaliseerd leren voor leerlingen. Het gepersonaliseerde 

leren voor leerlingen komt in schooljaar ‘16/’17 het meest zichtbaar tot uiting in het versnellers- en 

verdiepingstraject waarbij leerlingen een examenvak via maatwerk versneld of op een hoger niveau 

volgen. Het examen maatwerktraject is onderwerp van het onderzoek.   
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Onderzoeksvragen 
 

De hoofdvraag van de school is gericht op de effecten van het versnelde maatwerk examentraject 

(kortweg: maatwerktraject) op de motivatie en zelfregulatie van leerlingen voor het onderwijs. 

Daarnaast worden vragen gesteld over de ervaringen van leerlingen en leraren betrokken bij het 

maatwerktraject, de redenen van leerlingen om een maatwerktraject te starten, het ervaren 

eigenaarschap van leerlingen en de inzet van ICT ter ondersteuning van het maatwerktraject. Op basis 

hiervan zijn onderstaande onderzoeksvragen geformuleerd. In de volgende paragraaf (Paragraaf 

Interventie) wordt nader toegelicht wat onder het maatwerktraject wordt verstaan. 

 

1. Uitvoering van de interventie: 

a. Hoe geven docenten invulling aan het versnelde maatwerktraject? 

b.  Hoe wordt de digitale leeromgeving ingezet ten behoeve van het versnelde maatwerktraject? 

c.  Vanuit welke redenen beginnen leerlingen aan het versnelde maatwerktraject? 

 

2. Ervaring van de interventie: 

a. Hoe ervaren docenten het versnelde maatwerktraject met behulp van de digitale 

leeromgeving? 

b. Hoe ervaren leerlingen het versnelde maatwerktraject? Wat zijn hun ervaringen met de digitale 

leeromgeving om hun maatwerktraject plannen? Welk effect bemerken zij op het eigenaarschap 

van hun leerproces? 

c. Welk effect bemerken leerlingen op het eigenaarschap van hun leerproces? Is het ervaren 

eigenaarschap anders voor leerlingen die wel deelnemen aan het versnelde maatwerktraject dan 

voor leerlingen die daar niet aan deelnemen? 

 

3. Effecten van de interventie: 

a. Welke effecten worden waargenomen van het versnelde maatwerktraject (hier: 

maatwerktraject leerlingen vs niet-maatwerktraject leerlingen) op de motivatie van leerlingen? 

b. Welke effecten worden waargenomen van het versnelde maatwerktraject (hier: maatwerktraject 

leerlingen vs niet-maatwerktraject leerlingen) op de zelfregulatie van leerlingen? 

 

Interventie 
 

Vanaf schooljaar 2014-2015 bestaat de mogelijkheid tot versnellen en verdiepen op het gebied van 

met name de moderne talen op havo en vwo-niveau. Vanaf schooljaar 2015-2016 kunnen leerlingen op 

alle niveaus versnellen en verdiepen (dus ook mavo) en hebben circa 15 leerlingen een versneld 

examentraject afgelegd op havo en vwo. Vanaf dit schooljaar (2016-2017) is het ook mogelijk om 

examens op een hoger niveau af te sluiten. Concreet betekent dit het aanbieden van individuele 

leerprogramma's aan leerlingen in 3 mavo, 4 havo en 5 vwo om versneld examen in een of meer 

vakken te doen (‘versnellers’), terwijl leerlingen in 4 mavo en 5 havo de mogelijkheid krijgen om 

examen op een hoger niveau te doen (‘verdiepers’); sommige leerlingen zullen al in de 

voorexamenklassen starten met het programma op hoger niveau. Leerlingen in vwo hebben de 

mogelijkheid om verdieping te zoeken in universitaire programma’s (bijvoorbeeld Pre-classes van de 

universiteit) of een moeilijker examenprogramma (Cambridge Engels). 

 Leerlingen die een gepersonaliseerd leerpad willen doorlopen melden zich voorafgaand aan 

het schooljaar aan en/of worden daartoe aangemoedigd door hun vakdocent. De vakdocent (‘de 

promotor’) geeft aan wel/niet achter de aanmelding van de leerling te staan. Er is geen ‘harde’ selectie 

op basis van cijfers om een versneld of verdiepend leerpad te volgen, motivatie is een belangrijker 

selectiecriterium. Leerlingen moeten naar verwachting minimaal hetzelfde examencijfer kunnen halen 

als bij het volgen van een regulier programma. Er is een commissie (o.a. met teamleider, 

locatiedirecteur, examen coördinator) die vervolgens aan het begin van het schooljaar de aanmelding 

beoordeelt en deze commissie volgt doorgaans het advies van de vakdocent op. 
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Het onderzoek richt zich op het versnellers-programma voor mavo en vwo. Dit schooljaar zijn er 10 

mavo-versnellers en 15 vwo-versnellers gestart. De mavo-versnellers zitten in 3 mavo en ronden hun 

eindexamen dit schooljaar af op één vak. De gekozen vakken op de mavo zijn: Engels (9 leerlingen) 

en Wiskunde (1 leerling). Voor de vwo-versnellers (nu 5 vwo) zijn dit de vakken: Engels, BSM, Duits, 

Beeldende kunst en Frans.  

 De wijze waarop het gepersonaliseerd examentraject wordt vormgegeven varieert sterk per 

vak en per docent. Tijdens het groepsinterview in december 2016 is inzichtelijk geworden hoe de 

verschillende vakdocenten de versnellers begeleiden (zie Resultaten). Het gebruik van ICT wordt ook 

divers ingezet. 

 

Dientengevolge varieert de mate van gepersonaliseerd leren sterk per docent: er is bijvoorbeeld een 

docent die privéles geeft aan de mavo-versneller Wiskunde (sterk gepersonaliseerd docent-gestuurd 

onderwijs) en een docent die de vwo-versneller laat meedraaien in zijn 6vwo-klas (geen sterke 

personalisatie, initiatief ligt bij de leerling). De mate waarin leerlingen verwacht wordt om zelfstandig 

het eindexamen curriculum te doorlopen varieert. Niet voor alle versnellers is er dus sprake van een 

individueel leertraject wat betreft het examenprogramma. Het gepersonaliseerde traject hangt ook af 

van het type versneller: de doubleur volgt het reguliere 6v-programma met oud-klasgenoten, terwijl er 

ook leerlingen worden gestimuleerd voor een versneld traject omdat ze wat meer uitdaging kunnen 

gebruiken.   

 

Onderzoeksdesign, deelnemers en dataverzameling 
 

Onderzoeksdesign 

Voor dit onderzoek is gekozen voor een mixed-methods aanpak waarbij zowel kwantitatieve 

methoden (vragenlijsten) gecombineerd zijn met kwalitatieve methoden (interviews, 

groepsgesprekken, observaties). De onderzoeksvragen betreffende de invulling en uitvoer van de 

interventie zijn met name beantwoord met kwalitatieve methoden en de onderzoeksvraag betreffende 

de effecten van de interventie worden met kwantitatieve methoden beantwoord. Om te kunnen spreken 

van een effect van een interventie zijn een voor- en nameting, interventie- en controlegroep nodig. 

 Aangezien de interventiegroep zeer klein is (25 versnellers) en de controlegroep in verhouding 

zeer groot (86 leerlingen, waarvan 49 vwo-leerlingen en  37 mavoleerlingen), maakt dit een goede 

vergelijking lastig. We hebben daarom besloten om de grote controlegroep op te splitsen in twee 

subgroepen: een groep die wel in aanmerking zou kunnen komen voor een maatwerktraject volgens 

(vak)docenten en een groep leerlingen die niet in aanmerking komen voor een maatwerktraject 

volgens vakdocenten. Om deze subgroepen vast te stellen hebben vakdocenten een lijst met de namen 

van alle 3 mavo en 5 vwo leerlingen beoordeeld op geschiktheid voor een maatwerktraject op hun vak. 

Dit waren vakdocenten Engels, Aardrijkskunde, Economie, Geschiedenis en Nask voor de mavo-

leerlingen en vakdocenten Engels, Wiskunde, Nederlands, Geschiedenis, Economie, M&O, 

Natuurkunde, beeldende kunsten en BSM voor vwo-leerlingen. Wanneer een leerling genoemd werd 

als mogelijke versneller, dan werd deze leerling tot de subgroep “mogelijke versnellers”  gerekend. 

Sommige leerlingen hebben daardoor één vermelding als mogelijke versneller, andere leerlingen zijn 

door meerdere vakdocenten aangemerkt als mogelijke versneller. Leerlingen zijn niet te weten 

gekomen tot welke subgroep zij behoren volgens de vakdocent(en). Omdat dit om mogelijk gevoelige 

informatie gaat, heeft enkel de trekker van de school en de onderzoeker deze informatie tot hun 

beschikking. Deze informatie is alleen bedoeld voor onderzoeksdoeleinden (het indelen van 

subgroepen) en is na afloop van het onderzoek vernietigd door de trekker. In de analyses zijn er, waar 

mogelijk, vergelijkingen gemaakt tussen drie groepen leerlingen: twee subgroepen van niet-

maatwerktraject leerlingen (mogelijke versnellers en controlegroep leerlingen) en de maatwerktraject 

leerlingen. 
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Deelnemers 

Aan dit onderzoek deden twee mavo-3 klassen en twee vwo-5 klassen mee. In totaal waren dit 111 

leerlingen. Deelname aan het onderzoek was vrijwillig en de ouders van de leerlingen is om 

toestemming gevraagd. 

 De docenten die meededen aan het onderzoek waren de ‘promotoren’, de vakdocenten die de 

versnellers begeleiden bij het versneld maatwerktraject. Deze docenten namen deel aan het 

groepsgesprek in december en hebben een vragenlijst ingevuld aan het einde van het schooljaar. 

 

Dataverzameling 

De digitale vragenlijst van de voormeting is afgenomen in november 2016. In totaal hebben 95 

leerlingen deze vragenlijst ingevuld, waarvan 44 jongens (46.3 %) en 51 meisjes (53.7%). De 

gemiddelde responspercentage voor de klassen varieerde van 81,3% (V5a, V5b), 87,5% (M3b) tot 

95,6% (M3a). Een totaal van 20 versnellers heeft de voormeting vragenlijst ingevuld. 

 De digitale vragenlijst van de nameting is afgenomen in mei-juni-juli 2017. In totaal hebben 

89 leerlingen deze vragenlijst ingevuld, waarvan 36 jongens (40.4%) en 53 meisjes (59.5%). De 

gemiddelde responspercentage voor de klassen varieerde van 73,9% (M3a), 75,0% (V5a, V5b), tot 

100% (M3b). Ten tijde van de nameting zijn er 5 versnellers gestopt met het traject. Aangezien ze 

gedurende het schooljaar de meeste ervaring hebben als versneller, zijn ze ook als zodanig aangemerkt 

bij de nameting. Een totaal van 18 versnellers heeft de nameting vragenlijst ingevuld, waarvan 2 

versnellers die halverwege het jaar zijn gestopt.  

 Niet alle leerlingen hebben meegedaan aan beide metingen. De twee metingen (voor- en 

nameting) worden met elkaar vergeleken op basis van 78 leerlingen, waarvan 36 leerlingen uit mavo 

(46.2% van het totaal) en 42 leerlingen uit vwo (53.8% van het totaal). 

 De digitale vragenlijst bleek voor sommige leerlingen problemen op te leveren met het 

invullen of leerlingen hebben de vragenlijst eerder afgebroken. Als gevolg is er een aantal leerlingen 

die slechts een gedeelte van de vragenlijst hebben ingevuld. We hebben hun resultaten, voor zo ver dat 

mogelijk was, toch meegenomen. 

 Naast kwantitatieve data is ook aan kwalitatieve dataverzameling gedaan. Met zowel (een 

selectie) docenten als met (een selectie) leerlingen uit het maatwerktraject is een interview gehouden.  

Instrumenten 
 

Motivatie- en zelfregulatievragenlijst 

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

dan wel motivatie voor school (vwo) (16 items), inzet voor Engels/school (6 items), self-efficacy voor 

Engels/school (5 items), en autonomie-ondersteuning door leraren (8 items). Vwo-leerlingen vulden 

vragen in over hun motivatie voor school en mavoleerlingen vulden vragen in over hun motivatie voor 

Engels (waar ‘school’ staat, staat ‘Engels’ in elke stelling). Dit omdat de mavoversnellers (op 1 

leerling na) allemaal hun versneld maatwerktraject bij het vak Engels doen. De zelfregulatievragenlijst 

van zowel de voor- als nameting bestond uit 32 items over zelfregulatievaardigheden. Op basis van de 

items zijn schalen geconstrueerd. Voor een uitgebreide uitleg over de instrumenten verwijzen we naar 

Bijlage A. 

 

Eigenaarschap 

De motivatie- en zelfregulatievragenlijst werd afgesloten met vijf items over ervaren eigenaarschap. 

Met eigenaarschap wordt gedoeld op de mate waarin leerlingen vrijheid ervaren en zich 

verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. Daarmee wordt de assumptie getoetst dat 

leerlingen die deelnemen aan het maatwerktraject meer eigenaarschap bemerken in de school dan 

leerlingen die niet deelnemen aan het maatwerktraject. Een voorbeelditem is “Op deze school voel ik 

de vrijheid om de lesstof in mijn tempo te maken”. Leerlingen konden elke stelling beantwoorden op 

een vijfpuntsschaal (1 = klopt helemaal niet, 5 = klopt precies). Voorafgaand aan de analyses is de 

betrouwbaarheid berekend uitgedrukt in Cronbach’s alfa (voormeting alfa = .724 op basis van 90 

cases, nameting alfa = .797 op basis van 82 cases). De betrouwbaarheid van de schaal is voldoende en 
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daarom hebben we in de analyses gewerkt met de schaalscores in plaats van de individuele items. Op 

de voormeting is tevens gecontroleerd of leerlingen de vragen goed hebben begrepen 

(begripsvaliditeit) door leerlingen een toelichting te laten formuleren op hun antwoorden. Daaruit 

bleek dat de ervaring van eigenaarschap sterk varieert. Een vwo-leerling geeft aan “Veel 

verplichtingen en een strak rooster waar je je aan moet houden. Je mag dus niet kiezen in welk tempo 

je je werk maakt. Als je niet in het vereiste tempo werkt krijg je een boze docent die je strafwerk geeft. 

Dit is niet veel studievrijheid”. Een andere vwo-leerling (m) licht toe: “als ik volgende week pas alle 

opdrachten van de afgelopen 2 weken wil maken mag dat bijna altijd.” Deze variatie is in te delen 

binnen het zelfde continuüm van ‘vrijheid om zelf beslissingen te kunnen maken’ en daarom voldoet 

deze schaal aan de begripsvaliditeit.  

 

Ervaringsvragenlijst 

In december 2016 tot en met maart 2017 hebben leerlingen die een maatwerk examentraject volgen 

een vragenlijst ingevuld over hun ervaringen met de het examentraject, het gebruik van ICT en de 

ondersteuning door de vakdocent. De resultaten daarvan zijn in de voormetingsrapportage al 

gerapporteerd; deze resultaten zijn nogmaals opgenomen in Bijlage C. Een samenvatting van deze 

resultaten wordt in deze rapportage onder ‘Resultaten’ nogmaals gegeven.  

 

Interviews 

Met docenten is een groepsinterview gehouden halverwege het schooljaar (december 2016, zie Bijlage 

B). Bij de docenten lag de focus op de invulling, uitvoering en ervaringen van de interventie. Het 

interview met de docenten duurde circa 60 minuten. In het originele onderzoeksplan stond ook een 

groepsinterview met docenten gepland aan het einde van het schooljaar. Vanwege de hoge 

onderzoeksbelasting voor docenten met de vragenlijstafname in de klas is met de contactpersoon 

besloten om niet nogmaals een groepsinterview te houden, maar heeft de onderzoeker twee 

evaluatiebijeenkomsten bijgewoond waar enkele docenten bij aanwezig waren en zijn korte 

vragenlijsten ingevuld door 5 docenten.  

De interviews met de versnellers waren gericht op de uitvoering van de interventie (‘hoe ziet het 

traject er voor jou uit?’), maar ook op hun ervaring met het versnellerstraject in het algemeen. Er vond 

met een selectie van vier leerlingen (1 mavo, 3 vwo) een individueel interview plaats. Deze leerlingen 

zijn benaderd door de coördinator en daarbij is getracht een spreiding in ‘type’ versnellers te 

waarborgen. Het betroffen twee versnellers die het traject zonder al te veel problemen hebben 

doorlopen, een versneller die halverwege het jaar gestopt is en een versneller die halverwege het jaar 

twijfelde, maar toch is doorgegaan.  Elk interview duurde circa 25 minuten.  

Analyses 
 

Motivatie- en zelfregulatievragenlijst (+ eigenaarschap schaal) 

Voor elke schaal uit de vragenlijst is een covariantie-analyse gedaan, waarbij de nameting de 

afhankelijke variabele is, de drie subgroepen (1 x interventie, 2 x controle) de onafhankelijke variabele 

is en de voormeting als covariaat opgenomen is.  

 

Ervaringsvragenlijst 

Voor elk onderdeel in de ervaringsvragenlijst worden op item-niveau de gemiddelde scores 

gepresenteerd en beschreven. Indien de factoranalyse en betrouwbaarheidsindex tevreden stemde, 

werd er per vragenlijstonderdeel een schaalscore berekend. Dit betreft een gemiddelde score van alle 

items die bij hetzelfde vragenlijstonderdeel horen. Open vragen zijn gecategoriseerd en beschrijvend 

gepresenteerd. 

 

Interviews 

De interviews met docenten en leerlingen zijn opgenomen met een recorder en vervolgens uitgewerkt. 

De interviews zijn volledig getranscribeerd, omdat het nodig is exacte informatie te krijgen over de 
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invulling en uitvoering van de interventie. Per onderwerp dat aan bod kwam in de interviews is een 

samenvatting gemaakt. 

Resultaten 

Motivatievragenlijst 
Eerst zijn per groep van elke schaal de gemiddelde en standaarddeviatie voor de voor- en nameting 

berekend. Tabel 1 (vwo) en 2 (mavo) laten de beschrijvende gegevens zien van zowel de voor- als 

nameting op de motivatieschalen. In deze tabel zijn alle leerlingen opgenomen per meting. Om 

onderzoeksvraag 3a te beantwoorden is gewerkt met een selectie leerlingen waar zowel een voor- als 

nameting van bekend was. In de navolgende analyses worden resultaten gerapporteerd met deze 

selectie van 78 leerlingen.  

 Om betekenis te kunnen geven aan verschillen op de nameting is een covariantie-analyse 

gedaan op de schalen. Met deze manier van analyseren wordt nagegaan of er samenhang is tussen de 

score op de nameting en de groep waar de leerling toe behoort (interventie, controle) én wordt er 

rekening gehouden met de score op de voormeting. Deze analyse is op elke schaal en voor elk leerjaar 

apart toegepast vanwege de verschillende inhoudelijke kenmerken van de motivatievragenlijst (mavo 

= motivatie voor Engels, vwo = motivatie voor school). Voor vwo is er een significant verschil tussen 

controlegroep en interventiegroep gevonden voor de amotivatie-schaal, F(1,37) = 5.417, p = .026, 

partial eta squared = .128, waarbij versnellers aan het einde van het schooljaar een grotere mate van 

amotivatie laten zien dan controlegroep leerlingen. Voor mavo zijn er twee significante verschillen 

gevonden tussen controlegroep en interventiegroep. Versnellers zijn sterker intrinsiek gemotiveerd 

voor Engels in vergelijking met controlegroep leerlingen, F(1,33) = 6.400, p = .016, partial eta squared 

= .162. Daarnaast ervaren versnellers meer autonomie ondersteuning van hun docent Engels in 

vergelijking met controlegroep leerlingen, F(1, 33) = 12.124, p = .001, partial eta squared = .269. 

Verder bleek uit de vergelijking tussen beide groepen dat versnellers zowel bij de voor- als nameting 

een hogere mate van self-efficacy (‘vertrouwen in eigen kunnen wat betreft Engels’) ervaren dan 

controlegroep leerlingen.  

 

Tabel 1. Beschrijvende statistieken voor- en nameting van de motivatieschalen, uitgesplitst naar 

conditie, alleen vwo-leerlingen.  
Schaal  Controle Interventie 

 M SD N M SD N 

Intrinsieke 

motivatie 

voormeting 2.75 .72 40 2.70 .60 11 

nameting 2.69 .70 35 2.85 .74 10 

Geïdentificeerde 

motivatie 

voormeting 3.56 .64 40 3.73 .69 11 

nameting 3.60 .76 35 3.50 .58 10 

Extrinsieke 

motivatie 

voormeting 3.21 .78 40 3.64 .71 11 

nameting 3.34 .71 35 3.38 .58 10 

Amotivatie voormeting 2.12 .61 40 2.07 .59 11 

 nameting 2.13 .68 35 2.73 .61 10 

Self-efficacy voormeting 3.33 .63 40 3.51 .38 11 

 nameting 3.46 .56 34 3.42 .29 10 

Autonomie- 

ondersteuning 

voormeting 3.01 .32 40 3.07 .43 10 

nameting 2.99 .42 34 3.10 .31 10 
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Tabel 2. Beschrijvende statistieken voor- en nameting van de motivatieschalen, uitgesplitst naar 

conditie, alleen mavo-leerlingen.  
Schaal  Controle Interventie 

 M SD N M SD N 

Intrinsieke 

motivatie 

voormeting 2.90 .98 34 3.86 .96 9 

nameting 2.86 .84 33 4.21 .89 7 

Geïdentificeerde 

motivatie 

voormeting 3.57 .88 34 4.08 .91 9 

nameting 3.60 .92 33 3.82 .83 7 

Extrinsieke 

motivatie 

voormeting 3.19 .95 34 2.64 1.29 9 

nameting 3.26 1.00 33 2.46 1.14 7 

Amotivatie voormeting 2.06 .79 34 1.64 .42 9 

 nameting 2.41 1.07 33 2.21 1.17 7 

Self-efficacy voormeting 3.59 .82 34 4.53 .55 9 

 nameting 3.65 .73 33 4.57 .55 7 

Autonomie- 

ondersteuning 

voormeting 3.08 .48 34 3.31 .51 9 

nameting 3.19 .50 33 3.89 .54 7 

 

Zelfregulatievragenlijst & eigenaarschap 
Eerst zijn per groep van elke schaal de gemiddelde en standaarddeviatie voor de voor- en nameting 

berekend. Tabel 3 laat de beschrijvende gegevens zien van zowel de voor- als nameting op de 

zelfregulatieschalen en Tabel 4 weergeeft de beschrijvende gegevens van de schaal eigenaarschap. In 

beide tabellen wordt een uitsplitsing gemaakt naar drie condities; controlegroep 1 (geen versnellers), 

controlegroep 2 (mogelijke versnellers) en interventiegroep (versnellers). Hierbij is geen onderscheid 

gemaakt naar vwo- of mavo-leerlingen.  

 

Tabel 3. Beschrijvende statistieken voor- en nameting van de zelfregulatieschalen, uitgesplitst naar 

conditie.  
Schaal  Controle 1 

Geen versnellers 

Controle 2 

Mogelijke versnellers 

Interventie  

Versnellers 

 M SD N M SD N M SD N 

Taakoriëntatie voormeting 3.06 .91 53 2.83 .52 20 3.12 .48 19 

nameting 2.69 .74 52 2.72 .63 15 3.08 .70 17 

Planning voormeting 3.14 1.08 53 2.80 .71 20 2.88 .96 19 

nameting 2.84 .90 52 3.07 .76 15 3.07 .94 17 

Doorzettings 

vermogen 

voormeting 3.11 .97 53 2.81 .71 20 3.29 .72 19 

nameting 2.94 .74 51 2.80 .92 14 3.17 .83 17 

Zelfeffectiviteit 

zelfregulatie 

voormeting 3.18 .82 53 3.01 .53 18 3.18 .52 19 

nameting 3.04 .67 51 3.03 .73 14 3.28 .61 17 

Zelfevaluatie 

product 

voormeting 2.92 1.01 53 2.85 .80 18 2.91 .95 19 

nameting 2.95 1.05 51 2.81 .95 14 3.25 .68 17 

Zelfevaluatie 

proces 

voormeting 2.67 .90 53 2.35 .78 18 2.63 .88 19 

nameting 2.56 .85 51 2.21 .85 14 2.82 1.02 17 
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Tabel 3. Beschrijvende statistieken voor- en nameting van de eigenaarschap schaal, uitgesplitst naar 

conditie.  
Schaal  Controle 1 

Geen versnellers 

Controle 2 

Mogelijke versnellers 

Interventie  

Versnellers 

 M SD N M SD N M SD N 

Eigenaarschap voormeting 3.32 .68 53 3.22 .74 18 3.36 .42 19 

nameting 3.07 .70 51 3.07 .78 14 3.29 .60 17 

 

Uit de covariantieanalyses zijn twee significante verschillen tussen de drie subgroepen geconstateerd. 

Versnellers en mogelijke versnellers zijn naar eigen zeggen beter in het plannen van hun leerproces in 

vergelijking met de controlegroep, F(2, 70) = 4.013, p = .022, partial eta squared = .103. Versnellers 

rapporteren aan het einde van het schooljaar een hogere mate van zelfeffectiviteit wat betreft hun 

zelfregulatievaardigheden dan leerlingen in beide controlegroepen, F(2, 67) = 3.130, p = .05, partial 

eta squared = .085. Beide effecten zijn klein te noemen. Versnellers en controlegroep leerlingen 

verschillen niet op de mate waarin ze eigenaarschap ervaren.  

Ervaringen leerlingen 
De ervaringen van versnellers zijn op twee wijzen bevraagd; via een ervaringsvragenlijst die leerlingen 

halverwege het jaar hebben ingevuld en via een individueel interview met een selectie van vier 

leerlingen. We bespreken hier eerst de ervaringsvragenlijst en vervolgens de interviews.  

 

Ervaringsvragenlijst 

Van december 2016 tot en met maart 2017 hebben 20 leerlingen een ervaringsvragenlijst ingevuld 

over hun ervaringen met de interventie. De uitgebreide resultaten, grafieken en tabellen daarvan zijn te 

vinden in Bijlage C, hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting.  

 

 De belangrijkste overwegingen voor leerlingen om te kiezen voor een versneld examentraject 

zijn: praktische overwegingen (volgend schooljaar meer tijd), de mate waarin ze goed zijn in 

het vak en het vak leuk vinden. 

 Frequentie van contactmomenten met hun begeleider: Deze frequentie verschilt per begeleider 

en binnen elke begeleider zijn er ook nog verschillen tussen leerlingen. Leerlingen zijn over 

het algemeen redelijk positief over de begeleiding door hun promotor bij het traject. 

 Versnellers zijn het meest positief over de mate van zelfstandigheid en keuzevrijheid die ze 

krijgen in het traject. Ze vinden het bijvoorbeeld fijn dat ze zelf kunnen bepalen wanneer ze 

aan hun schoolwerk gaan werken.  

 Wanneer versnellers gevraagd wordt om tips te formuleren dan kan 25% niets bedenken en 

vindt het ‘wel prima zo’. De andere 75% komt met tips die te maken hebben met het overzicht 

houden over de leerstof, de toetsen en de planning: wanneer moet wat afgerond zijn.   

 

Leerling interviews 

In juni 2017 zijn vier versnellers geïnterviewd over hun ervaringen. Deze versnellers verschilden qua 

ervaringen met het examentraject. Het betrof namelijk twee ‘succesvolle’ versnellers (1 x mavo ENG 

en 1 x vwo ENG) en twee versnellers (2 x vwo, ENG & FRA) die obstakels hebben ervaren, waarvan 

er één leerling halverwege het jaar is gestopt met het maatwerktraject en de andere leerling lang heeft 

getwijfeld, maar wel heeft doorgezet. Hieronder bespreken we eerst de ervaringen van de ‘succesvolle’ 

versnellers en vervolgens de ervaringen van de ‘moeizame’ versnellers. Daarna bespreken we de 

adviezen en verbeterpunten die de vier versnellers geven voor het maatwerktraject.  

 

Succesvolle versnellers (1 x M3 1 x V5) 

a) Reden voor deelname 

De M3-leerling geeft aan in M2 hoge cijfers te halen voor het vak Engels. De leerling werd vorig jaar 

door de mentor en de teamleider benaderd om aan het versnellerstraject deel te nemen. Het 

belangrijkste voordeel om mee te doen is dat je dan in het eindexamenjaar minder examenvakken hebt 
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zodat je meer tijd kunt besteden aan een vak waar je minder goed in bent. Dat voor deze leerling 

Engels het makkelijkste vak is en dat de leerling er niet in wordt uitgedaagd gaf de doorslag om deel te 

nemen. De leerling zegt een uitgebreide Engels woordenschat te hebben doordat hij veel Engelstalige 

games speelt en naar Engelse Youtubers kijkt met zijn oudere broers.  

De V5-leerling werd vorig jaar samen met een aantal medeleerlingen benaderd door de docent Engels 

die aangaf dat ze voor het versneld examen in aanmerking kwamen. Ze vermoedt dat dit te maken 

heeft met haar hoge cijfers. Het was toen nog niet duidelijk wat haar precies te wachten stond. De 

reden om deel te nemen betrof examenervaring opdoen, meer tijd overhebben in het examenjaar 

vanwege een examenvak minder en bovendien sprak het de leerling aan dat ze meer zeggenschap had 

over hoe en wat ze ging leren. 

 

b) Proces & begeleiding 

M3-leerling: de docent Engels en tevens mentor gaf aan het begin van het jaar uitleg over het traject en 

vertelde welke toetsen en opdrachten ze dit jaar zouden maken (alleen Mavo-4 toetsen). In principe 

vervielen alle Engels lessen en konden de versnellers ervoor kiezen om de opdrachten op school of 

thuis te maken. Meestal deden ze dit thuis. Soms gaf de docent via WhatsApp aan wanneer de 

versnellers naar de les moesten komen, bijvoorbeeld om hun spreekvaardigheid te laten zien door 

middel van presentaties voor hun eigen klas. Tijdens de studielessen konden vragen worden gesteld. 

Er waren verder weinig extra begeleidingsmomenten omdat de versnellers goede cijfers haalden voor 

hun toetsen.  

V5-leerling: over de start van het schooljaar is de leerling ontevreden. Er kwam maar weinig 

informatie vanuit de school waar leerlingen aan moesten voldoen, bijvoorbeeld welke opdrachten en 

toetsen ze dat jaar zouden moeten maken. Pas aan de start van periode twee werd officieel gestart met 

het versnellerstraject nadat een overeenkomst werd ondertekend door school, leerling en ouders. 

Daarna hebben de versnellers achtereenvolgens gewerkt aan een luistertoets, schrijftoets (essay), een 

mondeling over de boekenlijst en het maken van examenteksten. De leerling meldde zich aan het 

begin van de les en mocht daarna zelfstandig gaan werken. Met de docent werd afgesproken wanneer 

een toets gemaakt moest worden of wat de deadline voor het inleveren van een opdracht was. 

Aangezien de docent halverwege het jaar is vervangen door een andere docent ontstond er 

onduidelijkheid over de mate waarin de deadlines strikt werden nageleefd. Daarnaast duurde het lang 

voordat ze haar cijfer terugkreeg op de schrijfopdracht. Het was tevens onduidelijk in hoeverre een 

leerling individueel begeleid kon worden. Ze had bijvoorbeeld graag geweten dat het mogelijk was om 

het mondeling met de docent vooraf een keer te oefenen voor het examen.  

 

c) Gebruik ICT 

M3-leerling: Er was een website om je antwoorden te controleren. Hij heeft hier nauwelijks gebruik 

van gemaakt. 

V5-leerling: voor het oefenen voor het examen was het mogelijk om online teksten te oefenen.  

 

d) Meer eigenaarschap? 

M3-leerling: Er was veel zelfstandigheid voor de versnellers. De leerling mocht bepalen waar hij de 

opdrachten maakte en bepaalde in overleg met de docent toetsmomenten. Er werd wel extra 

begeleiding gegeven als een leerling een onvoldoende opdracht had gemaakt. De leerling vond het fijn 

werken, want hij had tijdens de toetsweken meer tijd voor de andere vakken omdat hij Engels op een 

ander moment maakte.  

V5-leerling: Het was fijn dat de leerling kon inplannen wat ze in wilde plannen, maar ze vond het wel 

vervelend dat elke keer initiatief getoond moest worden. Bijvoorbeeld om haar cijfers te achterhalen; 

daar moest ze zelf werk van maken. Al met al vond ze de mate van begeleiding tegenvallen; ze had 

meer begeleiding verwacht op basis van het gesprek met haar docent in V4. De leerling vindt het geen 

probleem om de docent om begeleiding te vragen, maar het was fijn geweest als er een overzicht was 

van mogelijkheden tot begeleiding (bijv. het mondeling oefenen met de docent of het oefenessay laten 

controleren door de docent). 
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e) Voel je je voldoende voorbereid voor het examen? 

De M3-leerling geeft aan dat hij aan het begin van het schooljaar al het idee had goed voorbereid te 

zijn voor het examen. Hij hoeft nauwelijks te leren voor Engels-toetsen, want hij haalt ook zonder te 

leren een 9 op zijn toets. De toetsen die de leerlingen in de versnellersklas maakten en samen met de 

docent nabesproken was een goede oefening voor het examen.  

De V5-leerling vond deelname aan de examentrainingen samen met V6 nuttig. Daar hebben ze een 

paar examenteksten besproken. Ze had dit misschien nog wel meer willen doen ter voorbereiding voor 

haar examen. Het was verder fijn dat de docent vertrouwen uitsprak dat ze het examen zou kunnen 

halen. 

 

Moeizame versnellers (2 x V5, FA & EN) 

a) Reden voor deelname 

De V5-FA leerling heeft al vanaf de brugklas goede cijfers gehaald voor Frans en ze vernam in V4 van 

de mogelijkheid om versneld examen te doen. Dat heeft ze toen aan haar docent Frans voorgelegd en 

die heeft dat vervolgens aangedragen bij de teamleider. Een reden om het versneld traject te starten is 

examenervaring op te doen. Een andere reden is om volgend jaar meer tijd over te houden voor 

examenvoorbereiding van haar moeilijkste vak, Geschiedenis. 

De V5-EN leerling hoorde in V4 over het versnelde traject van haar docent en heeft aan het begin van 

het schooljaar haar docent benaderd en gevraagd of zij toegelaten zou kunnen worden. Ze werd op 

basis van haar cijfers toegelaten. Ze had vooraf de indruk dat ze het wel zou halen omdat ze goed is in 

Engels.  

 

b) Proces & begeleiding 

De V5-FA leerling mocht zelf indelen of zij bij jaar 5 of 6 aanwezig was. De docent had aangegeven 

dat zij minimaal twee uur per week bij jaar 6 aanwezig moest zijn en niet bij jaar 5 lessen hoefde te 

komen. Door haar rooster kon de leerling niet bij alle lessen van jaar 6 zijn, omdat zij op dat moment 

les kreeg in andere belangrijke vakken. Zo heeft zij door Frans-examentrainingen 10 uur M&O gemist 

wat ze moest inhalen in het weekend. De docent Frans heeft haar daarnaast veel één op één 

examentraining en begeleiding gegeven. Daar is ze zeer tevreden over.  

De V5-EN leerling geeft aan dat het groepje versnellers bij Engels zich aan het begin van de les 

melden en dan ergens anders mochten gaan werken aan de stof. Ze konden ook aansluiten bij V6 

lessen, maar die klassen zaten vaak al vol. Het was de leerling ook niet duidelijk wat er in die lessen 

besproken zou worden, dus kon ze ook niet inschatten of het mogelijk wel handig was om bij te 

wonen. Er waren daarnaast weinig contacturen met hun begeleidend docent (aan het begin van het jaar 

nog wel, later minder). De toetsen konden zelf ingepland worden. Er waren deadlines maar als 

leerlingen zich niet aan die deadlines hielden werden ze daar niet aan herinnerd door hun docenten. Ze 

moesten zichzelf motiveren om zich aan de deadline te houden.  

 

c) Gebruik ICT 

Op de ELO stond materiaal om je voor te bereiden, een leeslijst en een website met examenteksten.  

 

d) Meer eigenaarschap? 

De V5-FA leerling vond het lastig om alles zelfstandig te organiseren en heeft dit opgelost door 

veelvuldig met haar docenten te overleggen als iets niet goed ging of als ze het ergens niet mee eens 

was.  

De V5-EN leerling vond het traject te zelfstandig, vooral na de wisseling van docenten. Het initiatief 

lag volledig bij de leerling om toetsen in te plannen en ze werden er niet door hun docenten aan 

herinnerd als ze iets niet deden of voor zich uit schoven. Ze startte het traject met grote moeilijke 

opdrachten (een essay schrijven) waar ze nog weinig ervaring mee had opgedaan in V4. De toets was 

ook groter dan ze gewend was (bijv. in 2 maanden tijd 5 boeken lezen). De leerling geeft aan moeite te 

hebben met zelf overzicht houden en ze stelt lastige dingen gemakkelijk uit. Daarom werkte het voor 

haar niet om zoveel zelfstandigheid te krijgen. Ze had meer begeleiding en controle verwacht van haar 

docenten.  
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e) Voel je je voldoende voorbereid voor het examen? 

De V5-FA leerling geeft aan last te hebben van faalangst en dit resulteerde in lage cijfers voor haar 

eerste toetsen. Hierdoor heeft ze overwogen te stoppen met het versneld examentraject. Door 

begeleiding en aanmoediging van haar mentor en docent Frans heeft ze halverwege het jaar haar 

mondelinge toets gemaakt. Aan de hand van het goede resultaat wat ze op haar mondeling behaalde 

heeft ze bepaald om toch door te gaan. Ze heeft haar eindexamen gemaakt maar ze was erg gespannen 

en zenuwachtig en daardoor heeft ze er weinig vertrouwen in dat ze het examen heeft gehaald. Ze 

heeft veel geoefend met oefenexamens en die gingen vrijwel allemaal goed.  

De V5-EN leerling kwam er in de laatste toetsweek achter dat ze te veel onderdelen nog niet had 

afgerond, waardoor ze haar mondeling tijdens de toetsweek nog niet kon maken. De combinatie van de 

grote hoeveelheid werk die ze in moest halen en haar cijfers die omlaag gingen heeft ertoe geleid om 

te stoppen met het versnelde traject. Voor die beslissing om te stoppen heeft ze haar ouders 

geraadpleegd omdat ze in eerste instantie niet wilde opgeven. Ze volgt daarnaast ook een extra vak en 

haar andere vakken wilde ze er niet onder laten leiden. Dat gaf uiteindelijk de doorslag.  

 

Adviezen en verbeterpunten 

Advies voor leerlingen in V4 en M2 die misschien versneld examen willen gaan doen volgend jaar: 

- Kies één vak waar je goed in bent, niet meerdere vakken. Dan wordt het onoverzichtelijk (M3) 

- Kies alleen voor het versnellersprogramma als je écht goed bent in het vak, want je krijgt 

weinig begeleiding en als je er niet zo goed in bent loop je begeleiding en ondersteuning mis 

(M3) 

- Kijk goed waarom je goed bent in Engels; kun je goed woordjes stampen of begrijp je de taal 

goed? Het examen bestaat uit spreken, schrijven en lezen, dus met woordjes leren kom je er 

niet (V5). 

- Tijdens het versneld examentraject moet je veel zelfstandig werken; vraag daarom om 

begeleiding en gebruik de hulpmiddelen die de docent aanreikt (V5 x 2). 

- Discipline is heel belangrijk. Uitstellen werkt niet. Maak een goede planning. (V5 x 2) 

- Het is ook belangrijk om veel te oefenen. Zorg dat je je boeken voor het mondeling echt hebt 

gelezen en schrijf oefenessays die je door de docent laat nakijken. Wanneer je de uren Engels 

nuttig besteedt, hoef je thuis weinig te doen (V5). 

- Raak niet ontmoedigd door lage cijfers, want het kan nog goed aflopen (V5) 

- Als je overweegt te stoppen (wat nog tot 2 weken voor de examens kan), betrek dan ook je 

docenten en ouders er bij (V5) 

 

Verbeterpunten voor het traject en begeleiders: 

- Van tevoren en tussentijds een oefentoets geven met voorbeeldmateriaal voor leerlingen die 

twijfelen of ze de stof voldoende beheersen. Zo kunnen docenten vaststellen welke leerling 

behoefte heeft aan extra begeleiding en welke leerling niet (M3).  

- Het is goed dat er veel vrijheid is om een eigen indeling en planning te maken. Docenten 

moeten rekening houden met hoe goed een leerling in het vak is en hoe goed een leerling kan 

plannen voor de vrijheid die de leerling krijgt (M3).  

- Geef helder van tevoren aan wat er wordt verwacht, wat de mogelijkheden zijn voor 

begeleiding en wat de deadlines zijn. (V5) 

- Begeleidingsmomenten worden vast ingepland in het rooster. De docent zou een uur per week 

vast moeten afspreken om met de groep versnellers te zitten. Dan kan de docent werk 

controleren en kunnen leerlingen onderling werk vergelijken om van elkaar te leren. Nu 

moeten leerlingen dat zelf regelen maar het zou goed zijn als docenten zelf zo’n moment op 

zouden zetten. (V5 x 2)  

- Doordat de docent vertrouwen had in de leerlingen kregen zij meer vertrouwen dat ze het 

examen zouden halen. Dat vond de leerling fijn. De leerling vindt het belangrijk dat de docent 

dit blijft doen, maar dat zij niet te veel vertrouwen uit gaat stralen. Als een leerling het traject 

niet aankan moet een docent dit namelijk wel zeggen. Mogelijk zou dit in een tussentijdse 

evaluatie kunnen waarin zowel leerling als docent kunnen aangeven hoe het gaat. (V5). 

- Er moeten geen roosterconflicten optreden voor de leerling die een versneld traject wil volgen 

(V5) 
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Ervaringen leraren 
 

Groepsinterview startsituatie 

In december 2016 is een groep van acht leraren geïnterviewd over de invulling en hun verwachtingen 

met de interventie. De resultaten daarvan zijn gerapporteerd in de voormetingsrapportage en een kopie 

daarvan is opgenomen in Bijlage B. Er zijn tevens 5 docenten die begin juli 2017 een korte enquête 

hebben ingevuld met enkele vragen over hoe zij invulling gaven aan het versneld examen. Hieronder 

volgt samengevat de invulling die docenten gaven aan het maatwerktraject: 

- De wijze waarop versnellers door hun vakdocenten worden ondersteund varieert. Van 

sommige versnellers wordt verwacht dat ze het normale V6 programma volgen (m.n. 

doubleurs bij BSM en kunstvak in vwo-5), terwijl andere versnellers een aangepast curriculum 

volgen. Voor de doubleurs is er volgens de docenten geen sprake van maatwerk. Voor de 

docenten waarin leerlingen een aangepast programma volgen is het ‘compleet maatwerk’ met 

verschillende toetsmomenten en een eigen pta.  

- ICT speelt een marginale rol voor de ondersteuning van de maatwerktrajecten: de ELO is met 

name een platform waar (oefen)materialen beschikbaar worden gemaakt. Sommige docenten 

communiceren via e-mail of Whatsapp met de versnellers. 

- Voor de leerlingen die een aangepast curriculum volgden bestond de begeleiding met name uit 

het maken van afspraken over deadlines en toetsing en inhoudelijke ondersteuning als 

leerlingen daar zelf om vroegen. Van sommige versnellers verwachtte de vakdocent dat ze bij 

de lessen van de examenklas aanwezig zouden zijn, terwijl andere versnellers meer hun eigen 

gang konden gaan en zich alleen melden als ze ergens tegenaan liepen. 

- Docenten noemen verwachte risico’s met het maatwerktraject die te maken hebben met 

onvoldoende intrinsieke motivatie of studievaardigheden van sommige versnellers of met de 

verwachte eindexamenresultaten: kunnen de leerlingen hetzelfde cijfer behalen in vergelijking 

met het normaal doorlopen van het examenprogramma?  

- Een belangrijk risico is dat versnellers die dit jaar een onvoldoende halen voor hun examen 

met één tekort het examenjaar starten. Ze kunnen dit wel herkansen, maar dan vervalt hun 

herkansingsmogelijkheid in het examenjaar. Dit kan demotiverend werken voor de leerling en 

dient voorkomen te worden.  

 

Gesprekken mei en juni 2017 met docenten en coördinator 

In de periode mei en juni 2017 hebben twee gesprekken plaats gevonden om het versneld 

maatwerktraject (tussentijds) te evalueren. De ervaringen van coördinatoren en docenten worden 

hieronder toegelicht.  

 

Mei 2017 (coördinatoren overleg) 

Vanwege de wisseling van coördinator (april 2017) van het versnelde examentraject was er behoefte 

om overzicht te creëren en betrokkenen te horen over hun ervaringen met het maatwerktraject. In 

eerste instantie werd er een overzicht gecreëerd van welke leerlingen bij welk vak aan het versnellen 

waren en wie hen daarbij begeleidde. Daaruit bleek dat van de 25 gestarte versnellers er 5 leerlingen 

tussentijds zijn gestopt (1 mavoleerling Wiskunde, 4 vwo-leerlingen Engels). De redenen om te 

stoppen liepen uiteen maar hadden voor de meeste leerlingen te maken met tegenvallende resultaten. 

Vervolgens komen er enkele dilemma’s aan bod voor de begeleiders van de maatwerktrajecten: 

- Worden de juiste leerlingen geselecteerd voor het maatwerktraject? 

- Behalen leerlingen het examenresultaat naar hun potentieel? Is het eindexamencijfer hoog 

genoeg? 

- Het curriculum wordt ingekort: Missen versnellers daardoor niet cruciale vaardigheden of 

kennis? Er is nog niet voor elk vak een aangepast pta voor versnellers beschikbaar. 

- Hoewel er van leerlingen wordt verwacht dat ze veel zelf verantwoordelijkheid nemen (zie 

contract), hebben ze ook begeleiding en sturing nodig: hoe dat te organiseren? 

- Hoe wordt informatie gedeeld onder docenten & coördinator over de begeleiding van de 

versnellers? 
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- Volgend jaar zijn er 8 mavoleerlingen die tijd over hebben in hun rooster en die dat naar alle 

waarschijnlijkheid niet uit zichzelf nuttig gaan besteden: er is geen plek in de school waar ze 

naartoe kunnen om te studeren.  

 

Juni – juli 2017 (docenten overleg) 

In dit overleg werd met docenten besproken hoe zij terug kijken op het begeleiden van een versneller 

en worden afspraken gemaakt voor volgend jaar. Thematische samenvatting: 

- Hoe selecteren? Leerlingen moeten gemotiveerd zijn aan de start van het jaar. Het is niet iets 

vrijblijvends ‘probeer het en kijk maar’. Dit is vooral van belang voor de doubleurs, zij 

moeten een minimum cijfer en inzet tonen om het vak te versnellen. De vakdocent is een 

belangrijke factor omdat deze in moet schatten of de leerling het versneld traject aankan.  

- Voor versnellers wordt een maatwerk pta opgesteld met een go/nogo moment waarin met 

leerlingen wordt bepaald of ze door mogen gaan met versnellen of niet. De timing van dit 

moment wordt cruciaal; je wilt het traject ook niet dicht timmeren en mogelijkheden bieden 

voor de leerling om vooruitgang te laten zien als het even minder gaat. Ook voor leerlingen 

die halverwege afhaken en het oude reguliere programma weer volgen (‘escape’) is nog geen 

pta beschikbaar.  

- Er wordt overwogen om voor alle versnellers een coach beschikbaar te stellen die de 

leerlingen monitort (niet alleen versnellers, ook de stoppers en het jaar erna).  

- Willen we het aantal versnellers uitbreiden? Nee, nog niet. Er moet eerst werk gemaakt 

worden van de aangepaste pta’s, ‘escapes’ wanneer leerlingen stoppen en begeleiding.  

- Voor docenten is het nu ‘gratis’ werk; ze krijgen geen taakuren voor het begeleiden van een 

versneller. Ze vinden het wel leuk om te doen want de leerling kan zelfstandig werken, zijn 

geïnteresseerd en je hoeft geen extra materialen voor te bereiden. Het wordt pas vervelend 

voor een begeleider als de leerling de afspraken niet nakomt en de docent moet gaan ‘sleuren’.  

Wanneer er meer versnellers komen om te begeleiden, dan moet daar ook iets van taakuren of 

andere vorm van compensatie tegenover staan. De vakdocent heeft voor de begeleiding niet 

per se andere vaardigheden nodig, wel ruimte, tijd en uitwisseling met collega’s. 

- De ELO kan beter benut worden zodat leerlingen daar zelf ook meer informatie vandaan 

halen.  

- De succesfactoren voor een geslaagd versneld traject zijn volgens de docenten a) 

zelfstandigheid van de leerling, b) intrinsieke motivatie van de leerling en c) helder waar het 

eigenaarschap ligt (waar ligt het initiatief, bij leerling of leraar?) 
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Conclusies 
 

In dit hoofdstuk wordt per onderzoeksvraag de belangrijkste resultaten samengevat en een antwoord 

geformuleerd op de vraag. 

1. Uitvoering van de interventie: 

a. Hoe geven docenten invulling aan het versnelde maatwerktraject? 

De wijze waarop versnellers door hun vakdocenten worden ondersteund varieert. Van sommige 

versnellers wordt verwacht dat ze het normale V6 programma volgen (m.n. doubleurs bij BSM en 

kunstvak in vwo-5), terwijl andere versnellers een aangepast curriculum volgen. Voor de 

doubleurs is er volgens de docenten geen sprake van maatwerk. Voor de docenten waarin 

leerlingen een aangepast programma volgen is het ‘compleet maatwerk’ met verschillende 

toetsmomenten en een eigen curriculum (selectie van schoolexamen-opdrachten).  

 Voor de leerlingen die een aangepast curriculum volgden bestond de begeleiding met name uit 

het maken van afspraken over deadlines en toetsing en inhoudelijke ondersteuning als leerlingen 

daar zelf om vroegen. Van sommige versnellers verwachtte de vakdocent dat ze bij de lessen van 

de examenklas aanwezig zouden zijn, terwijl van andere versnellers werd verwacht dat ze zich 

zelfstandig de lesstof  eigen zouden maken en zich alleen zouden melden als ze ergens tegenaan 

liepen. 

 Sommige (m.n. mavo) docenten geven aan dat zij het initiatief nemen voor een contactmoment 

(ze maken een afspraak via mail/Whatsapp) terwijl andere (m.n. vwo) docenten het initiatief meer 

bij de versneller laten voor contact en begeleiding.   

 

b. Hoe wordt de digitale leeromgeving ingezet ten behoeve van het versnelde maatwerktraject? 

ICT speelt slechts een marginale rol voor de ondersteuning van de maatwerktrajecten: de ELO is 

met name een platform waar (oefen)materialen beschikbaar worden gemaakt. Leerlingen maken 

gebruik van online oefenexamens. Sommige docenten communiceren via e-mail of Whatsapp met 

de versnellers. 

 

c. Vanuit welke redenen beginnen leerlingen aan het versnelde maatwerktraject? 

De belangrijkste overwegingen voor leerlingen om te kiezen voor een versneld examentraject 

zijn:  

a) praktische overwegingen (volgend schooljaar meer tijd),  

b) de mate waarin ze goed zijn in het vak, en  

c) de mate waarin ze het vak leuk vinden.  

Op een tweede plaats (iets minder belangrijk) komt de stimulans die ze ervaren vanuit hun 

vakdocent en zin hebben in een uitdaging. De rol van ouders en klasgenoten speelt in mindere 

mate een rol. Leerlingen verschillen van elkaar welke overweging voor hen het zwaarste mee 

weegt in de beslissing om te starten aan een versneld traject. Uit de interviews met versnellers 

blijkt dat de vakdocent vaak het idee om versneld examen te doen geopperd heeft aan de leerling. 

Een andere reden om aan het traject te beginnen is het opdoen van examenervaring in het 

voorexamenjaar.   

 

2. Ervaring van de interventie: 

a. Hoe ervaren docenten het versnelde maatwerktraject met behulp van de digitale 

leeromgeving? 

Docenten vinden het prettig om te werken met leerlingen die een grote mate van zelfstandigheid 

aankunnen en die interesse hebben voor hun vak. Het is volgens hen minder prettig werken als de 

leerling de mate van zelfstandigheid niet aankan of als ze niet goed gemotiveerd zijn. Er zijn 

enkele versnellers die dit gedrag lieten zien (voorbeeld genoemd van doubleur die liever kletst 

met oud-klasgenoten dan tijdens de les aan de slag gaat), maar het merendeel kan het versneld 

traject goed aan.   

 Docenten noemen bepaalde risico’s met het maatwerktraject die te maken hebben met 

onvoldoende intrinsieke motivatie van leerlingen of onvoldoende studievaardigheden van 
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leerlingen. Ook is het van belang dat vakdocenten vooraf goed inschatten of de leerling binnen 

het versneld traject nog steeds de verwachte eindexamenresultaten kan behalen (naar potentieel).   

 Kortom, de succesfactoren voor een geslaagd versneld traject zijn volgens de docenten a) 

zelfstandigheid van de leerling, b) intrinsieke motivatie van de leerling en c) helder waar het 

eigenaarschap ligt (waar ligt het initiatief, bij leerling of leraar?) 

  

 Docenten geven aan meer tijd en ruimte te kunnen gebruiken voor het begeleiden van de 

versneller (een op een contactmomenten) en het voorbereiden van de examenmaterialen. Ze doen 

dit nu in ‘eigen tijd’ buiten de lesuren om. Aangezien er dit jaar nog niet zo veel versnellers mee 

doen is dat (nog) niet problematisch.  

 

b. Hoe ervaren leerlingen het versnelde maatwerktraject? Wat zijn hun ervaringen met de 

digitale leeromgeving om hun maatwerktraject plannen?  

Halverwege het schooljaar zijn versnellers redelijk tot zeer tevreden over hun maatwerktraject. 

Leerlingen zijn over het algemeen redelijk positief over de begeleiding door hun promotor bij het 

traject. De frequentie van contactmomenten met hun begeleider verschilt sterk per begeleider.  

 Versnellers zijn het meest positief over de mate van zelfstandigheid en keuzevrijheid die ze 

krijgen in het traject. Ze vinden het bijvoorbeeld fijn dat ze zelf kunnen bepalen wanneer ze aan 

hun schoolwerk gaan werken.  

 Wanneer versnellers gevraagd wordt om tips te formuleren dan kan 25% niets bedenken en 

vindt het ‘wel prima zo’. De andere 75% komt met tips die te maken hebben met het overzicht 

houden over de leerstof, de toetsen en de planning: wanneer moet wat afgerond zijn. 

 Aan het einde van het schooljaar zijn vier versnellers geïnterviewd. Voor twee vwo-leerlingen 

komt naar voren dat ze graag eerder geïnformeerd hadden willen worden over het traject omdat ze 

pas echt van start gingen in de tweede periode van het schooljaar. Ook zijn deze twee leerlingen 

kritisch over de wijze waarop er door begeleiders gecommuniceerd is over de 

begeleidingsmogelijkheden. Deze leerlingen vinden het namelijk fijn om tussentijds feedback te 

krijgen op hun voortgang zodat ze weten voldoende voorbereid te zijn op een (school)examen en 

dat is naar hun idee te weinig aangeboden. Voor drie van de vier versnellers droegen de 

examentrainingen aan het einde van het jaar bij aan het gevoel voorbereid te zijn op het examen. 

Voor één leerling was het daarnaast belangrijk dat de docent vertrouwen uitsprak in haar 

competenties.  

 Voor leerlingen die halverwege het schooljaar hebben overwogen om te stoppen met het 

traject was de ondersteuning van mentor, vakdocent en ouders belangrijk om een beslissing te 

maken om (niet) door te gaan. De redenen om (niet) door te gaan hadden te maken met (het 

geloof in) eigen capaciteit om het examen tot een goed einde te kunnen brengen. Een andere 

reden is dat het werken aan het versneld examen meer tijd kost waardoor andere vakken hieronder 

kunnen lijden.  

 De mate waarin ICT wordt gebruikt is minimaal. De digitale leeromgeving wordt 

geraadpleegd voor bronnen en verder worden websites met examenoefeningen gebruikt. 

 

c. Welk effect bemerken leerlingen op het eigenaarschap van hun leerproces? Is het ervaren 

eigenaarschap anders voor leerlingen die wel deelnemen aan het versnelde maatwerktraject 

dan voor leerlingen die daar niet aan deelnemen? 

Uit de resultaten op de vragenlijst blijkt dat leerlingen op school 5.4 uiteen lopen in de mate 

waarin ze eigenaarschap ervaren op hun leerproces. Sommige leerlingen vinden dat de school 

veel zelfstandigheid biedt (je mag zelf bepalen hoe je je huiswerk maakt), terwijl andere 

leerlingen aangeven dat alles vast wordt gelegd door docenten en dat er helemaal geen ruimte is 

om zelf beslissingen te maken (volgen van de studieplanner). Wanneer we de niet-maatwerk 

leerlingen vergelijken met de versnellers (en mogelijke versnellers) dan blijkt er geen verschil in 

hun ervaringen van eigenaarschap.  

 Alle geïnterviewde versnellers geven aan dat studievaardigheden (in termen van zelfstandig 

kunnen werken en plannen, jezelf motiveren, discipline) erg belangrijk zijn voor een geslaagd 

examentraject. Een leerling die uiteindelijke gestopt is met het traject gaf aan niet om te kunnen 

gaan met te veel zelfstandigheid en te weinig controle (lees: de docent controleert of je de 
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deadlines haalt). De geïnterviewde leerlingen geven als tip dat je zelf om feedback en/of 

begeleiding moet vragen bij de vakdocent.  

 

3. Effecten van de interventie: 

 

a. Welke effecten worden waargenomen van het versnelde maatwerktraject (hier: 

maatwerktraject leerlingen vs niet-maatwerktraject leerlingen) op de motivatie van 

leerlingen? 

De verwachting luidde dat de interventie (het versneld maatwerktraject) voor versnellers tot een 

positief effect zou leiden op hun motivatieontwikkeling in vergelijking met leerlingen die niet 

deelnemen aan het versneld maatwerktraject. Uit de vergelijking tussen vwo-versnellers en 

overige vwo-leerlingen blijkt dat er nauwelijks verschil is in motivatie aan het einde van het 

schooljaar. Er wordt één verschil gevonden: vwo-versnellers ervaren een hogere mate van 

amotivatie dan vwo-leerlingen. Amotivatie houdt in dat leerlingen niet goed weten waarom ze 

gemotiveerd zijn. Omdat het hier om ‘algemene’ motivatie voor school gaat is het lastig toe te 

schrijven waar dat verschil mee te maken heeft. Voor mavoleerlingen zijn er enkele verschillen in 

motivatie gevonden tussen mavo-versnellers en overige mavoleerlingen. Mavo-versnellers zijn 

sterker intrinsiek gemotiveerd voor Engels en ervaren meer autonomie ondersteuning van hun 

docent Engels in vergelijking met controlegroep leerlingen. Verder bleek uit de vergelijking 

tussen beide groepen dat mavo versnellers zowel bij de voor- als nameting een hogere mate van 

self-efficacy (‘vertrouwen in eigen kunnen wat betreft Engels’) ervaren dan controlegroep 

leerlingen. 

 Dat we bij mavo wel een duidelijk verschil vinden tussen versnellers en niet-versnellers maar 

niet bij vwo kan te maken hebben met het meetinstrument. Omdat alle versnellers in mavo voor 

het vak Engels versneld examen doen konden we de vragenlijst daarop toespitsen, terwijl dit niet 

mogelijk was voor vwo. De algemene motivatie voor school wordt mogelijk niet beïnvloed door 

deelname aan het maatwerktraject, maar de motivatie voor het vak wellicht wel. Voor 

mavoleerlingen heeft het versneld examentraject een positieve invloed gehad op hun motivatie 

voor Engels. Deze positieve invloed op motivatie zou mogelijk kunnen samenhangen met de 

grote mate van autonomie ondersteuning door hun docent Engels (de mate waarin de leerling 

keuzevrijheid krijgt toebedeeld door een docent) en/of met hun grote mate van vertrouwen in 

eigen kunnen. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen welke van deze factoren het meest 

bijdraagt aan de motivatie ontwikkeling van mavo versnellers bij Engels.    

 

b. Welke effecten worden waargenomen van het versnelde maatwerktraject (hier: 

maatwerktraject leerlingen vs niet-maatwerktraject leerlingen) op de zelfregulatie van 

leerlingen? 

De verwachting luidde dat de interventie (het versneld maatwerktraject) voor versnellers tot een 

positief effect zou leiden op hun zelfregulatievaardigheden in vergelijking met leerlingen die niet 

deelnemen aan het versneld maatwerktraject. Bij deze analyse hebben we geen onderscheid 

gemaakt tussen mavo of vwo. We veronderstelden dat leerlingen die in aanmerking zouden 

kunnen komen voor versneld traject (een vergelijkbare groep leerlingen met goede resultaten, 

maar zonder extra uitdaging, hier de ‘mogelijke versnellers’ genoemd) maar die niet oefenen met 

een vergrote mate van zelfstandig leren minder zelfregulatievaardigheden ontwikkelen dan 

leerlingen die wél deelnemen aan het versneld maatwerktraject. Uit de vergelijking van drie 

groepen (controle, mogelijke versnellers, versnellers) bleek dat de zelfregulatievaardigheden 

taakoriëntatie, doorzettingsvermogen en zelfevaluatie op het proces en product niet verschilt voor 

de drie groepen. Voor planning geldt dat mogelijke versnellers en versnellers hogere 

vaardigheden rapporteren dan de controlegroep leerlingen. Dit zou je mogelijk kunnen verklaren 

vanuit de aanname dat versnellers en mogelijke versnellers vooral goed-presterende leerlingen 

zijn. Deze leerlingen zijn wellicht beter in het plannen van hun leerproces dan gemiddeld of laag-

presterende leerlingen. Een tweede bevinding uit de analyses is dat versnellers aangeven een 

hogere mate van self-efficacy (‘vertrouwen in eigen kunnen’) wat betreft hun 

zelfregulatievaardigheden te hebben in vergelijking met niet-maatwerktraject leerlingen 

(mogelijke versnellers en controlegroep). Deze bevinding wordt bestendigd in de interviews 
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waarin leerlingen aangeven dat je als versneller goed moet zijn in studievaardigheden als plannen 

en jezelf aan deadlines kunnen houden. De geïnterviewden geven als tip voor leerlingen in V4 en 

M2 dat je alleen met een versneld maatwerktraject moet starten als je goed bent in zelfstandig 

werken.  
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Bijlage A  

Leeswijzer bijlage 

 
In deze algemene bijlage wordt ingegaan op de instrumenten en analyses die gebruikt zijn in het 

interventie-onderzoek. In de eerste paragraaf worden alle instrumenten behandeld die standaard zijn 

afgenomen op de meeste scholen. Het kan dus voorkomen dat een bepaald instrument niet op uw 

school is afgenomen. In de tweede paragraaf wordt ingegaan op statistische begrippen die voorkomen 

in het schoolrapport. Ook wordt ingegaan op analyses (paragraaf 3) die het meest zijn uitgevoerd in de 

interventie-onderzoeken. Niet alle analyses zijn op elke school uitgevoerd. De gebruikte analyse hangt 

af van de onderzoeksvraag van de school én van de beschikbare data. De bijlage wordt afgesloten met 

paragraaf 4: het interpreteren van de resultaten. 

 

 

1. Instrumenten 

Motivatie 

De motivatievragenlijst meet de mate van motivatie voor het onderwijs bij leerlingen op school. 

Motivatie bestaat grofweg uit twee soorten: intrinsieke motivatie (autonome motivatie) en extrinsieke 

motivatie (gecontroleerde motivatie). Intrinsieke motivatie geeft aan in hoeverre leerlingen voor 

school werken voor het plezier en de voldoening die dat geeft. Extrinsieke motivatie houdt in dat 

leerlingen voor school werken, omdat dit van hen verwacht wordt.  

De motivatie van de leerlingen is gemeten met de Nederlandse vertaling van de SIMS (Situational 

Motivation Scale)
2,3

. Deze vragenlijst is vertaald naar het Nederlands. De vragenlijst bevat 16 

stellingen. De stellingen zijn aangepast voor elke school, zodat de vragenlijst betrekking heeft op de 

motivatie van leerlingen voor een bepaald vak omtrent de interventie op de betreffende school. Voor 

elke stelling hebben de leerlingen op een 5-puntsschaal aangegeven in hoeverre de stelling bij hen 

past: (1) past nooit bij mij, (2) past bijna nooit bij mij, (3) past soms bij mij, (4) past bijna altijd bij 

mij, (5) past altijd bij mij. De stellingen die samen één type motivatie meten vormen een zogenoemde 

schaal. Op basis van de stellingen zijn vier typen motivatie te onderscheiden: intrinsieke motivatie, 

geïdentificeerde motivatie, externe regulatie en amotivatie. De vier typen motivatie moeten apart van 

elkaar worden geïnterpreteerd. 

1. Intrinsieke motivatie geeft, zoals gezegd, aan in hoeverre leerlingen voor school werken voor 

het plezier en de voldoening die dat geeft. Intrinsiek gemotiveerde leerlingen voeren de taak 

uit voor het plezier en de voldoening door het uitvoeren van de taak zelf. Een 

voorbeeldstelling is ‘ik span me in tijdens [vak/activiteit], omdat ik denk dat het interessant 

is’.   Hoe hoger leerlingen gemiddeld scoren op deze schaal, hoe meer leerlingen voor school 

werken voor het plezier en de voldoening die dat geeft. 

2. Geïdentificeerde motivatie is een vorm van extrinsieke motivatie waarbij leerlingen 

leerdoelen en externe regulatie geïnternaliseerd hebben. De score op deze schaal geeft aan in 

hoeverre leerlingen voor school werken omdat zij daar zelf voor kiezen, omdat zij vinden dat 

het belangrijk is. Een voorbeeldstelling is: ‘ik span me in tijdens [vak/activiteit], omdat het 

voor mijn eigen bestwil is’. Hoe hoger leerlingen gemiddeld scoren op deze schaal, hoe meer 

leerlingen voor school werken, omdat zij daar zelf voor kiezen. 

3. Externe regulatie is een vorm van extrinsieke motivatie en deze schaal geeft aan in hoeverre 

leerlingen voor school werken, omdat er een beloning tegenover staat of om negatieve 

gevolgen te vermijden. Een voorbeeldstelling is: ‘ik span me in tijdens [vak/activiteit]  

                                                           
2
 Guay, F., Vallerand, R.J., & Blanchard, C. (2000). On the assessment of situational intrinsic and extrinsic 

motivation: the situational motivation scale (SIMS). Motivation and Emotion, 24, 175-213. 
 
3
 Sol, Y., & Stokking, K. (2008). Leerlingparticipatie in het VO. Vormen, processen en effecten. Utrecht: IVLOS & 

Onderwijskunde, Universiteit Utrecht. 
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omdat het van me verwacht wordt’. Hoe hoger leerlingen gemiddeld scoren op deze schaal, 

meer leerlingen voor school werken, omdat dit van hen verwacht wordt.  

4. Amotivatie geeft aan in hoeverre leerlingen geen besef hebben waarvoor ze op school aan 

werken of niet de mogelijkheid ervaren om de uitvoering van de taak te beïnvloeden. Het 

begrip amotivatie wordt in dit verband gehanteerd als bij leerlingen de relatie tussen het eigen 

gedrag en de uitkomsten ontbreekt. Er is dan geen besef van het doel, de verwachting van een 

beloning of de gevoelde mogelijkheid de uitvoering van de taak te beïnvloeden. Een 

voorbeeldstelling is: ‘ik zie niet wat dit [vak/activiteit] me oplevert’. Hoe hoger leerlingen 

gemiddeld scoren op deze schaal, hoe meer de leerlingen geen besef hebben waarvoor ze aan 

school werken of niet de mogelijkheid ervaren om de uitvoering van de taak te beïnvloeden. 

 

Self-efficacy,  autonomie-ondersteuning en inzet 

Om de resultaten die gevonden worden op motivatie nauwkeuriger te kunnen interpreteren, zijn er in 

het onderzoek op veel scholen drie schalen toegevoegd aan de vragenlijst. Met deze schalen wordt 

gemeten in hoeverre leerlingen zich inzetten voor een vak (effort), hoeveel zelfvertrouwen leerlingen 

hebben in hun eigen kunnen wat schoolwerk betreft (self-efficacy) en in hoeverre leerlingen zich 

gesteund voelen door hun docent (autonomy-support). Met de inzet (effort) kan bepaald worden in 

hoeverre leerlingen zich willen inzetten voor een vak. Deze schaal (die een vorm van motivatie is) 

meet dus het gedrag van leerlingen. Met het zelfvertrouwen dat leerlingen hebben kunnen ze (meer) 

gemotiveerd zijn voor onderwijs. Ook de mate van autonomie kan de motivatie beïnvloeden. Als 

leerlingen het gevoel hebben dat ze meer zelfbeschikking hebben, kan dat een positieve uitwerking 

hebben op de motivatie. Deze laatste twee schalen geven als het ware een verklaring voor motivatie. 

De schaal effort/inzet bestaat uit zes stellingen. Een voorbeeldstelling is: ‘ik werk hard tijdens 

de les’.  Bij elke vraag kon de leerling op een vijfpuntschaal aangeven in hoeverre de vraag bij hem 

past: (1) past nooit bij mij, (2) past bijna nooit bij mij, (3) past soms bij mij, (4) past bijna altijd bij mij 

en (5) past altijd bij mij. In de vragenlijsten voor scholen is soms bij stellingen toegevoegd dat het om 

een vak gaat. Dan is dat opgenomen in de stelling, bijvoorbeeld: ‘ik werk hard tijdens de wiskundeles’. 

Op basis van de stellingen die bij een specifieke schaal horen, zijn gemiddelde scores per schaal te 

bepalen. Hoe hoger het gemiddelde op de schaal inzet, hoe meer een leerling zich inzet voor het 

specifieke vak, de school of de interventie. 

De schaal self-efficacy bestaat uit zes stellingen. Een voorbeeld van zo’n stelling is: ‘ik weet 

zeker dat dit jaar alles voor school me wel zal lukken’. Bij elke stelling gaven leerlingen aan in 

hoeverre de stelling voor hen klopt: (1) klopt helemaal niet, (2) klopt niet, (3) klopt soms wel/soms 

niet, (4) klopt, (5) klopt precies. In de school-specifieke onderzoeken zijn deze items waar nodig 

aangepast door het woord ‘school’ te vervangen door een specifiek vak of de naam van de interventie. 

Op basis van de stellingen die bij een specifieke schaal horen, zijn gemiddelde scores per schaal te 

bepalen. Hoe hoger de score op deze schaal hoe meer vertrouwen leerlingen hebben in hun eigen 

kunnen wat schoolwerk betreft. 

De schaal autonomie-ondersteuning bestaat uit acht stellingen. Een voorbeeld van een stelling 

is: ‘mijn docent luistert naar mijn ideeën’. Bij elke stelling gaven leerlingen aan in hoeverre dit voor 

hen klopt: (1) klopt helemaal niet, (2) klopt niet, (3) klopt soms wel/soms niet, (4) klopt, (5) klopt 

precies. In de school-specifieke onderzoeken zijn deze items waar nodig aangepast, bijvoorbeeld door 

het woord ‘docent’ te vervangen door ‘mentor’ of ‘coach’. In andere gevallen zijn alle items in het 

meervoud gezet (‘mijn docenten luisteren…’). Op basis van de stellingen die bij een specifieke schaal 

horen, zijn gemiddelde scores per schaal te bepalen. Hoe hoger de score op deze schaal hoe meer 

leerlingen zich gesteund voelen door hun docent. 

 

Zelfregulatie 

Zelfregulatie is, kortweg, de vaardigheid om zelf na te denken over het leerproces en dit leerproces 

zelf te kunnen sturen en beïnvloeden
4
. De standaard zelfregulatievragenlijst

5
 bestond uit 32 stellingen. 

                                                           
4 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. 
5 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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Bij alle stellingen konden leerlingen aangeven hoe vaak ze op een bepaalde manier werken voor 

school: (1) nooit, (2) bijna nooit, (3) soms, (4) bijna altijd en (5) altijd. Uit alle stellingen zijn zes 

schalen geconstrueerd: taakoriëntatie, planning, doorzettingsvermogen, zelfeffectiviteit-zelfregulatie, 

productevaluatie en procesevaluatie.   

1. Taakoriëntatie meet in hoeverre leerlingen nadenken over de taak vóór ze eraan beginnen. 

Een voorbeeldstelling is ‘voor ik begin aan mijn schoolwerk, lees ik de opdracht goed.’.  

2. Planning meet in hoeverre leerlingen hun schoolwerk plannen. Een voorbeeldstelling is: ‘voor 

ik begin aan mijn schoolwerk, kijk ik wat ik eerst ga doen en wat ik daarna 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: ‘ook als ik liever andere dingen wil doen, begin ik aan mijn schoolwerk.’. 

4. Zelfeffectiviteit-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  mijn manier van werken veranderen als iets niet goed gaat tijdens mijn schoolwerk.’. 

5. 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 mijn schoolwerk, kijk ik mijn antwoorden na.’.  

6. 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: ‘zal ik het de volgende keer op dezelfde 

manier doen of kies ik toch voor een andere manier?’. 

 

De schalen taakoriëntatie en planning zijn zelfregulatievaardigheden die vooraf gaan 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. 

 

2. Statistiek 
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). 

 

 

3. 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. 
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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. 

 

4. 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 

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 
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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 
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Bijlage B 
 
Invulling en verwachtingen docenten (groepsgesprek 13 december 2016) 
 
Hier wordt een samenvatting gegeven van het groepsgesprek op 13 december 2016. Er waren acht 

docenten aanwezig waarvan er zeven docenten mavo- of vwo-leerlingen begeleiden die dit 

schooljaar een maatwerk examentraject volgen (versnellen of verdiepen). Het gesprek ging over de 

wijze waarop deze docenten invulling geven aan gepersonaliseerd leren op school en hun 

verwachtingen daarvan voor dit schooljaar.   

Gepersonaliseerd leren met het maatwerk examentraject 

Leerlingen worden door hun vakdocent benaderd om een versneld maatwerktraject te doen. Deze 

vakdocent wordt vaak ook de ‘promotor’ van de versneller. Tijdens het gesprek blijken verschillende 

type leerlingen een maatwerktraject te volgen en door de docenten te worden begeleid: 

- Doubleurs: deze leerlingen volgen het niveau van hun oud-klasgenoten. Ze zijn niet op dit vak 

gezakt en worden zo uitgedaagd om het vak niet opnieuw te doen, maar verder te gaan waar 

ze vorig jaar zijn gebleven. 

- Leerlingen die door een vak te versnellen tijd overhouden voor andere vakken. Als een 

leerling een vak versnelt waar hij toch al goed in is, kan de leerling meer tijd overhouden in 

het examenjaar voor moeilijke vakken.  

- Leerlingen die een vak versnellen omdat ze goed zijn in hun vak en door de vakdocent 

worden uitgedaagd om te versnellen als ‘motiverende factor’.  

- “Verdiepers”: Leerlingen die op een hoger niveau examen doen. Tijdens het gesprek wordt 

dit even genoemd, maar geen van de aanwezige docenten begeleidt een verdieper. 

 
Wijze van ondersteuning door docenten 

De wijze waarop versnellers door hun vakdocenten worden ondersteund varieert. Van sommige 

versnellers wordt verwacht dat ze het normale M4 of V6 programma volgen (m.n. doubleurs), terwijl 

andere versnellers een aangepast curriculum volgen. Toelichting per docent: 

- Duits vwo: twee versnellers, ze zijn native speakers. Deze leerlingen hoeven echt niet alle 

lessen te volgen en kunnen op eigen gelegenheid een lees- of luisterexamen maken. De 

docent heeft hoge verwachtingen van deze leerlingen.  

- Engels vwo: elf versnellers. Deze leerlingen hoeven niet het hele curriculum lineair te 

doorlopen. Ze hebben hun eigen studieroute binnen de ELO met inleveropdrachten die door 

de docent zijn vormgegeven op basis van de bestaande methode. Sommige van die 

opdrachten zijn moeilijker dan de bestaande methode om leerlingen extra uit te dagen. De 

leerlingen moeten zelf hun eigen toetsmoment kiezen. 

- Kunstvak vwo: een versneller, doubleur. De leerling volgt zowel een praktijkgedeelte als een 

theoriegedeelte les bij twee verschillende docenten. Bij het theoriegedeelte zit de versneller 

bij oud-klasgenoten in 5vwo en doet mee met het reguliere programma. Bij het 

praktijkgedeelte moet de versneller andere opdrachten uitvoeren dan de 5vwo’ers.  

- BSM vwo: twee versnellers, doubleurs. Deze leerlingen doen met alle examenleerlingen mee 

in de les. Ze volgen de studieplanner via de ELO. Er was overlap in het rooster met het vak 
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Frans. Met de docent Frans is afgesproken dat de leerlingen de Franse les niet hoeven 

volgen, maar het programma voor Frans zelfstandig volgen.  

- Wiskunde mavo: een versneller. Deze leerling krijgt één uur per week privé les van de 

vakdocent. Deze leerling heeft namelijk niemand om vragen aan te stellen en doet het 

examenprogramma in een half jaar in plaats van 1.5 jaar. De helft van de sommen worden 

geschrapt.  

- Engels mavo: zeven versnellers. Deze leerlingen hebben een hoog niveau Engels dat ze bij 

wijze van spreken nu al het eindexamen zouden kunnen maken. Als ze het reguliere 

programma zouden volgen zouden ze Engels gaan associëren met saai onderwijs. Ze hoeven 

niet altijd meer naar de les te komen en draaien dus niet het normale programma mee. In 

plaats van het reguliere programma maken ze opdrachten uit de vierde klas en ook 

andersoortige lees, kijk en luistervaardigheid-oefeningen. Deze andersoortige opdrachten 

sluiten aan bij wat de leerlingen leuk vinden. Ze mogen daarbinnen keuzes maken wat 

aansluit bij hun interesses (bijv. bekijk een netflix-serie zonder ondertiteling en schrijf er een 

recensie over).  

Gepersonaliseerd leren met ICT 

Bij sommige maatwerk examentrajecten is het gebruik van ICT (m.n. ELO) noodzakelijk voor het 

kunnen ondersteunen van de versnellers, voor andere docenten is het gebruik van ICT niet 

noodzakelijk. De inzet van ICT varieert dus ook per docent. Hieronder volgt een toelichting: 

- Duits vwo: schrijfopdrachten worden naar de versnellers gemaild en feedback wordt via mail 

gestuurd.  

- Engels vwo: De ELO is gevuld met gepersonaliseerde opdrachten voor versnellers en het 

reguliere materiaal. 

- Kunstvak vwo (praktijk): Op de ELO staan opdrachten en deadlines. De deadlines zijn voor 

alle leerlingen hetzelfde, dus ook voor de versnellers. 

- BSM vwo: ELO is essentieel onderdeel voor het theoriegedeelte van het vak, omdat alle 

contactmomenten praktijkgericht zijn (in de gymzaal). Per periode zet de docent 

studieplanner en lesmateriaal online. De ELO werkt goed voor het verspreiden van 

individuele inleveropdrachten die leerlingen moeten inleveren en die wordt voorzien van 

feedback door de docenten waarna ze ze in de praktijk moeten brengen. De ELO werkt niet 

goed voor het samenwerken aan groepsopdrachten. 

- Wiskunde mavo: Op de ELO staan de uitwerkingen van opdrachten zodat leerlingen hun 

antwoorden zelf kunnen controleren. Leerlingen maken daar zelfstandig gebruik van en zo 

kunnen ze goed achterhalen wat ze nog niet begrijpen.  

- Engels mavo: De docent maakt nauwelijks gebruik van ELO. De gepersonaliseerde 

opdrachten worden face-to-face uitgereikt. 

Verwachtingen en mogelijke risico’s voor het versneld examentraject 

Tot nu toe wordt het versneld traject gezien als een succes: de versnellers slagen allemaal voor hun 

eindexamen. Veel van de versnellers zijn ‘doubleurs’. Deze leerlingen behandelen de stof in een 

normaal tempo en dat kan gezien worden als “de veilige weg”.  
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Het blijkt wel dat een aantal leerlingen het versneld traject niet aan kunnen. Zo overweegt een 

docent om een leerling van het versneld traject te halen vanwege een gebrek aan intrinsieke 

motivatie. Vorig jaar heeft een docent Engels enkele leerlingen van het versnelde traject gehaald 

omdat ze niet de juiste studievaardigheden hadden: “ze konden zichzelf niet aan het werk krijgen en 

houden”. Overige (mogelijke) risico’s tijdens het maatwerk examentraject: 

- Te weinig intrinsieke motivatie van leerlingen. 

- Studievaardigheden van leerlingen ontoereikend voor zelfsturend leren. 

- Overlap in het rooster, tussen het vak dat versneld wordt en een andere vak dat een leerling 

nog moet volgen.   

- Als een leerling het eindexamen toch niet haalt, zal deze leerling waarschijnlijk het volgende 

jaar gedemotiveerd zijn om het vak opnieuw te herkansen. 

- Wanneer leerlingen het versnelde eindexamen wel halen, maar vervolgens in het 

eindexamenjaar toch zakken, dan moet ook het (reeds gehaalde) versnelde eindexamen 

worden herkanst. 

- Verlies van ‘prestatiepunten’ wanneer de versneller een magere voldoende haalt op het 

eindexamen. Alhoewel het vak daarmee afgerond is, zou het gemiddelde cijfer in het 

daaropvolgende jaar over alle eindexamenvakken lager kunnen uitvallen. Zo zou een leerling 

bij het volgen van het reguliere programma een hoger cijfer, bijvoorbeeld een 8, gehaald 

kunnen hebben. Een andere docent reageert hierop door te stellen dat alle versnellers een 8 

zouden moeten kunnen halen op hun eindexamen en dat dit ook de insteek is van het 

maatwerktraject.  

- Als leerlingen het versneld examen hebben gedaan, dan hebben ze het jaar erop meer tijd. 

Deze vrijgekomen tijd zouden ze idealiter moeten besteden aan een lastig vak of aan 

verdieping. Een docent heeft het idee dat de twee versnellers van vorig jaar deze extra tijd 

niet nuttig besteden aan andere vakken. Hij erkent dat er geen afspraken zijn gemaakt voor 

de besteding van deze extra tijd in het daaropvolgende jaar. Deze leerlingen hebben 

daardoor veel tussenuren in hun laatste jaar. 

Afsluitend wordt genoemd dat de docenten, als promotor, degene zijn die de versnellers begeleiden 

in het proces. De vakdocenten hebben de belangrijkste stem om te bepalen of leerlingen wel of niet 

opgaan voor het eindexamen. Voorwaardelijk is dat leerlingen de juiste motivatie en eigenaarschap 

laten zien voor hun maatwerk examentraject: “Als jij, als docent, eraan loopt te trekken, dat is niet 

de bedoeling”. Daarnaast moeten er met de leerlingen afspraken gemaakt worden hoe zij hun 

vrijgekomen tijd gaan besteden in het daaropvolgende jaar. Dit mag ook besteed worden aan iets 

‘leuks’ zoals studiekeuze, modules aan universiteit of profielwerkstuk, als er maar wordt 

teruggekomen op de gemaakte afspraken.  
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Bijlage C 
 

Ervaringsvragenlijst leerlingen 
 

In december 2016 tot en met maart 2017 zijn de leerlingen die een maatwerk examentraject volgen 

uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen over hun ervaringen met de het examentraject, het 

gebruik van ICT en de ondersteuning door de vakdocent. In totaal hebben 20 versnellers deze 

vragenlijst ingevuld. De meeste versnellers doen dit bij het vak Engels. In Tabel 10 laten we zien 

welke leerlingen de vragenlijst hebben ingevuld. 

Tabel 10. Respondenten op de versnellersvragenlijst 

Vak 3 mavo 5 vwo 

Engels 6 11 

Duits 0 1 

Frans 0 1 

Wiskunde 1 0 

BSM 0 0 

Kunstvak 0 0 

Filosofie 0 0 

Totaal 7 13 

 

3.3.1 Redenen voor maatwerk examentraject 

 

 

Figuur 1. Antwoorden op de vraag ‘hoe heb je van het versneld examentraject gehoord?’ (staafje: 

aantal keer genoemd) (n =20) 

 

Uit Figuur 1 wordt duidelijk dat vooral leraren een rol hebben gespeeld bij de informatievoorziening 

over het versneld examentraject.  Van de 20 versnellers zijn er 5 leerlingen die zichzelf hebben 

aangemeld voor het versneld examentraject en 15 die door hun vakdocent zijn aangemeld.  

Leerlingen kregen eerst een open vraag: “Wat was voor jou de reden om een aangepast 

examentraject te volgen?”. De antwoorden op deze vraag zijn gecategoriseerd weergegeven in Tabel 

11.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Dat weet ik niet meer 

Bericht op ELO 

Bericht op schoolwebsite 

Informatiebrief/brochure 

Klasgenoten vertelden er over 

Leraren vertelden er over 

Ouders vertelden er over 
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Tabel 11. Antwoordcategorieën ‘redenen voor maatwerktraject’ en frequentie (= aantal keer 

genoemd). 

Antwoordcategorie Frequentie 

Ik ben goed in het vak, ik kan het niveau makkelijk aan 7 

Meer uitdaging/ verdieping 5 

Volgend jaar meer tijd voor moeilijke vakken/ander vak 9 

Het vak was saai/ te makkelijk 5 

Mijn leraar had het voorgesteld 2 

Andere categorieën (slechts 1 keer genoemd) 
- “dan ben ik er vanaf” 
- Ik ben een native speaker 
- Ik wil examenervaring opdoen voor volgend jaar 
- Ik vind het vak leuk 
- Leuk om eerder klaar te zijn 

1 

 

We hebben daarna leerlingen ook enkele overwegingen voorgelegd die mee kunnen spelen in de 

keuze voor het maatwerktraject. Voor elke overweging moesten ze een score geven van 1 tot 10, 

waarbij 10 betekent dat deze overweging een grote rol heeft gespeeld. In Tabel 11 staan de 

gemiddelde scores voor de overwegingen die leerlingen hadden om voor een versneld examentraject 

te kiezen. Daaruit blijkt dat praktische overwegingen, de mate waarin ze goed zijn in het vak en het 

vak leuk vinden een belangrijke rol spelen in hun keuze voor het maatwerktraject. Gelet op de 

redelijk hoge standaard afwijkingen zijn de verschillen tussen leerlingen op deze overwegingen 

aanzienlijk.  

 

Tabel 11. Gemiddelde scores overwegingen om voor maatwerktraject te kiezen. 

Overweging Gemiddelde Standaard 
afwijking 

% LL met 
score  

1 tot 5 

% LL met 
score  

6 tot 10 

Aanmoediging ouders 5,70 3,04 45 55 

Aanmoediging leraar 6,50 2,66 25 75 

Aanmoediging klasgenoten 3,50 2,86 70 30 

Hoe goed ik in dit vak ben 8,50 1,64 10 90 

Hoe leuk ik dit vak vind 7,60 2,37 20 80 

Zin in een uitdaging op school 5,95 2,98 35 65 

Praktische overwegingen (bijv. 
volgend jaar meer tijd over voor 
wat anders) 

8,70 1,56 5 95 
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3.3.2 Gebruik ELO 

 

Figuur 2. Gemiddelde scores op vragen over de elektronische leeromgeving (ELO) (n = 20) 

Leerlingen konden de vragen over de ELO  beantwoorden met de volgende antwoordcategorieën: 

Klopt helemaal niet (1), klopt niet (2), Klopt soms wel/ soms niet (3), Klopt (4), Klopt precies (5). Een 

gemiddelde score van 3 houdt in dat leerlingen het soms wel en soms niet eens zijn met de stelling.  

3.3.3 Ondersteuning door de promotor  

Onderstaande vragen zijn ontworpen om de begeleiding van de promotor tijdens het traject te 

evalueren. Eerst hebben we leerlingen gevraagd naar de frequentie van contactmomenten met hun 

begeleider. Deze frequentie verschilt per begeleider en binnen elke begeleider zijn er ook nog 

verschillen tussen leerlingen. Dit kan er mee te maken hebben dat het contactmoment niet voor elke 

leerling duidelijk is. Er zijn namelijk versnellers die het reguliere programma volgen en de gewone 

lessen van de vakdocent bijwonen. Het contactmoment zal er voor deze leerlingen waarschijnlijk 

uitzien als een kort informeel gesprekje tijdens de reguliere lessen.   

Tabel 12. Kruistabel aantal contactmomenten per promotor. 

Hoe vaak hebben jij en je 
promotor een 
bijeenkomst om over het 
examentraject te praten? 

Wie is jouw promotor? 

Totaal 
Iris 

Rensebrink 
Floris 

Wulffers 
Gert-Jan 

Kloos 
Ellie van 
de Boom 

André van 
de Blom 

Jan-Paul 
Guis 

 1x per maand 0 2 3 1 0 0 6 
1x per twee weken 1 0 3 0 0 0 4 

1x per week 1 2 4 0 0 1 8 
vaker dan 1x per 
week 0 0 1 0 1 0 2 

Totaal 2 4 11 1 1 1 20 

3,60 

3,85 

3,55 

3,15 

3,10 

3,80 

3,75 

3,40 

3,65 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Je kan je eigen weg uitstippelen bij het werken met het 
lesmateriaal op de ELO 

De lesmaterialen op de ELO geven mij de mogelijkheid om 
het vak op mijn eigen manier te leren 

De planner voor het vak geeft mij houvast om het vak in 
mijn eigen tempo te leren 

Als je vragen over de stof hebt, kan je de meeste 
antwoorden zelf vinden in de lesmaterialen op de ELO 

In de ELO staat duidelijk aangegeven welk lesmateriaal 
belangrijk is voor het examen en wat niet 

Het lesmateriaal in de ELO is logisch in mapjes geplaatst 

Het lesmateriaal in de ELO is duidelijk 

Het is duidelijk welke lesstof ik dit jaar moet kennen en 
kunnen 

In de ELO kan je gemakkelijk lesmateriaal vinden voor het 
vak 
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In Figuur 3 staan de gemiddelde scores op de stellingen over de promotoren. Leerlingen konden de 

vragen beantwoorden met de volgende antwoordcategorieën: Klopt helemaal niet (1), klopt niet (2), 

Klopt soms wel/ soms niet (3), Klopt (4), Klopt precies (5). Een gemiddelde score van 3 houdt in dat 

leerlingen het soms wel en soms niet eens zijn met de stelling. Over het algemeen zijn leerlingen het 

zeer eens met de stellingen over het krijgen van verantwoordelijkheid en over het op het gemak 

stellen (gemiddelde rond 4).  

 

Figuur 3. Gemiddelde scores op vragen over mijn promotor (n = 20) 

 

3.3.5 tips & tops 

Aan het einde van de vragenlijst mochten leerlingen twee vragen beantwoorden over het maatwerk 

examentraject. De vragen waren simpel, wat vind je er goed aan, en wat zou je graag anders willen 

zien. De antwoorden liepen uiteen. Om deze gegevens overzichtelijk te kunnen presenteren zijn er 

categorieën gemaakt van hun antwoorden (zie Tabel 13 en 14). Er werd een categorie gemaakt als 

meer dan 1 leerling hetzelfde antwoord gaf. De leerlingen met ‘individuele’ antwoorden hebben we 

onderaan elke tabel geplaatst.  

  

4,15 

3,60 

3,60 

3,45 

4,40 

3,50 

3,45 

3,50 

3,35 

3,75 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

... stelt mij op mijn gemak 

... vraagt waar ik moetie mee heb in het 
examentraject 

... geeft mij vrijheid om zelf mijn toetsen/SE in te 
plannen 

... bepaalt wanneer ik klaar ben om een toets/SE te 
maken 

... geeft mij veel verantwoordelijkheid voor het 
zelfstandig volgen van het examentraject 

... bekijkt met mij of ik mijn leerdoelen heb gehaald 

... vraagt mji waar ik beter in wil worden 

... bespreekt met mij hoe ik mijn schoolwerk het beste 
aan kan pakken (wat past bij mij) 

... bespreekt met mij hoe ik mijn planning het beste 
kan maken (wat past bij mij) 

... houdt in de gaten of ik nog op schema loop voor 
het examentraject 

Mijn promotor... 
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Tabel 13. Antwoordcategorieën op de vraag ‘Wat vind je goed aan deze manier van werken?’ 

Code Categorie “tops” 

Frequentie 

1 Zelf bepalen wanneer ik er aan werk / zelf plannen 6 

2 Vrijheid is fijn / onafhankelijkheid 4 

3 Tempo zelf bepalen / doorwerken 2 

4 Uitdaging is goed 2 

5 Duidelijk weten wat je moet doen 2 

6 Eigen verantwoordelijkheid 2 

Individuele antwoorden: 
 
“ik vind het een stuk ontspannender dan normaal schoolwerk omdat ik me vrijer voel” 
“ik heb geen extra hulp nodig van wat mij betreft zou ik de Engels examen nu al kunnen maken” 
“Geeft leerlingen de kans om zich te ontwikkelen (verantwoordelijkheid, zelfstandigheid)” 
“Er is een kleine groep dus krijg je veel individuele aandacht” 
“Het geeft je de impuls om het zelf te doen wat lijd tot betere werkhouding” 
“ik hoef nu geen tijd meer te besteden aan opdrachten die te makkelijk zijn en aan oefeningen 
voor dingen die ik al beheers” 
“… en je kan gecontroleerd worden of je hulp nodig hebt” 
“… en ik kan op mijn eigen tempo werken en dus ook op mijn eigen tempo de toets maken” 
“ik vind het goed dat er af en toe een contactmoment is” 

 

Tabel 14. Antwoordcategorieën op de vraag ‘Wat zou je graag anders willen zien?’ 

Code Categorie “tips” 

Frequentie 

1 Duidelijk wat ik moet leren/doen en wanneer bepaalde opdrachten af 
moeten (leerstof planning) 

4 

2 Duidelijk welke toetsen we hebben 3 

 
Anders 

 

Missing 3 

“niets” / “ik vind het prima zo” 6 

Individuele antwoorden: 
 
“ik zou het fijn vinden om met de vakdocent zo af en toe even samen te zitten, en dingen te 
bespreken” 
“het had eerder duidelijker moeten zijn: niet halverwege de 1e periode pas uitleg enzovoort, maar 
al in de 4e klas” 
“een uitgeprinte versie van het traject en de onderdelen die we zelf kunnen indelen” 
“dat het duidelijker wordt wat er gebeurd nu Kloos weggaat” 
“ik word niet gecontroleerd of ik iets doe en soms vergeet ik dan dat ik bijv een boek moet gaan 
lezen omdat de leraar me niet helpt herinneren” 
“langer de tijd voor het voorbereiden van een toets” 

 


