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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 

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

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

Utrecht en Universiteit Leiden. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door subsidie van het NRO met 

dossiernummer 405-15-823. 

  

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

school 5.6. Het interventieonderzoek bestaat uit twee metingen, een voormeting (oktober 2016) en een 

nameting (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 5.6 besproken worden.  

 

Schoolcontext1
 

School 5.6 is een open christelijke school voor vmbo(t), havo, vwo en tvwo. De school heeft twee 

gebouwen, één met de vmbo(t) afdeling en één met de havo/vwo afdeling. Er is ook een locatie van 

school 5.6 in P. (vmbo). Het onderzoek vindt plaats binnen de havo/vwo afdeling van school 5.6 in E.. 

In het schooljaar 2016-2017 heeft de afdeling vmbo 1158 leerlingen en de afdeling havo/vwo 1382 

leerlingen, waarvan ongeveer 52% van de leerlingen op vmbo zit, 30% op havo en 18% op vwo. Er 

werken ongeveer 100 docenten op de vestiging in E. (havo/vwo). 

 

Visie en missie van de school
2
 

De school heeft als doel de vorming van evenwichtige mensen met durf en vertrouwen, die 

maatschappelijk betrokken zijn en zich gedragen als verantwoordelijke wereldburgers. Het 

schoolprofiel wordt gekenmerkt door drie woorden: veelzijdig, vriendelijk en vertrouwen. Dat wordt 

in de schoolgids als volgt omschreven: 

Veelzijdig, omdat er voor elke leerling wel een geschikte opleiding is en omdat er heel veel activiteiten 

zijn op allerlei gebied. Vriendelijk, omdat we het belangrijk vinden dat iedereen zich echt thuis en 

gerespecteerd voelt en omdat er voor iedereen persoonlijke aandacht is. Vertrouwen, omdat we 

uitgaan van de talenten en mogelijkheden van leerlingen en medewerkers en omdat we ons laten 

leiden door de bijbel, waarin vertrouwen centraal staat. 

 

Aan het Doorbraakproject heeft alleen de locatie E. meegedaan. Onderstaande tekst heeft dus 

alleen betrekking op deze locatie. 

 

Visie op gepersonaliseerd leren 

In de schooldocumenten die beschikbaar zijn via de schoolwebsite wordt gepersonaliseerd leren 

onderwijs niet genoemd of uitgelegd. Hetzelfde geldt voor de visie achter het gebruik van ict. Elke 

leerling heeft een iPad op school. Echter, in het schoolplan 2013-2017 wordt ‘beter omgaan met 

verschillen’ als speerpunt genoemd. Dit wil de school realiseren door verdere ontwikkeling van 

leerstromen (o.a. sport en kunst), nieuwe leerwegen in te voeren (o.a. havo-6), meer aandacht voor 

vervolgopleidingen, begeleiden van zeer goede leerlingen in het vwo en als laatste wordt invoering 

van digitale leermiddelen genoemd. De uitleg hierbij luidt: ‘het doel is, dat deze leermiddelen worden 

gebruikt om stimulerend onderwijs te geven en om goed om te gaan met verschillen. Alle docenten 

zullen hierin geschoold worden.’  

 

Het innovatieplan uit 2015/2016 voor actiever en meer op-maat onderwijs (= het startpunt voor de 

leerlabaanpak) omschrijft de volgende vijf doelstellingen: 

                                                           
1 Bronnen: website school 5.6, www.scholenopdekaart.nl 
2 Bron: Schoolgids 2016-2017, Schoolplan 2013-2017, school 5.6 
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1. Leerlingen uit havo 2 (en 3 van schooljaar 2016-2017) richten hun leerproces zo in dat het 

past bij hun niveau, stijl en tempo en kunnen daarbij op doelmatige wijze digitale 

leermiddelen inzetten. 

2. Docenten van ns/wi/bi havo 2 richten het onderwijs zo in dat leerlingen samen en 

zelfstandig en van hen leren. 

1. De kennis en manier van werken is overdraagbaar aan de onderbouw docenten Atheneum 

Havo (AH). 

2. De kerndocenten zijn na twee jaar nog steeds enthousiast en zijn overtuigd van de 

waarde van het concept. 

3. De andere docenten (AH onderbouwteams) zijn op de hoogte van de waarde van het 

concept en de voortgang in havo 2. De andere docenten zijn voorbereid om na twee 

jaar deze werkwijze toe te passen. 

 

Onderzoeksvragen 
 

School 5.6  wil graag weten wat de opbrengsten van leerlablessen zijn. Hierbij gaat het zowel om de 

uitvoering als om de ervaringen met en de effectiviteit van de interventie. Om deze hoofdvraag te 

kunnen beantwoorden, zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. Hierbij duidt de term 

‘leerlablessen’ op de in paragraaf 3 beschreven interventie met betrekking tot gepersonaliseerd leren 

en ict. 

 

1. Uitvoering van de interventie: 

a. Hoe geven docenten invulling aan gepersonaliseerd leren tijdens de leerlablessen? 

b. Hoe gebruiken docenten ict  ter ondersteuning voor gepersonaliseerd leren tijdens 

leerlablessen? 

 

2. Ervaring van de interventie: 

a. Hoe ervaren en waarderen docenten de leerlablessen met (ondersteuning van) ict?  

b. Hoe ervaren en waarderen leerlingen de leerlablessen met (ondersteuning van) ict? 

 

3. Effecten van de interventie: 

a. Wat is het effect van de leerlablessen op de cognitieve prestaties van leerlingen? 

b. Wat is het effect van de leerlablessen op zelfregulatievaardigheden van leerlingen? 

c. Wat is het effect van de leerlablessen op de motivatie van leerlingen? 

d. Welke verschillen zijn er tussen jongens en meisjes op de effecten op hun cognitieve 

prestaties, zelfregulatievaardigheden en motivatie? 

 

Interventie 
 

Vorig schooljaar (‘15/’16) was een team van acht docenten (NASK, biologie, wiskunde) betrokken bij 

de leerlabs. Alle havo 2 leerlingen (5 klassen) kregen bij de leerlabvakken Nask, biologie en wiskunde 

de mogelijkheid om hun eigen leerroute uit te stippelen om dezelfde leerdoelen te behalen. Op 

dinsdagochtend hadden ze klassikale instructie van deze drie vakken en op donderdag zijn deze drie 

lesuren aan elkaar vastgeplakt en kregen leerlingen keuzevrijheid. De docent is aanwezig op 

donderdag en heeft de rol van expert en coach. Vorig schooljaar (‘15/’16) zijn de leerlabdocenten 

vooral bezig geweest om te professionaliseren (een cursus didactisch coaching) en te experimenteren 

met verschillende manieren van keuzevrijheid aanbieden (wat zijn zinvolle lesactiviteiten, welke 

(digitale) content past daarbij, werken met studiewijzers, etc.). De verschillende keuzes voor leerroutes 

worden door de docenten bedacht, leerlingen kunnen daaruit een keuze maken om aan te werken 

tijdens de leerlables op donderdag.  
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 Dit schooljaar (‘16/’17) wilden de leerlabdocenten leerlingen nog meer eigenaarschap bieden 

over hun leerroute. Leraren willen het instructiemoment meer gaan gebruiken om leerlingen voor te 

bereiden op de leerlables. Dit schooljaar werken havo 2 én havo 3 in leerlabs bij nask/bio/wiskunde. 

Ook sluiten leraren uit atheneum 2 zich aan bij de leerlabaanpak. Atheneum 2 start met leerlablessen 

bij geschiedenis en aardrijkskunde. De docenten van de vakken Nask, biologie en wiskunde gaan 

verder met het ontwikkelen van hun leerlabaanpak, terwijl de docenten van geschiedenis en 

aardrijkskunde experimenteren met een leerlabaanpak die bij hun vak past. Voor atheneum docenten is 

het nieuw, maar ook enkele havo-docenten beginnen dit schooljaar voor het eerst met leerlablessen.  

 

Gepersonaliseerd leren met ict: hoe ziet dit er uit? 

 Bij de havo leerlablessen kunnen leerlingen zelf kiezen uit leerroutes (vaak 2 

keuzeopdrachten) per paragraaf/hoofdstuk. Er wordt rekening gehouden met tempo & niveau 

(wiskunde), leerstijl (NASK) en tempo & leerstijl (biologie). De leerlingen kunnen zelf plannen 

wanneer ze dat doen, maar dit moet wel binnen het tijdsbestek van dat hoofdstuk. Tijdens de 

leerlablessen is er variatie in werkvormen: leerlingen werken samen, luisteren naar instructie of 

werken zelfstandig. Het is ook mogelijk voor leerlingen om tijdens de leerlables aan een ander vak te 

werken. 

 Voor de havo-docenten betekent dit het werken met online studiewijzers. In deze studiewijzer 

staat een tijdspad met daarin welke keuzeopdrachten leerlingen kunnen maken binnen dat tijdspad. 

Aanvullend gebruikt wiskunde digitale diagnostische toetsen, heeft Nask een e-book ontworpen met 

daarin digitaal lesmateriaal en wordt er bij biologie gebruik gemaakt van digitaal lesmateriaal in VO-

content. Met name bij NASK is het werken in de leerlablessen niet mogelijk zonder het gebruik van ict 

vanwege de verschillende multimedia die ze inzetten in de zelf ontworpen leerroutes.  

 

 Bij de atheneum leerlablessen is er een basisgedeelte van opdrachten wat verplicht is voor 

iedereen en een vrijwillig gedeelte waarin leerlingen keuze aangeboden worden uit verschillende 

soorten opdrachten (ontworpen op diverse leerstijlen). Differentiatie naar niveau is niet goed mogelijk 

voor geschiedenis en aardrijkskunde vanwege de onderlinge verbinding tussen de vakonderdelen. 

 De atheneum-docenten hebben de keuze-opdrachten in wikiwijs ontworpen. Er wordt gebruik 

gemaakt van online materiaal om de keuzeopdrachten vorm te geven. Soms maken ze daarbij gebruik 

van digitale diagnostische toetsen. Per toetsperiode wordt door docenten besloten of er met online 

materiaal en/of boek wordt gewerkt. Een voorbeeld is de Watergame die bij Aardrijkskunde wordt 

gebruikt waarin leerlingen in groepjes werken aan digitale opdrachten en quizjes waarmee ze munten 

kunnen verdienen voor het team.  Het aantal munten dat de groep aan het einde van de periode heeft 

verdiend, bepaalt uiteindelijk het cijfer wat ze als groep krijgen. 

(zie link: https://maken.wikiwijs.nl/58085/Watergame_Havo#!page-1097783).  

Onderzoeksdesign, deelnemers en dataverzameling 
 

Onderzoeksdesign 

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

methoden (vragenlijst, schoolcijfers) gecombineerd zijn met kwalitatieve methoden (interviews, 

groepsgesprekken). 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 nodig.   

 

Deelnemers 

Aan dit onderzoek deden alle klassen mee die leerlablessen krijgen in havo-2 en atheneum-2. Havo-3 

was uitgesloten van deelname om het onderzoek te beperken tot twee experimentele condities (havo-2 

en atheneum-2) en één controleconditie (atheneum-havo-1). Leerlingen in de controleconditie krijgen 

geen keuzemogelijkheden aangeboden in de les. Tijdens het mentoraat van de eerstejaars wordt wel 

aandacht besteed aan studievaardigheden (samenwerken, feedback geven, evalueren, etc.).  Concreet 

https://maken.wikiwijs.nl/58085/Watergame_Havo#!page-1097783
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waren dit 5 havo-2 klassen (n = 139), 2 atheneum-2 klassen (n = 65) en 6 atheneum-havo brugklassen 

(n = 176). 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 9 docenten Wiskunde, Biologie en 

Nask die lesgeven aan havo-2 en de 3 docenten Aardrijkskunde en Geschiedenis die lesgeven aan 

atheneum-2.  

 

Dataverzameling 

De digitale vragenlijst van de voormeting is afgenomen in oktober 2016. In totaal hebben 306 

leerlingen deze vragenlijst ingevuld, waarvan 141 jongens (46.1%) en 165 meisjes (53.7%). De 

gemiddelde responspercentage voor de condities was 88,5% (123 havo-2 leerlingen), 98,5% (64 ath-2 

leerlingen) en 85,6% (119 ah-1 leerlingen). De digitale vragenlijst bleek problemen op te leveren met 

het wifi-netwerk van de school. Daardoor waren er voor veel leerlingen een tweede poging nodig om 

de vragenlijst in te kunnen vullen. Er zijn 58 leerlingen die slechts een gedeelte van de vragenlijst 

hebben ingevuld. We hebben hun resultaten, voor zo ver dat mogelijk was, toch meegenomen. Om 

problemen met de afname te voorkomen is bij de nameting gekozen voor een hard-copy variant van 

dezelfde vragenlijst. 

 De hard-copy vragenlijst van de nameting is afgenomen in mei 2017. In totaal hebben 363 

leerlingen, waarvan 176 jongens (48.5%) en 187 meisjes (51.5%), de vragenlijst ingevuld. De respons 

op deze vragenlijst was hoger in vergelijking met de voormeting; 95,7% (133 havo-2 leerlingen), 

93,8% (61 ath-2 leerlingen) en 97,2% (171 ah-1 leerlingen). 

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

selectie) docenten als met (een selectie) leerlingen uit de havo-2 en ath-2 klassen is een 

groepsinterview gehouden.  

Instrumenten 
 

Vragenlijst 

De vragenlijst van zowel de voor- als nameting bestond uit 68 items over motivatie (16 items), inzet 

voor school (6 items), zelfregulatie (32 items), autonomie-ondersteuning van de docent (8 items) en 

self-efficacy (zelfvertrouwen in eigen kunnen; 5 items). De vragen over motivatie en inzet zijn 

aangepast aan de specifieke context, bijvoorbeeld door ‘leerlabvakken’ expliciet te noemen in plaats 

van de algemene term ‘school’. Op basis van de items zijn schalen geconstrueerd. Voor een 

uitgebreide uitleg over de instrumenten verwijzen we naar de bijlage. 

Bij de nameting vragenlijst is een vraag toegevoegd om de implementatie van de interventie te 

controleren (zogenaamde ‘fidelity check’). Met deze vraag werd gekeken of leerlingen de 

interventiekenmerken hebben ervaren tijdens de leerlablessen biologie, nask, wiskunde (voor havo-2) 

en tijdens de leerlablessen aardrijkskunde en geschiedenis (voor atheneum-2). De leerlingen uit de 

controlegroep hebben dezelfde vragen beantwoord voor biologie, wiskunde, aardrijkskunde en 

geschiedenis (ze hebben in de brugklas nog geen nask).  

 

Ervaringsvragenlijst 

In februari 2017 hebben leerlingen uit de experimentele groepen een vragenlijst ingevuld over hun 

ervaringen met de interventie. De resultaten van deze vragenlijst zijn gerapporteerd in de 

voormetingrapportage. Een samenvatting van deze resultaten wordt in deze rapportage gegeven (+ 

herhaald in de bijlagen). Deze resultaten zijn in het conclusiehoofdstuk gebruikt om duiding te geven 

aan (eventueel) gevonden verschillen in leerlingprestaties, leerlingmotivatie, en 

zelfregulatievaardigheden van leerlingen.  
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Interviews 

Met docenten is een groepsinterview gehouden aan het begin van het schooljaar (oktober 2016). Bij de 

docenten lag de focus op de invulling, uitvoering en ervaringen van de interventie. Voorafgaand aan 

het interview hebben de docenten enkele vragen over de verwachte invulling van leerlablessen 

beantwoord via een online vragenlijst. Hun antwoorden zijn besproken tijdens het interview. Het 

interview met de docent duurde ongeveer 50 minuten. Aan het einde van het schooljaar heeft de 

onderzoeker een evaluatiebijeenkomst bijgewoond met alle docenten die lesgeven in het leerlab. De 

aantekeningen van deze bijeenkomst zijn gebruikt om inzicht te krijgen in het verloop van de 

interventie. 

De groepsinterviews met de leerlingen waren gericht op de uitvoering van de interventie (‘wat doe 

je in een leerlables?’), de ervaring van de interventie, maar ook over keuzes die leerlingen zelf al dan 

niet mogen maken en de motivatie voor de leerlablessen in het algemeen. Er vond met een selectie van 

vier tot vijf leerlingen uit elke conditie een groepsinterview plaats (brugklas ath/havo, havo-2 en ath-2. 

De interviews met de leerlingen duurden gemiddeld 30 minuten. 

 

Cijfers 

Om de ontwikkeling van cognitieve prestaties in beeld te kunnen brengen zijn toetscijfers opgevraagd 

van elke havo-2 en atheneum-2 leerling per rapportperiode. Voor havo 2 gemiddelde cijfers voor 

wiskunde, biologie en NASK (leerlabvakken) en Nederlands, Engels, geschiedenis en aardrijkskunde 

(niet-leerlabvakken). Voor atheneum 2 gemiddelde cijfers voor geschiedenis en aardrijkskunde 

(leerlabvakken) en wiskunde, biologie, nask, nederlands en engels (niet-leerlabvakken). Deze cijfers 

zijn opgevraagd voor dit cohort waar het onderzoek plaats vindt (cohort ‘16/’17) en een voorgaand 

cohort van leerlingen (cohort ‘15/’16).   

Analyses 
 

Vragenlijst 

De eerste stap was na te gaan of de klassen binnen de experimentele of controleconditie van elkaar 

verschillen. Er is een t-test gedaan op de voormeting om na te gaan of de ath-2, havo-2, en ah-1 

klassen op de voormeting significant van elkaar verschilden.  

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

afhankelijke variabele is, de conditie de afhankelijke variabele is en de voormeting als covariaat 

opgenomen is. Voor de laatste onderzoeksvraag zijn dezelfde covariantieanalyses nogmaals gedaan, 

maar dan met geslacht als extra covariaat. Een significant effect van geslacht houdt dat in dat het voor 

de verschillen op de nameting tussen interventie en controlegroep uitmaakt of je een jongen of meisje 

bent. 

Met de fidelity check vraag is gecontroleerd of leerlingen in de experimentele condities andere 

ervaringen hadden met de (leerlab)vakken dan de controleconditie middels een t-test. Ook is gekeken 

of leerlingen vonden dat de verschillende vakken binnen één leerlab van elkaar verschilden middels 

een t-test. 

 

Cijfers 

Voor elk cohort werd eerst een voormeting-variabele aangemaakt om te controleren of verschillen aan 

het einde van het schooljaar werden veroorzaakt door verschillen in algemeen niveau-verschillen. 

Deze voormeting-variabele bestond uit het gemiddelde van alle eerstgemaakte toetsen van het 

schooljaar (geen SO, alleen repetities) van de schoolvakken Engels, Nederlands, Wiskunde, Nask, 

Biologie, Geschiedenis en Aardrijkskunde. De nameting-variabele betrof een verschilscore: het 

gemiddeld eindcijfer op de controlevakken (Engels, Nederlands, Geschiedenis, Aardrijkskunde voor 

havo-2) minus het gemiddeld eindcijfer op de leerlabvakken (Wiskunde, Nask, Biologie). Voor 

atheneum-2 werd een andere verschilscore berekend omdat de leerlabvakken voor atheneum-2 

afwijken van havo-2 (nl Geschiedenis en Aardrijkskunde).  

 Alvorens werd gekeken of leerlingprestaties in cohort 16/17 op de leerlabvakken beter waren 

in vergelijking met cohort 15/16, werd eerst gecontroleerd of de klassen binnen een conditie van 
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elkaar verschilden middels een t-test. Dat werd gedaan op basis van de voormeting-variabele, het 

gemiddelde cijfer op de eerste toets van het jaar.  

Voor zowel havo-2 als atheneum-2 is een covariantie-analyse gedaan, waarbij de verschilscore de 

afhankelijke variabele is, de cohorten de onafhankelijke variabele is en de voormeting-variabele als 

covariaat opgenomen is. Voor de laatste onderzoeksvraag zijn jongens en meisjes vergeleken in de 

covariantieanalyse (geslacht als onafhankelijke variabele) waarbij wederom de verschilscore de 

afhankelijke variabele was en er gecontroleerd werd voor de voormeting.  

 

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 

invulling en uitvoering van de interventie. Per onderwerp dat aan bod kwam in de interviews is een 

samenvatting gemaakt. 

Resultaten 
 

Fidelity check 

Voordat we de resultaten van de interviews, cijfers en vragenlijsten hebben geanalyseerd, hebben we 

gecontroleerd of er sprake is van een interventieconditie en een controleconditie. Dit deden we met 

een zogenoemde ‘fidelity check’. In de vragenlijst beantwoordden leerlingen uit zowel de 

interventieklassen (h2 en ath2) als de controleklassen (ah1) vragen over de leerlabvakken Biologie, 

Wiskunde, Nask, Geschiedenis en Aardrijkskunde (Nask wordt niet gegeven in AH1 en is hier buiten 

beschouwing gelaten). De vragen gingen over de interventiekenmerken, te weten de mate waarin 

leerlingen vinden dat er verschillende leerroutes zijn (kun je kiezen uit meerdere opdrachten bij dit 

vak?), de mate waarin er een beroep gedaan wordt op hun planningsvaardigheden (kun je een eigen 

planning maken bij dit vak?) en de mate waarin digitale leermiddelen worden ingezet. In Tabel 1 

worden de gemiddelde scores uiteengezet per vak en per leerjaar.  

 Wanneer we havo-2 met de controlegroep vergelijken, dan zijn er geen verschillen tussen de 

scores van de controlegroep op de verschillende leerlabvakken en de scores van havo-2, met 

uitzondering van digitale leermiddelen bij Wiskunde, F(1, 300) = 9.918, p = .002; Leerlingen uit de 

controlegroep rapporteren vaker gebruik te maken van digitale leermiddelen bij Wiskunde in 

vergelijking met de experimentele groep. Op basis van deze fidelity check kunnen we concluderen dat 

er – in de perceptie van leerlingen – geen verschil is tussen de experimentele havo-conditie en de 

controlegroep-conditie.  

 Uit de vergelijking tussen atheneum-2 en de controlegroep werden enkele verschillen 

waargenomen. Voor Geschiedenis is er een verschil waargenomen voor elk interventiekenmerk; 

kiezen uit meerdere opdrachten, F(1, 226) = 60.779, p < .001, eigen planning maken, F(1, 226) = 

10.440, p = .001, en gebruik van digitale leermiddelen, F(1, 226) = 10.863, p = .001. Bij het kiezen uit 

meerder opdrachten en een eigen planning maken rapporteren leerlingen uit de controlegroep hogere 

scores dan leerlingen uit de experimentele groep. Voor het gebruik van digitale leermiddelen is dit 

andersom; leerlingen uit de experimentele groep zeggen vaker gebruik te maken van ict bij 

Geschiedenis dan leerlingen uit de controlegroep. Voor Aardrijkskunde was er alleen een verschil voor 

het gebruik van digitale leermiddelen, F(1, 226) = 7.216, p = .008, waarbij leerlingen uit de 

experimentele groep zeggen vaker gebruik te maken van digitale leermiddelen dan leerlingen uit de 

controlegroep. Op basis van deze fidelity check kunnen we concluderen dat er – in de perceptie van 

leerlingen – geen verschil is tussen de experimentele atheneum-conditie en de controlegroep conditie 

voor wat betreft het kiezen uit leerroutes en het maken van een eigen planning. Echter, er is wel een 

duidelijk verschil in het gebruik van digitale leermiddelen in de experimentele atheneum-conditie en 

de controlegroep conditie.  

 Beide ‘checks’ leveren een niet al te rooskleurig beeld op van de mate waarin de condities van 

elkaar verschillen. Hoewel er nadelen kleven aan de wijze waarop dit gemeten is (o.b.v. slechts drie 

vragen en slechts 1 keer voorgelegd) waardoor de zeggingskracht van deze fidelity check met 

voorzichtigheid moet worden benaderd, moeten we de afwezigheid van een duidelijk verschil tussen 
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controle en experimentele conditie in ogenschouw nemen bij het interpreteren van eventueel gevonden 

effecten in de navolgende analyses.  

 

Tabel 1: beschrijvende statistieken van de fidelity check vragen, uitgesplitst naar vak en leerjaar. 
Interventie-

kenmerk 

 Experimenteel 

Havo-2 

Experimenteel  

Ath-2 

Controlegroep 

AH-1 

 M SD N M SD N M SD N 

Kiezen uit 

meerdere 

opdrachten 

Biologie 2.86 .93 133 - - - 2.78 .93 168 

Wiskunde 3.14 1.07 133 - - - 3.00 1.12 169 

Nask 2.78 1.10 125 - - - - - - 

Geschiedenis - - - 2.50 .81 60 3.54 .92 167 

Aardrijkskunde - - - 2.80 .87 59 2.51 1.06 169 

Eigen planning 

maken 

Biologie 2.89 1.13 133 - - - 2.99 1.18 169 

Wiskunde 3.20 1.07 133 - - - 3.10 1.22 169 

 Nask 2.97 1.11 125 - - - - - - 

 Geschiedenis - - - 2.49 1.19 59 3.05 1.13 168 

 Aardrijkskunde - - - 2.71 1.13 59 3.00 1.20 169 

Digitale 

leermiddelen 

Biologie 3.20 .86 133 - - - 3.15 .83 168 

Wiskunde 2.80 1.11 132 - - - 3.18 .99 169 

 Nask 4.13 .92 126 - - - - - - 

 Geschiedenis - - - 3.38 .90 60 2.90 .99 168 

 Aardrijkskunde - - - 3.44 .88 59 3.08 .88 169 

 

Vragenlijsten 

De t-test tussen de klassen uit de condities liet zien dat er geen verschillen bestaan ten aanzien van de 

gemiddelde scores op de voormeting. De zes ath-1 klassen, de vijf havo-2 klassen en de twee 

atheneum-2 klassen kunnen daarom elk als één groep beschouwd worden. 

 

Vervolgens zijn per groep van elke schaal de gemiddelde en standaarddeviatie voor de voor- en 

nameting berekend. Tabel 2 laat de beschrijvende gegevens zien van zowel de voor- als nameting op 

de motivatieschalen. Op intrinsieke motivatie en geïdentificeerde motivatie scoren de leerlingen uit de 

controleconditie gemiddeld hoger dan de leerlingen uit de experimentele condities. Dat geldt voor 

zowel de voor- als de nameting. Op amotivatie scoren de leerlingen uit de experimentele groepen juist 

hoger dan de leerlingen uit de controlegroep.  

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

schalen. In deze manier van analyseren wordt nagegaan of er samenhang is tussen de score op de 

nameting en de groep waarin de leerlingen zitten (experimenteel havo, experimenteel atheneum of 

controle) én wordt er rekening gehouden met de score op de voormeting. Deze analyse is op elke 

schaal apart toegepast. Voor alle motivatieschalen zijn er verschillen in scores op de nameting tussen 

de drie condities. Voor intrinsieke motivatie scoren de leerlingen in de controlegroepen hoger scoren 

op intrinsieke motivatie in vergelijking met de twee experimentele condities, F(2, 256) = 4.176, p = 

.016, partial η² = .032. Eenzelfde effect hebben we gevonden voor de schaal geidentificeerde 

motivatie, F(2, 255) = 4.083, p = .018, partial η² = .032. Het omgekeerde effect werd gevonden voor 

extrinsieke motivatie, F(2, 255) = 6.426, p = .002, partial η² = .049, en amotivatie, F(2, 253) = 28.547, 

p < .001, partial η² = .187. Bij de scores op extrinsieke motivatie en amotivatie scoren leerlingen uit de 

experimentele groepen hoger dan de controlegroepen. Met uitzondering van het effect gevonden op 

amotivatie (medium), zijn de gerapporteerde effecten klein te noemen.  
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Tabel 2: beschrijvende statistieken voor- en nameting van de motivatieschalen, uitgesplitst naar 

conditie. 
Schaal  Experimenteel 

Havo-2 

Experimenteel  

Ath-2 

Controlegroep 

AH-1 

 M SD N M SD N M SD N 

Intrinsieke 

motivatie 

voormeting 2.63 0.74 115 2.77 0.76 53 3.10 0.63 117 

nameting 2.51 0.68 124 2.50 0.71 61 2.91 0.58 166 

Geïdentificeerde 

motivatie 

voormeting 3.25 0.76 115 3.30 0.60 53 3.85 0.69 117 

nameting 3.24 0.64 124 3.09 0.77 61 3.69 0.60 167 

Extrinsieke 

motivatie 

voormeting 3.47 0.73 115 3.38 0.78 53 3.30 0.78 117 

nameting 3.41 0.58 124 3.50 0.71 61 3.18 0.72 165 

Amotivatie voormeting 2.60 0.79 115 2.64 0.79 53 2.18 0.83 117 

 nameting 2.71 0.76 124 2.95 0.90 60 2.00 0.68 166 

 

Tabel 3 geeft de gemiddelden, standaardafwijkingen en het aantal ingevulde vragenlijsten weer voor 

inzet voor school, self-efficacy (vertrouwen in eigen kunnen) en autonomie-ondersteuning van de 

docenten. Uit de covariantie-analyse is gebleken dat de verschillen alleen voor inzet voor 

school/leerlab significant zijn, F(2, 245) = 3.336, p = .037, partial η² = .027. Dit kleine effect wordt 

vooral veroorzaakt door een verschil van inzet tussen havo-2 en de controlegroep. Leerlingen in de 

controlegroep zetten zich meer in voor school dan leerlingen in de havo-2 groep voor de 

leerlabvakken. Voor self-efficacy en autonomie-ondersteuning door docenten zijn geen effecten 

gevonden.  

 

Tabel 3: beschrijvende statistieken voor- en nameting van inzet, self-efficacy en autonomie-

ondersteuning, uitgesplitst naar conditie. 

Schaal  Experimenteel 

Havo-2 

Experimenteel  

Ath-2 

Controlegroep 

AH-1 

 M SD N M SD N M SD N 

Inzet voor 

school/leerlab 

voormeting 3.13 0.58 114 3.33 0.46 52 3.51 0.49 117 

nameting 2.98 0.50 120 3.18 0.55 53 3.33 0.50 169 

Self-efficacy voormeting 3.49 0.53 108 3.49 0.53 47 3.56 0.55 111 

nameting 3.44 0.66 130 3.60 0.67 59 3.49 0.56 170 

Autonomie-

ondersteuning 

voormeting 3.15 0.50 113 3.17 0.54 50 3.31 0.40 111 

nameting 3.03 0.53 121 2.94 0.49 59 3.23 0.43 164 

 

Tabel 4 geeft de gemiddelden, standaardafwijkingen en het aantal ingevulde vragenlijsten weer voor 

de zelfregulatievragenlijst. Voor de schalen taakoriëntatie, doorzettingsvermogen, zelfeffectiviteit 

zelfregulatie, zelfevaluatie product en zelfevaluatie proces zijn er geen verschillen tussen de 

experimentele groepen en de controlegroep. Uit de covariantie-analyse bleek wel een verschil tussen 

de verschillende condities voor planning, F(2, 237) = 10.316, p < .001, partial η² = .081. Dit kleine 

effect wordt met name veroorzaakt door het verschil tussen havo-2 en de controlegroep, waarbij 

leerlingen uit de controlegroep aangeven meer planningsactiviteiten te vertonen dan de havo-2 groep.  
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Tabel 4: beschrijvende statistieken voor- en nameting van de zelfregulatieschalen, uitgesplitst naar 

conditie. 
Schaal  Experimenteel 

Havo-2 

Experimenteel  

Ath-2 

Controlegroep 

AH-1 

 M SD N M SD N M SD N 

Taakoriëntatie voormeting 3.00 0.67 103 2.91 0.64 47 3.09 0.65 108 

nameting 2.79 0.66 129 2.76 0.72 61 2.99 0.65 170 

Planning voormeting 3.42 0.75 103 3.39 0.81 47 3.49 0.58 108 

nameting 3.22 0.76 128 3.42 0.71 61 3.55 0.69 170 

Doorzettings-

vermogen 

voormeting 3.53 0.65 98 3.49 0.68 47 3.66 0.57 106 

nameting 3.32 0.64 127 3.53 0.61 58 3.52 0.52 167 

Zelfeffectiviteit-

zelfregulatie 

voormeting 3.41 0.69 98 3.41 0.59 47 3.41 0.52 106 

nameting 3.26 0.71 130 3.42 0.55 59 3.46 0.58 169 

Zelfevaluatie 

product 

voormeting 3.29 0.85 98 3.51 0.81 46 3.57 0.83 105 

nameting 3.27 0.79 132 3.29 0.90 60 3.45 0.68 168 

Zelfevaluatie 

proces 

voormeting 2.54 0.82 98 2.70 0.75 46 2.94 0.79 105 

nameting 2.61 0.84 133 2.41 0.76 60 2.78 0.79 168 

 

Voor de gevonden effecten op de 4 motivatieschalen, inzet en planning zijn nog aanvullende analyses 

gepleegd om te kijken of er sprake is van een interactie-effect (tijd x conditie). Deze aanvullende 

analyse legt niet de nadruk op het verschil tussen de condities op de nameting zoals bij covariantie-

analyse. Er worden in deze aanvullende analyses namelijk twee effecten getoetst; a) of het verschil 

tussen voor- en nameting voor alle groepen significant is en b) of de verandering tussen voor- en 

nameting (afname/toename/gelijk) verschilt per conditie. Een significant verschil tussen voor- en 

nameting voor alle groepen is gevonden voor intrinsieke motivatie, F(1, 251) = 19.688, p < .001, 

partial η² = .073, geïdentificeerde motivatie, F(1, 253) = 3.952, p = .048, partial η² = .015, en inzet 

voor school, F(1, 242) = 29.735, p < .001, partial η² = .109, waarbij voor alle groepen een afname 

tussen voor- en nameting is geobserveerd.  

 Een interactie-effect tussen tijd en conditie is gevonden voor amotivatie, F(2, 250)= 6.845, p = 

.001, partial η² = .052, en planning, F(2, 234) = 6.938, p = .001, partial η² = .056. Voor amotivatie 

houdt dit in dat de scores voor de leerlingen in de controlegroep afnemen, terwijl amotivatie voor 

leerlingen in de experimentele groepen toeneemt. Voor planning houdt dit in dat de 

planningsvaardigheden voor leerlingen in controlegroep toenemen, voor havo-2 leerlingen afnemen en 

voor atheneum-2 leerlingen gelijk blijven.  

 Voor de laatste onderzoeksvraag zijn dezelfde covariantieanalyses nogmaals uitgevoerd, maar 

dan met geslacht als extra covariaat. Er werd geen significant verschil gevonden tussen jongens en 

meisjes op de nametingscores van de motivatie- en zelfregulatieschalen, noch voor de schalen inzet 

voor school, self-efficacy en autonomie-ondersteuning.  

  

Cijfers 

Tabel 5 geeft de gemiddelden en standaardafwijkingen en het aantal leerlingen weer per rapportcijfers, 

uitgesplitst naar cohort 15-16 en cohort 16-17. Voor elk cohort werd tevens een voormeting-variabele 

aangemaakt (d.w.z. het gemiddelde van alle eerste toetscijfers) die is opgenomen in de Tabel 4. 

Voordat er analyses zijn gepleegd of de cohorten van elkaar verschillen op de rapportcijfers 

(interventievakken vs. niet-interventievakken), is er eerst gekeken of de klassen binnen elk cohort van 

elkaar verschilden op de voormeting-variabele middels een t-test. De atheneumklassen van zowel 

cohort 15-16 als cohort 16-17 verschilden niet van elkaar. De klassen binnen het havo cohort 15-16 

verschilden wel van elkaar F(4,121) = 7.014, p < .001. Uit de post-hoc analyse blijkt dat klas H2F 

lager gemiddelde had dan andere klassen. De klassen binnen het havo cohort 16-17 verschilden ook 

van elkaar, F(4,137) = 11.320, p < .001. Uit de post-hoc analyse blijkt dat klas H2A en H2B een lager 

gemiddelde hadden dan de overige klassen. Deze tweedeling per cohort werd meegenomen in de 

covariantie-analyse; de klassen met een hoger algemene prestaties aan het begin van het jaar (klas 

H2A t/m H2E cohort 15-16 en klas H2C t/m H2E cohort 16-17) werden met elkaar gematcht en de 
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klassen met een lagere algemene prestatie aan het begin van het jaar (H2F cohort 15-16 en H2A en 

H2B cohort 16-17) werden aan elkaar gematcht.  

 

Tabel 5: beschrijvende statistieken van de rapportcijfers, uitgesplitst naar cohort. 
Vak  Experimenteel 

Havo-2 

Experimenteel  

Ath-2 

 M SD N M SD N 

Engels Cohort 1516 6.72 1.14 125 6.75 0.92 87 

Cohort 1617 6.35 0.94 142 6.76 0.91 66 

Nederlands Cohort 1516 6.21 0.86 125 6.88 0.83 87 

Cohort 1617 6.26 0.77 142 7.08 0.72 66 

Wiskunde Cohort 1516 5.85 1.05 125 6.59 1.12 87 

Cohort 1617 6.04 1.05 142 6.64 1.13 66 

Nask Cohort 1516 5.99 0.67 124 7.33 0.82 86 

Cohort 1617 6.41 0.77 142 7.04 0.65 66 

Biologie Cohort 1516 6.03 0.81 124 6.38 0.91 87 

Cohort 1617 5.98 0.76 142 6.55 0.88 66 

Geschiedenis Cohort 1516 6.10 0.81 125 6.93 1.37 86 

Cohort 1617 6.15 0.65 141 6.99 0.73 66 

Aardrijkskunde Cohort 1516 6.49 0.49 125 6.96 1.51 86 

 Cohort 1617 6.25 0.57 141 6.83 0.67 66 

Voormeting-variabele Cohort 1516 6.20 0.77 122 6.85 0.79 86 

 Cohort 1617 6.41 0.75 138 7.02 0.74 65 

 

Voor de covariantieanalyse werd eerst een verschilscore berekend tussen de controlevakken en de 

interventievakken. De interventievakken voor de havo zijn Wiskunde, Nask en Biologie en de 

interventievakken voor atheneum zijn Geschiedenis en Aardrijkskunde. In Tabel 6 presenteren we de 

gemiddelde verschilscores per cohort.  

 Voor elke groep (havo 1, havo 2 en atheneum) werd apart een covariantieanalyse gedaan met 

de verschilscore als afhankelijke variabele. Daarin werd gekeken of er een verschil tussen de cohorten 

is gevonden op de verschilscore, rekening houdend met de voormetingscore.  

 Voor havo 1 (gematchte klassen die gemiddeld lager presteren) werd er een significant 

cohortverschil gevonden, F(1, 84) = 5.803, p = .018, partial η² = .067. Voor de leerlingen in het cohort 

1617 is het verschil tussen interventie- en controlevakken kleiner in vergelijking met leerlingen uit het 

cohort 1516.  

 Voor havo 2 (gematchte klassen die gemiddeld of hoog presteren) werd tevens een significant 

cohortverschil gevonden, F(1, 176) = 12.552, p = .001, partial η² = .068, met eenzelfde uitleg: voor de 

leerlingen in het cohort 1617 is het verschil tussen interventie- en controlevakken kleiner in 

vergelijking met leerlingen uit het cohort 1516. Daarnaast werd er een significant (negatief) verband 

gevonden met de voormeting-score, F(1, 176) =7.767, p = .006, partial η² = .043 (beta is –0.165). 

Voor leerlingen die op de eerste toetsen van het schooljaar een hoog cijfer halen is het verschil kleiner 

tussen interventie- en controlevakken aan het eind van het schooljaar in vergelijking met leerlingen die 

op de eerste toetsen van het schooljaar een laag cijfer halen. Voor de laatste groep (leerlingen met een 

lage voormeting-score) is het verschil tussen interventie- en controlevakken groter aan het einde van 

het jaar. 

 Voor de atheneum klassen werd geen cohortverschil gevonden. Leerlingen uit cohort 1516 en 

cohort 1617 hebben een even groot verschil tussen interventie- en controlevakken. Er was wel sprake 

van een significant (positief) verband met de voormeting-score, F(1, 151) = 5.421, p = .021, partial η² 

= .035 (beta is 0.117). Voor leerlingen die aan het begin van het jaar hogere toetscijfers haalden is het 

verschil tussen controlevakken en interventievakken aan het einde van het jaar groter in vergelijking 

met leerlingen die aan het begin van het jaar lagere toetsscores haalden. Voor de laatste groep 

(leerlingen met een lagere voormeting-score) was het verschil tussen interventie- en controlevakken 

kleiner.  
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Tabel 6: beschrijvende statistieken van de rapportcijfers, uitgesplitst naar cohort. 

Vakken  Havo 1 

(Laagpresteerders) 

Havo 2 

(Gemiddeld-hoog 

presteerders) 

Atheneum 

 M SD N M SD N M SD N 

Controle vakken Cohort 1516 6.39 0.53 29 6.42 0.57 93 6.58 0.78 86 

Cohort 1617 6.17 0.51 55 6.29 0.57 83 6.74 0.73 65 

Interventie vakken Cohort 1516 5.97 0.61 29 5.97 0.78 93 6.71 0.58 86 

Cohort 1617 6.05 0.63 55 6.19 0.84 83 6.91 0.65 65 

Verschilscore Cohort 1516 0.42 0.49 29 0.45 0.58 93 -0.13 0.50 86 

 Cohort 1617 0.11 0.53 55 0.10 0.49 83 -0.17 0.43 65 

 

Voor het verschil tussen jongens en meisjes is alleen gekeken naar cohort 1617 (van cohort 1516 was 

geslacht van de leerlingen niet bekend). In de covariantieanalyses is gekeken of de verschilscore 

tussen controle vakken en interventievakken aan het einde van het schooljaar anders is voor jongens en 

meisjes. Dit deden we apart voor atheneum-2 en havo-2. Hoewel meisjes iets hoger scoren (M = 6,98) 

op de interventievakken Geschiedenis en Aardrijkskunde dan jongens (M = 6,73), vonden we bij 

atheneum-2 geen significante verschilscores tussen jongens en meisjes. Bij havo-2 leerlingen werd 

ook geen significant verschil gevonden tussen jongens en meisjes op de verschilscores.  

 

Ervaringen leraren 

In oktober 2016 zijn twee groepen leraren geïnterviewd over hun verwachtingen met de interventie. 

De resultaten daarvan zijn gerapporteerd in de voormetingsrapportage en een kopie daarvan is 

opgenomen in Bijlage B tezamen met de resultaten van de ervaringsvragenlijst afgenomen in 

december 2016/januari 2017. Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de ervaringen van 

leraren met de interventie.  

 

Aan het begin van het jaar noemden leraren de volgende uitdagingen bij het goed vormgeven van 

leerlablessen: 

• Loslaten versus sturen: structuur bieden aan leerlingen die zelfstandigheid nog niet 

aankunnen 

• Monitoring van de keuzes die ze maken ‘maken ze de juiste keuzes die bij ze passen?’ 

• Diepgang en variëteit in keuzeopdrachten: leerlingen gaan de opdrachten af als checklist, 

zonder daar echt over na te denken. De leerroutes moeten aantrekkelijk zijn en passen bij 

verschillende behoeften van leerlingen.  

• Onderwijsleergesprek en dialoog: ideaal is als leerlingen kunnen reflecteren op hun 

leerproces; daarvoor moet je als docent specifieke leervragen stellen. Dialoog is nodig om 

leerlingen met de stof in aanraking te laten komen. 

Deze uitdagingen vraagt van leraren om zich te ontwikkelen in hun coachende rol. Dat houdt in dat de 

docent tijd besteed aan het monitoren van de voortgang van leerlingen, leerlingen bewuster maakt van 

de keuzes en ze begeleidt bij de verschillende leerroutes. 

 De atheneum-docenten noemen hiernaast hun eigen creativiteit en tijdsmanagement voor het 

proberen inspelen op individuele behoeften van leerlingen in grote Atheneum 2-klassen 

(respectievelijk 32 en 33 leerlingen). 

 

In juni 2017 heeft de onderzoeker een evaluatiebijeenkomst bijgewoond en aantekeningen gemaakt 

van de algemene evaluatie van het leerlab. Tijdens deze bijeenkomst zijn de voorlopige resultaten uit 

dit rapport gepresenteerd. Enkele uit het oog springende reacties: 

- Een leerling heeft tijdens het panelgesprek gezegd ‘er is geen leerlab’. In de context van 

het panelgesprek werd het leerlab gezien als meer zelfstandig werken tijdens de 

leerlabvakken en meer differentiatiemogelijkheden. Een docent Wiskunde reageert op 

deze uitspraak dat hij het zelf heel anders interpreteert: hij heeft gedurende het schooljaar 

de controle teruggepakt voor leerlingen. Ze waren bezig met het volledig zelf inplannen 

van de leerdoelen en een plan bedenken hoe ze dat gingen leren. Dat ging een periode 



Eindrapport school 5.6, definitieve versie 

14 
 

redelijk, maar de tweede periode zakte dat helemaal in en haalde ze ook slechte cijfers. 

Dat was toen de reden om de verantwoordelijkheid weer bij de docenten te leggen en te 

zeggen; we gaan weer ‘gewoon’ wiskundelessen maken. De leerling uit dit voorbeeld 

heeft helemaal niet meer zelfstandigheid nodig, juist minder. 

- Het plaatje met de fidelity check resultaten liet geen verschil zien tussen brugklas en 

interventieklassen op de belangrijkste interventiekenmerken: Wat is volgens jullie het 

leerlab? De belangrijkste gemene deler voor school 5.6  is dat docenten graag willen dat 

leerlingen leren reflecteren op hun eigen werk: dit is een belangrijke voorwaarde voor 

gepersonaliseerd leren. Leerlingen moeten weten waar ze staan in het proces en dat is wat 

het leerlab beoogt. Daar beginnen we in de brugklas al mee; met het leren zelf keuzes 

maken en werken met een studieplanner. 

- Er zijn ook verschillen tussen vakken; kunnen we wel spreken van één leerlab? Elke 

docent, elke klas, geeft op zijn manier invulling aan het leerlab. De havo-2 leerlingen 

krijgen 7 uur leerlab per week, die verschillend worden benut. Er is niet bij alle vakken 

evenveel vrijheid. En ook binnen het schooljaar is dit veranderd. Aan het begin van de 

havo leerlab hadden docenten bedacht om te beginnen met structuur van huiswerk 

opgeven (sturing van docent) om daarna – als ze goed genoeg huiswerk maken – zich 

vrijheden te kunnen verwerven. 

- Is ict noodzakelijk voor de leerlablessen? Deels, voor de logistiek (waar zijn de leerlingen 

in stof? Hoe hard werken ze? Dat leraren daar inzicht in hebben). Deels, voor het aanbod: 

instructiefilmpjes terugkijken. Er zijn nu een paar instructiefilmpjes in gebruik bij 

wiskunde, maar dit mag meer. In het leerlab is ict niet het belangrijkste, maar 

docentgedrag (Cursus Didactisch Coachen voor havo-leerlabdocenten) en samenwerking 

tussen leerlingen staat voorop. 

 

Ervaringen leerlingen 

In december 2016 hebben leerlingen een ervaringsvragenlijst ingevuld over hun ervaringen met de 

interventie. De uitgebreide resultaten daarvan zijn te vinden in Bijlage C, hieronder volgt een 

samenvatting.  

 Er zijn drie opvallende verschillen tussen leerlingen in havo en atheneum wat betreft hun 

ervaringen met het leerlab. Voor de algemene evaluatie geldt dat leerlingen in atheneum-2 de 

leerlabvakken duidelijker gestructureerd vinden dan leerlingen in havo-2, terwijl havoleerlingen in 

sterkere mate vinden dat ze keuzes mogen maken en zelfstandig kunnen werken in vergelijking met 

atheneumleerlingen. Voor de waardering van het leerlab geldt dat atheneumleerlingen het leerlab 

plezieriger vinden dan havoleerlingen.  

 Daarnaast hebben we gekeken welke verschillen er op te merken zijn tussen de verschillende 

leerlabvakken. Daaruit blijkt dat wiskunde als havo-leerlabvak er uit springt wat betreft duidelijkheid 

en het bieden van keuzes aan leerlingen. Van de atheneum-leerlabvakken wordt geschiedenis gezien 

als een vak waarbij minder keuzes gemaakt kunnen worden of waarbij minder zelfstandig kan worden 

gewerkt in vergelijking met alle andere leerlabvakken.   

 Enkele opvallende bevindingen op basis van de tips en tops die leerlingen gaven voor het 

leerlab: 

• Een kleine groep leerlingen uit havo-2 (n = 6) en ath-2 (n = 9) merkt naar eigen zeggen 

niets van het leerlab 

• Een aanzienlijk aantal leerlingen uit havo-2 (n = 24) en ath-2 (n = 18) heeft geen tips voor 

hun docenten.  

• Als belangrijkste top én tip geven havo2- en ath2-leerlingen aan: de mogelijkheid om aan 

een ander vak te werken tijdens de leerlables (top n = 33, tip n = 19) 

• Negen havo2-leerlingen willen graag meer mogelijkheden om zelf keuzes te maken, 

terwijl dit niet genoemd wordt door ath2-leerlingen.  

• Atheneumleerlingen geven aan meer tijd voor zelfstandig werken te willen (n = 12). Dit 

lijkt vooral voor het leerlabvak geschiedenis het geval. 

 

In juni 2017 vonden er twee panelgesprekken met leerlingen plaats; een met vier leerlingen uit Havo-2 

en een met vier leerlingen uit Atheneum-2. Elk panelgesprek wordt hieronder samengevat. 
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Panelgesprek havo-2 leerlingen. 

a) Invulling van het leerlab 

Leerlingen vertellen over de leerlables: er staat op dinsdag drie lesuren achter elkaar ingepland. Deze 

uren zijn in hetzelfde lokaal en elke keer komt er een andere docent. “Dan heb je 3 uur, dat is biologie, 

wiskunde en natuur- en scheikunde en dan mag je zelf een beetje in plannen wat je allemaal gaat 

doen”. Er wordt soms uitgelegd tijdens de leerlables en anders “mag je lekker zelf verder”. Bij het 

eerste uur van leerlab moet je je agenda van school erbij pakken en opschrijven wat je de komende 

drie lesuren gaat doen. “Soms checken ze dat, maar meestal is het gewoon voor jezelf”. Meestal lukt 

het wel om voor de leerlablessen een planning te maken die je ook af krijgt. Je pakt de studiewijzer 

erbij en dan kijk je wat je al af hebt en wat je nog moet doen. Voor het grootste gedeelte bepaalt de 

docent aan welk vak je gaat werken (namelijk zijn/haar vak) en heel soms mag je iets van een ander 

vak doen. “Behalve als we het volgende uur een toets hebben mag je de laatste 20 minuten dat andere 

vak leren”. 

Je gebruikt de iPad voor de studiewijzer. Voor NaSk staat het boek er op. Voor Biologie en 

Wiskunde hebben we gewoon een papieren boek. Je kunt bij elk vak kiezen. Bij Wiskunde tussen hard 

of medium (de moeilijkheidsgraad). In de studiewijzer staat er een Atje achter, dat zijn de opdrachten 

die je moet kennen voor de toets. Als je die opdrachten lastig vindt, dan maak je ook nog andere 

opgaven. Bij Nask kies je tussen route 1 en route 2, dat zijn verschillende methodes. Bij route 1 krijg 

je uitleg op de iPad, bij route 2 moet je veel teksten lezen en opdrachten maken. “Soms is de een net 

wat makkelijker om opdrachten te maken. Soms staat het er bij de ander net wat lastiger in. Dan heb 

je meer leest teksten nodig.” Bij Biologie kun je kiezen uit wikiwijs of het boek. “Aan het begin van 

het jaar kozen we allemaal netjes het boek, maar nu hebben we allemaal linkjes op de iPad, dat doet 

iedereen nu eigenlijk.” 

 

b) Gewone les of leerlables? 

“Want ik merk niet zoveel van leerlab. Want het is drie uur achter elkaar en dan gaat eerste de docent 

iets uitleggen. Net als normale lessen, niet heel speciaal. Alleen heel soms mag je iets van een ander 

vak doen.” Aan de andere kant is het ook fijn dat er vastgehouden wordt aan de volgorde en bij de 

vakdocent aan dat vak wordt gewerkt, want als je vragen hebt dan kun je het ook aan die docent 

vragen. Het is ook net iets anders dan bij een gewone les want je krijgt meestal even tijd om je werk 

voor de leerlables in te plannen. 

 

Ideale leerlables?  

“Nu is het zo dat de docent bijna altijd wel iets uit te leggen heeft, dus dan voelt het als een gewone 

les. Het zou fijn zijn als je maar 1 docent hebt en gewoon aan alle vakken mag werken. Soms moet je 

bijvoorbeeld aan biologie.” Het zou ook fijn zijn dat je niet alleen maar mag werken aan biologie, 

wiskunde en NaSk, maar ook aan andere vakken. “Soms wil je ook bijvoorbeeld nog Nederlands 

leren.” 

 

c) Ervaringen met het leerlab 

In vergelijking met het begin van het schooljaar zijn de docenten van het leerlab er nu meer mee bezig 

en soepeler zijn. “Ze zeggen vaker dat je mag doen wat je wilt. Dus dat je hier niet hoeft te zitten. Dat 

je in de wiskundeles niet aan wiskunde hoeft te zitten.”  

Er zijn twee leerlingen die vorig jaar VMBO deden en dit jaar de overstap hebben gemaakt 

naar de Havo. Zij merken dat die overstap groot is, vooral wat betreft het overzicht houden over je 

huiswerk omdat dit niet meer in Magister staat. “… maar vorig jaar opende je gewoon de dag, morgen 

moet je dat en dat doen. Nu moet je helemaal naar de studiewijzer, het vak aan klikken en kijken wat je 

die week moet doen. Bij elk vak moet je elke opnieuw aanklikken en staat er per week wat je moet 

doen. Op het VMBO kreeg je op wat je per dag moest doen. Ze kunnen beter een overzicht per dag 

maken met alle vakken erin.” Een andere leerling reageert hier op “dat doen ze expres. Dat zeiden ze 

bij ons vorig jaar, zodat je leert plannen”.  

Vooral bij Wiskunde worden leerlingen aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Er 

wordt bijvoorbeeld geen huiswerk opgegeven (dat staat in de studiewijzer) en de gemaakte opdrachten 

worden niet of nauwelijks door de docent gecontroleerd “het is je eigen schuld als je fout gaat”. De 

antwoorden op de opgaven kun je vinden in het nakijkboekje. Als je iets niet begrijpt kun je wel met 
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vragen bij hem terecht. Hij zal je ook naar de conrector sturen als je je huiswerk niet hebt gemaakt. 

Die extra controle door de docent wordt wel eens gemist door de leerlingen. “Ik vind het niet altijd 

fijn, meestal wel. Maar als hij het controleert weet je wel of je het goed hebt gedaan. Anders kan je 

ook denken dat komt volgende week wel.” Of “Dan heb je een reden om je huiswerk gemaakt te 

hebben want je wilt niet uit de les gestuurd worden”. Hij loopt ook wel eens langs de tafels en zegt dan 

als je nog niet ver bent ‘je moet wel even doorwerken’.  

 

d) Motivatie voor school en het leerlab 

Aan het einde van het jaar leunen leerlingen een beetje achterover. En in vergelijking met het eerste 

jaar VMBO is de motivatie in het tweede jaar havo anders: “Op het VMBO wilde ik naar de HAVO 

dan moet je zevens en achten staan. Nu moet je gewoon zo weinig mogelijk onvoldoendes staan.”. 

Maar ook het verschil tussen het eerste jaar en het tweede jaar wordt duidelijk:  

- “In de brugklas is het meer als je bijvoorbeeld HAVO/VWO, dan wil je naar de HAVO of 

het VWO en daar werk je harder voor. Vorig jaar had je bij een 6 al een tekort punt en nu 

pas bij een 5. Dat is als je naar het VWO wil. Voor HAVO heb je ook voldoende aan een 

6. Daar zit de extra motivatie.” 

- “In het eerste jaar is het allemaal nieuw en denk je, oh leuk. Dat is nu een beetje weg.” 

- “In het eerste jaar lette ze ook wat strakker op in de les als je niets deed. Nu moet je jezelf 

motiveren. Dat is wel lastig, soms heb je helemaal geen zin en dan doe je ook gewoon 

niets.” 

Uit de vragenlijst uit december bleek dat leerlingen niet van de mogelijkheid gebruik maken om bij de 

leerlabvakken moeilijkere opdrachten te kiezen. Volgens dit panel komt dit omdat leerlingen daar geen 

zin in hebben, omdat je daar vaak meer tijd mee kwijt bent of dan moet je meer nadenken. Dus kiezen 

de meeste leerlingen het makkelijke of waar je het snelst mee klaar bent.  

 

Panelgesprek atheneum-2 

a) Invulling van het leerlab 

Volgens leerlingen is het leerlab vooral anders dan andere lessen omdat: 

- We werken meer met de iPad dan bij andere vakken. 

- Meer met groepjes werken en samenwerken.  

- Op veel verschillende manieren leren (samenvatten, puzzels oplossen, poster maken, 

excursies, etc.) 

- Werken aan een eindopdracht; je krijgt voor het maken van een poster een repetitiecijfer, 

maar we hebben ook nog wel normale repetities. Je wordt ook beoordeeld op de 

samenwerking: er kunnen punten afgaan als de samenwerking niet goed gaat. 

- Je mag ook onder geschiedenis iets voor aardrijkskunde doen. 

 

Is het herkenbaar als leerlab? 

- “Het is wel anders dan andere lessen, maar niet zo dat gelijk duidelijk is, dit is een 

leerlab.” 

- “Ik geloof wel dat de opdrachten wel bij het leerlab horen, maar het is niet heel duidelijk. 

Voor je gevoel heb je gewoon een les. Net zoals alle anderen.” 

- “Eerst dacht ik gewoon, we werken meer met de iPad. Dus we hadden niet het gevoel dat 

we meer met de iPad bezig waren omdat we nu het leerlab hadden.” 

- “Ik merk wel dat het anders is dan andere lessen, maar het is niet zo anders dat het een 

ander systeem is.” 

 

b) Ervaringen met het leerlab 

Het maken van groepen is altijd een spannend iets, “want je gaat wel een poos samenwerken met die 

mensen”. De Aardrijkskundedocent bepaalt met wie je gaat samenwerken. Dat vinden leerlingen 

jammer, maar ze begrijpen wel waarom de docent dat doet: … “maar (ik) denk dat het aan de andere 

kant best wel slim is, omdat je anders alleen maar met je vriendinnen gaat. Dat is natuurlijk wel leuk, 

maar ik denk dat er dan weinig gebeurt en dat het langzaam gaat”. 

Er zijn volgens de leerlingen weinig verschillen tussen de leerlabaanpak van Geschiedenis en 

Aardrijkskunde. Bij Geschiedenis mag je soms wel zelf groepen kiezen en bij Aardrijkskunde 
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gebruiken ze vaker de iPad. Bij Aardrijkskunde hebben ze een tijdje terug een keuze opdracht gehad: 

“Dat was via wikiwijs, dan kon je kiezen uit opdracht a, b of c en dan kon je kiezen. 

Of alle opdrachten maken of 1 en dan een keuze opdracht. .. dat was wel fijn, geloof ik.” Bij 

Geschiedenis hebben ze ook een keuzeopdracht gehad, maar dat was volgens de leerlingen eigenlijk 

geen keuze: “Het was net als met aardrijkskunde op de website wikiwijs dan had je ook twee 

opdrachten, maar dan moest je ze wel allebei maken, bij aardrijkskunde had je nog de optie of minder 

opdrachten en dan keuzeopdracht of alle opdrachten”. 

Bij zowel Geschiedenis als Aardrijkskunde wordt door de docenten precies vertelt wat je moet 

kennen en kunnen (leerdoelen) voor de toets. Er wordt niet diagnostisch getoetst. De meest leerzame 

opdrachten waren voor Aardrijkskunde de excursie waarbij ze geleerd hebben over verschillende 

landschappen en hun sedimenten en bij Geschiedenis moesten ze samenvattingen maken over ‘-ismes’ 

en daar vervolgens een poster over maken. Het ‘anders’ leren komt omdat je wat meer moet doen en je 

gaat er meer over nadenken. “Anders, ik weet niet of het interessanter is, maar het is in ieder geval 

anders dan uit het boek.” 

 

c) Werken met de iPad 

Volgens leerlingen werken ze bij Aardrijkskunde 50%-50% (afwisselend) met het boek en de iPad om 

dingen op internet op te zoeken of in Wikiwijs te werken: ‘meestal voor een paar weken, de komende 

week gaan we weer uit het boek werken en daarna weer een opdracht met wikiwijs’. Als de leerlingen 

uit het boek werken hebben ze de iPad niet tot nauwelijks nodig en andersom ook; als de leerlingen op 

de iPad werken gebruiken ze het boek meestal niet. De ervaring met de iPad is fijn, het werkt 

duidelijk. Alleen is het lezen van lappen tekst in een boek makkelijker. Bij Geschiedenis werken ze 

deze periode voor het eerst met opdrachten op de iPad en gaan ze in groepjes een moord oplossen. 

Wanneer ze met het boek werken dan wordt er niet in groepjes gewerkt, maar dan werkt iedereen 

zelfstandig en dan mag je overleggen in je tweetal. Bij het werken aan een groepsopdracht met de iPad 

krijgen ze eerst informatie en dan mag je daarna zelfstandig aan het werk. Je moet je werk dan 

inleveren op een site en foto’s maken van je werk zodat de docent kan controleren of je het goed hebt 

gemaakt. De docent controleert dan soms een paar leerlingen. “Ik vind het wel slim, je moet het echt 

gaan maken.”. Het is jammer dat de app niet helemaal werkte.  

 

d) Motivatie voor school en het leerlab 

Het panel geeft als verklaring voor het gevonden verschil in motivatie tussen leerjaar 1 en 2 dat 

leerlingen uit de eerste klas net nieuw zijn op school en dan weet je nog niet hoe het moet en dan ga je 

gelijk heel erg je best doen. In de tweede klas ben je het meer gewend en dan denk je er allemaal iets 

makkelijker over.  

De motivatie voor het leerlab is wel een beetje anders, maar niet omdat er echt veel veranderd is. 

“Door dat je in een groepje zit werk je natuurlijk wel gemotiveerder omdat je je best wil doen.” Je 

werkt niet alleen voor je zelf maar voor het groepje. Het panel is het erover eens dat samenwerking de 

belangrijkste motivator is voor werken in het leerlab.  

  



Eindrapport school 5.6, definitieve versie 

18 
 

Conclusies 
 

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

geformuleerd op de vraag. 

1. Uitvoering van de interventie: 

a. Hoe geven docenten invulling aan gepersonaliseerd leren tijdens de leerlablessen? 

De leerlablessen hebben als doel om leerlingen beter te laten reflecteren op hun eigen leerproces. 

In de havo-leerlabs wordt dit met name gedaan door leerlingen via een studiewijzer verschillende 

leerroutes aan te bieden en leerlingen met een agenda te laten plannen welke leeractiviteiten ze 

tijdens de leerlaburen gaan doen. In de atheneum-leerlabs ligt het accent op samenwerken en 

reflecteren op het leerproces als groep. Voor vrijwel alle leerlab-docenten geldt dat hun rol 

verandert van instructeur naar coach en dat ze leerlingen – in vergelijking met eerdere jaren – 

meer zelfstandig laten werken.  

Voor havo is er bij Wiskunde de mogelijkheid om uit een hard en medium leerroute te kiezen 

(niveaudifferentiatie), bij Nask en Biologie worden de keuzes voor leerroutes gemaakt op manier 

van verwerking (bijvoorbeeld boek of iPad) of verschillende type opdrachten (leerstijl-

differentiatie). Voor alle havo-leerlab vakken (Wiskunde, Nask, Biologie) kunnen leerlingen 

vooruit werken (tempodifferentiatie). Bij de atheneum-leerlablessen (Aardrijkskunde, 

Geschiedenis) is er een basisgedeelte van opdrachten dat verplicht is voor iedereen en een 

vrijwillig gedeelte waarin leerlingen keuze geboden wordt uit verschillende soorten opdrachten 

(ontworpen op diverse leerstijlen). Differentiatie naar niveau is niet goed mogelijk voor 

Geschiedenis en Aardrijkskunde vanwege de onderlinge verbinding tussen de vakonderdelen. 

 

b. Hoe gebruiken docenten ict  ter ondersteuning voor gepersonaliseerd leren tijdens 

leerlablessen? 

ict wordt binnen de leerlablessen met name gebruikt om opdrachten digitaal aan te bieden aan 

leerlingen (via iPads) en leerlingen overzicht en houvast te bieden bij het inplannen van 

leeractiviteiten door middel van online studiewijzers.  

De havo-docenten werken met online studiewijzers. In deze studiewijzer staat een tijdspad met 

daarin welke keuzeopdrachten leerlingen kunnen maken binnen dat tijdspad. Aanvullend gebruikt 

Wiskunde digitale diagnostische toetsen en instructiefilmpjes, heeft Nask een e-book ontworpen 

met daarin digitaal lesmateriaal en wordt er bij Biologie gebruik gemaakt van digitaal 

lesmateriaal in VO-content. Met name bij Nask is het werken in de leerlablessen niet mogelijk 

zonder het gebruik van ict vanwege de verschillende multimedia die ze inzetten in de zelf 

ontworpen leerroutes.  

De atheneum-docenten hebben de keuze-opdrachten in wikiwijs ontworpen. Er wordt gebruik 

gemaakt van online materiaal om de keuzeopdrachten vorm te geven.  

 

2. Ervaring van de interventie: 

a. Hoe ervaren en waarderen docenten de leerlablessen met (ondersteuning van) ict?  

Halverwege het schooljaar hebben we aan acht docenten gevraagd hoe ze het leerlab waarderen 

met een cijfer: 2 docenten geven een onvoldoende (cijfer 3 en 5), 2 docenten een magere 

voldoende (cijfer 6) en 3 docenten een voldoende (cijfer 7 of 8). Hieruit blijkt dat de waardering 

voor het leerlab niet unaniem positief of negatief is. Mogelijk heeft dit te maken met de hoge 

ambities die de docenten van het leerlab zich als doel hebben gesteld; Leerlingen uit havo 2 en 

atheneum 2 richten hun leerproces zo in dat het past bij hun niveau, stijl en tempo en kunnen 

daarbij op doelmatige wijze digitale leermiddelen inzetten. Sommige leraren merken op dat 

leerlingen nog geen bewuste keuze maken voor een leerroute maar dat leerlingen de keuze voor 

een leerroute laten bepalen door wat hen het makkelijkste lijkt of het minste werk. Dit wordt door 

(havo-)leerlingen ook bevestigd in het panelgesprek. Wat voor havo-docenten verder lastig blijkt 

is de mate waarin leerlingen verantwoordelijkheid krijgen voor het zelf plannen en doorlopen van 

de lesstof. Ze besteden in het begin van het schooljaar veel tijd aan de studievaardigheden en het 

leren plannen en zoeken naar manieren om de controle meer bij de leerlingen te kunnen leggen. 
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Bij de evaluatiebijeenkomst blijkt dat havo-docenten soms de controle ‘terugpakken’ omdat dit 

nodig blijkt als prestaties van leerlingen dalen.  

Voor atheneum-docenten blijkt vooral de groepsgrootte (32 cq 33 leerlingen in de beide 

atheneumklassen) een obstakel om gepersonaliseerd onderwijs te kunnen realiseren. De docenten 

die lesgeven in de leerlabs willen zich ontwikkelen in hun coachende rol. Dat houdt in: het 

monitoren van de voortgang van leerlingen, leerlingen bewuster maken van de keuzes en ze 

begeleiden bij de verschillende leerroutes. Bij grote klassen zijn de mogelijkheden voor 

individuele aandacht en coaching letterlijk beperkt.  

Alle leerlabdocenten ervaren als uitdaging bij het gebruik van ict in hun lessen de beschikbare 

tijd en ruimte om digitaal lesmateriaal en keuzeopdrachten te ontwikkelen. Docenten zoeken naar 

diepgang en variëteit in keuzeopdrachten: de leerroutes moeten aantrekkelijk zijn en passen bij 

verschillende behoeften van leerlingen. Daarnaast ervaren leraren de gebruikelijke problemen bij 

het werken met een device door leerlingen; hoe zorg je ervoor dat je als docent overzicht hebt 

over wat leerlingen op hun device doen, zijn ze niet te snel afgeleid? In het leerlab is ict niet het 

belangrijkste, maar de coachende rol van de docent en samenwerking tussen leerlingen staat 

voorop. 

 

b. Hoe ervaren en waarderen leerlingen de leerlablessen met (ondersteuning van) ict? 

Leerlingen vinden de leerlablessen net iets anders dan gewone lessen, maar ze vinden het verschil 

relatief klein. Een klein clubje leerlingen geeft zelfs aan dat ‘er geen leerlab is’. Dit geldt voor 

zowel havo- als atheneumleerlingen. Havoleerlingen geven aan dat ze de mogelijkheid van het 

werken aan andere vakken tijdens de leerlab waarderen. Ze geven ook aan dat ze meer zelfstandig 

werken en volgens een planning werken tijdens de leerlablessen, en met name bij Wiskunde 

worden leerlingen aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. 

Voor atheneumleerlingen wordt het samenwerken met medeleerlingen gewaardeerd en ook 

gezien als motivatie om je best te doen voor het leerlabvak. Leerlingen geven daarnaast aan dat ze 

op veel verschillende manieren leren en ook vaker een eindopdracht hebben waar ze een cijfer 

voor krijgen.  

Uit tabel 10 (bijlage B) blijkt dat leerlingen mogelijkheden zien om zelf invulling te geven aan 

de leerlablessen. De meeste havo- en atheneumleerlingen ervaren de mogelijkheid om tijdens de 

leerlables vooruit te werken en twee derde maakt daar ook gebruik van (tempodifferentiatie). 

Daarnaast ziet twee derde van de leerlingen de mogelijkheid om een opdracht te kiezen die bij ze 

past (leerstijldifferentiatie), aan een ander vak te werken en opdrachten op hun eigen manier aan 

te pakken (differentiatie op verwerking). In iets mindere mate maken leerlingen gebruik van de 

mogelijkheid om een moeilijkere opdracht te kiezen (niveaudifferentiatie); de helft van de 

leerlingen doet dit wel eens.  

De waardering voor de leerlabvakken is gemeten door middel van een cijfer in de 

ervaringsvragenlijst. Leerlingen geven gemiddeld een krappe voldoende (5.5) voor hoe 

interessant ze de leerlabvakken vinden en voor hoe plezierig ze de leerlabvakken vinden; geen 

ruime voldoendes, maar de spreiding van de cijfers is groot te noemen, waaruit blijkt dat de 

waardering over de leerlabvakken sterk varieert tussen leerlingen. Atheneumleerlingen vinden het 

leerlab over het algemeen net iets plezieriger dan havoleerlingen.  

 

3. Effecten van de interventie: 

NB! Uit de fidelity check analyse blijkt dat de interventie feitelijk niet is geslaagd: leerlingen in de 

controlegroep ervaren evenveel of zelfs in grotere mate interventiekenmerken (keuzes in 

leermaterialen, mogelijkheden om te plannen en digitale leermaterialen) als de twee 

interventiegroepen. We hebben de effect-analyses op basis van een vergelijking tussen controle- en 

interventie groepen wel uitgevoerd, maar eventueel gevonden verschillen kunnen niet vanzelfsprekend 

aan de interventie worden gelinkt vanwege het ontbreken van een duidelijk verschil in 

interventiekenmerken voor leerlingen uit beide groepen.  

 

a. Wat is het effect van de leerlablessen op de cognitieve prestaties van leerlingen? 

Voor atheneum zijn er geen verschillen gevonden tussen leerlingen in het controle-cohort 

(’15’16) en het huidige cohort leerlingen (‘16’17). Leerlingen uit cohort ‘16’17 presteren 
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even goed op de interventievakken Geschiedenis en Aardrijkskunde (relatief t.o.v. 

controlevakken) als leerlingen uit cohort ’15’16. Dit houdt in dat er voor atheneum geen 

positief maar ook geen negatief effect is van de introductie van leerlablessen voor de 

cognitieve prestaties van atheneumleerlingen.  

Voor havo zijn er wel verschillen gevonden tussen leerlingen in het controle-cohort 

(‘15’16) en het huidige cohort leerlingen (‘16’17). In beide cohorten halen leerlingen hogere 

eindcijfers voor de controlevakken (Ne, En, Gs, Ak) in vergelijking met de interventievakken 

(Wis, Bio, Nask). Echter, dit verschil is voor cohort ‘16’17 kleiner dan voor het controle-

cohort ‘15’16. Dit verschil vonden we voor zowel klassen die lager dan gemiddeld presteren 

en voor klassen die gemiddeld of bovengemiddeld presteren. Kortom, vanaf het tweede jaar 

dat het havo2-leerlab in werking is gesteld (‘16’17) is het verschil tussen interventievakken 

en controlevakken kleiner geworden.  Daaruit kunnen we concluderen dat de introductie van 

het leerlab voor havo2 een positief effect heeft gehad op de cognitieve prestaties van 

leerlingen.  

 

b. Wat is het effect van de leerlablessen op zelfregulatievaardigheden van leerlingen? 

De verwachting luidde dat leerlingen in de leerlabs hun zelfregulatievaardigheden meer 

trainen dan leerlingen in de controlegroepen (brugklas ah1). Ze worden namelijk geacht om 

zelf leerroutes te kiezen en hun voortgang te monitoren. Voor de zes verschillende 

zelfregulatievaardigheden die we hebben onderzocht, hebben we slechts één significant 

verschil gevonden: leerlingen in de controlegroepen geven aan vaker een planning te maken 

dan leerlingen in de havo-interventiegroep. De planningsvaardigheden van brugklassers 

neemt toe gedurende het schooljaar terwijl die van havo2-leerlingen afneemt en voor 

atheneum2-leerlingen gelijk blijft. Dit is tegengesteld aan onze verwachting. Er lijkt in de 

brugklassen een sterke(re) focus/groei op planningsvaardigheden dan in het jaar waarin het 

leerlab wordt geïntroduceerd (ath2/havo2). We concluderen dat de leerlablessen geen effect 

hebben op de zelfregulatievaardigheden van leerlingen. Dit komt overeen met onze 

bevindingen uit de fidelity check analyse; leerlingen in de brugklas hebben naar eigen zeggen 

tijdens het schooljaar even vaak een eigen planning gemaakt als leerlingen uit havo-2 en 

atheneum-2. Uit de evaluatiebijeenkomst in juni 2017 met alle leerlabdocenten blijkt tevens 

dat er in de brugklas en tweede klas veel aandacht is voor studievaardigheden van leerlingen; 

o.a. leren werken met een studieplanner, zelf keuzes maken en evalueren van je werk. Tevens 

valt het ontbreken van een effect van het leerlab op zelfregulatievaardigheden te verklaren uit 

de ervaringen van leerlingen met het leerlab. Leerlingen in de interventieklassen (m.n. havo) 

geven aan dat ze een planning maken voor één leerlables; deze planning reikt nog niet verder 

dan wat ze die dag af willen maken en dat lukt meestal wel. Reflectie op wat ze tijdens de 

leerlablessen hebben geleerd doen de meeste leerlingen niet of nauwelijks (zie tabel 10, 

bijlage B).  

 

c. Wat is het effect van de leerlablessen op de motivatie van leerlingen? 

De verwachting luidde dat de introductie van leerlabs een positieve invloed zou hebben op de 

motivatie van leerlingen. Uit de vragenlijstdata blijkt dat leerlingen uit de controlegroep meer 

inzet tonen en zich meer vanuit intrinsieke redenen gemotiveerd voelen voor school/het 

leerlab in vergelijking met leerlingen uit de interventiegroepen. Een omgekeerd verband 

vonden we voor extrinsieke redenen voor school/het leerlab: leerlingen in de 

interventiegroepen hebben meer extrinsieke of amotivatie in vergelijking met de 

controlegroep. Dit wordt bevestigd in de panelgesprekken waaruit blijkt dat leerlingen in de 

tweede klas sowieso minder gemotiveerd zijn in vergelijking met toen ze zelf in de eerste klas 

zaten. Als brugklasser is alles nog nieuw en interessant en doe je meer je best om een goed 

vervolgadvies te krijgen. Een vergelijking tussen brugklas en tweede klas lijkt hier dus in 

eerste instantie minder geschikt om uitspraken te doen over het effect van de leerlablessen op 

de motivatie van leerlingen. Anderszijds kan ook geconcludeerd worden dat de introductie 

van leerlablessen er niet in geslaagd is om de afname in motivatie die tweede klassers 

sowieso laten zien te doen afnemen. 
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d. Welke verschillen zijn er tussen jongens en meisjes op de effecten op hun cognitieve 

prestaties, zelfregulatievaardigheden en motivatie? 

De verwachting luidde dat meisjes wellicht meer in het voordeel zijn bij de introductie van 

leerlablessen dan jongens. Bij elke analyse is gekeken of er verschillen waren tussen jongens 

en meisjes op hun cognitieve prestaties, zelfregulatievaardigheden en motivatie. Hieruit bleek 

geen enkel verschil tussen jongens en meisjes significant. Daarom kunnen we concluderen 

dat er geen verschillen zijn tussen jongens en meisjes op de effecten van leerlablessen op hun 

cognitieve prestaties, zelfregulatievaardigheden en motivatie.  
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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)
3,4

. 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]  

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.  

                                                           
3
 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. 
 
4
 Sol, Y., & Stokking, K. (2008). Leerlingparticipatie in het VO. Vormen, processen en effecten. Utrecht: IVLOS & 

Onderwijskunde, Universiteit Utrecht. 
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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
5
. De standaard zelfregulatievragenlijst

6
 bestond uit 32 stellingen. 

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

                                                           
5 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. 
6 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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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. 

 

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. 



Eindrapport school 5.6, definitieve versie 

25 
 

 

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. 

 

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)?’. 
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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 

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 
 

3.1 Invulling en verwachtingen docenten (groepsgesprek 27 september 2016) 

Hier wordt een samenvatting gegeven van twee groepsgesprekken op 27 september 2016: een 

groepsgesprek met 5 havo-docenten biologie, Nask en wiskunde en een groepsgesprek met 3 

atheneum-docenten geschiedenis en aardrijkskunde. Het gesprek ging over de invulling die docenten 

geven aan gepersonaliseerd leren op school en hun verwachtingen daarvan voor dit schooljaar.   

Stand van zaken leerlablessen aan het begin van het schooljaar 

Voor de havo-leraren is dit het tweede jaar dat het leerlab draait. Dit jaar gaat het leerlab op 

ongeveer dezelfde voet verder, maar met nieuwe collega’s en de wens om meer vakoverstijgend te 

gaan werken. Ze hebben vorig jaar veel tijd gehad om het leerlab vorm te geven, dit jaar hebben ze 

minder uren voor overleg (20 uur p.p. per jaar). Ze overleggen volgens de Scrum-methodiek: kort 

overleggen wat de korte-termijn doelen zijn en evalueren of de voorgaande doelen zijn bereikt. Ze 

merken nu effecten van het leerlab bij leerlingen in Havo-3. Deze leerlingen zijn grotendeels gewend 

aan de manier van werken en ze hoeven niet meer te wennen aan de verwachtingen van docenten 

zoals ‘maak een planning’, ‘schrijf een samenvatting’, en ‘bedenk doelen’. Het evalueren op je eigen 

leerproces is daarentegen nog niet gemeengoed onder derdejaars. Daar willen de docenten dit jaar 

ook aandacht aan schenken: leerlingen zelfstandigheid in het leerproces aanwenden. Maar dat gaat 

niet vanzelf. De leerlingen in havo-2 zijn nog niet gewend aan zoveel keuzevrijheid en hun 

werkhouding is er nog niet naar. De docenten die vorig jaar ook al aan het leerlab hebben gedaan 

waren voor hun gevoel ‘terug bij af’ bij havo-2. De docenten waren vergeten hoe de tweedejaars 

vorig jaar begonnen (stuiteren, druk, veel vragen stellen, wennen aan ipad, aan klasgenoten, etc.).   

Voor de atheneum-docenten is dit het eerste jaar dat ze gaan werken met het leerlab. Er zijn in totaal 

twee atheneumklassen (31 en 33 leerlingen). De docenten hebben ruimte gekregen voor een rustige 

opstart. Ze laten leerlingen eerst wennen aan het tweede jaar (werkhouding) voordat ze het leerlab 

helemaal in werking stellen. De docenten zullen de diverse leerroutes voor leerlingen gaan 

ontwikkelen gedurende het schooljaar. 

Gepersonaliseerd leren door aanbieden van verschillende leerroutes: hoe ziet dit er uit? 

Bij de havo leerlablessen kunnen leerlingen zelf kiezen uit leerroutes (vaak 2 keuzeopdrachten) per 

paragraaf/hoofdstuk. De leerlingen kunnen zelf plannen wanneer ze dat doen, maar dit moet wel 

binnen het tijdsbestek van dat hoofdstuk. Tijdens de leerlablessen is er variatie in werkvormen: 

leerlingen werken samen, luisteren naar instructie of werken zelfstandig. Het is ook mogelijk voor 

leerlingen om tijdens de leerlables aan een ander vak te werken.  

Bij de atheneum leerlablessen is er een basisgedeelte van opdrachten wat verplicht is voor iedereen 

en een vrijwillig gedeelte waarin leerlingen keuze aangeboden worden uit verschillende soorten 

opdrachten (ontworpen op diverse leerstijlen). Differentiatie naar niveau is niet goed mogelijk voor 

geschiedenis en aardrijkskunde vanwege de onderlinge verbinding tussen de vakonderdelen. 

Docenten noemen verschillende uitdagingen bij het goed vormgeven van leerlablessen. Dat zijn: 

 Loslaten versus sturen: structuur bieden aan leerlingen die zelfstandigheid nog niet aankunnen 
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 Monitoring van de keuzes die ze maken ‘maken ze de juiste keuzes die bij ze passen?’ 

 Diepgang en variëteit in keuzeopdrachten: leerlingen gaan de opdrachten af als checklist, zonder 

daar echt over na te denken. De leerroutes moeten aantrekkelijk zijn en passen bij verschillende 

behoeften van leerlingen.  

 Onderwijsleergesprek en dialoog: ideaal is als leerlingen kunnen reflecteren op hun leerproces; 

daarvoor moet je als docent specifieke leervragen stellen. Dialoog is nodig om leerlingen met de 

stof in aanraking te laten komen.  

Gepersonaliseerd leren met ict: hoe ziet dit er uit? 

Voor de havo-docenten betekent dit het werken met online studiewijzers. In deze studiewijzer staat 

een tijdspad met daarin welke keuzeopdrachten leerlingen kunnen maken binnen dat tijdspad. 

Aanvullend gebruikt wiskunde digitale diagnostische toetsen, heeft Nask een e-book ontworpen met 

daarin digitaal lesmateriaal en wordt er bij biologie gebruik gemaakt van digitaal lesmateriaal in VO-

content. Met name bij NASK is het werken in de leerlablessen niet mogelijk zonder het gebruik van 

ict vanwege de verschillende multimedia die ze inzetten in de zelf ontworpen leerroutes.  

De atheneum-docenten hebben de keuze-opdrachten in wikiwijs ontworpen. Er wordt gebruik 

gemaakt van online materiaal om de keuzeopdrachten vorm te geven. Soms maken ze daarbij 

gebruik van digitale diagnostische toetsen.  

Voor alle leerlabdocenten is een uitdaging bij het gebruik van ICT in hun lessen de tijd en ruimte om 

lesmateriaal/de keuzeopdrachten digitaal te ontwikkelen en de gebruikelijke problemen bij het 

werken met een device door leerlingen; hoe zorg je er voor dat je als docent overzicht hebt over wat 

leerlingen op hun device doen, zijn ze niet te snel afgeleid? 

Vakoverstijgend werken 

Met name de havo-docenten geven aan dat zij graag meer projectmatig willen werken rondom een 

vakoverstijgend thema. Dit hebben ze vorig schooljaar met het thema ‘bloedsomloop’ gedaan en ze 

zouden dit meer willen doen. Dat vergt wel goede afstemming en het goed doordenken van een 

relevant project in gezamenlijke ontwikkeltijd. Ze zouden bijvoorbeeld een gezamenlijke studiewijzer 

kunnen maken zodat leerlingen de overlap tussen de vakken beter zien (dit was vorig jaar 

verwarrend). 

De atheneum-docenten denken er over na om ook samen te gaan werken, maar de vakken 

aardrijkskunde en geschiedenis zijn anders georganiseerd: aardrijkskunde op thema’s en 

geschiedenis op tijdlijn. Vakoverstijgend werken vraagt van geschiedenis om de tijdlijn los te laten. 

Dit is wellicht iets voor de toekomst, maar voor nu vullen beide docenten het zo in dat leerlingen de 

mogelijkheid hebben om tijdens hun les aan een ander vak te werken. 

Docentvaardigheden voor leerlablessen 

Docenten die lesgeven in de leerlabs willen zich ontwikkelen in hun coachende rol. Dat houdt in dat 

de docent tijd besteed aan het monitoren van de voortgang van leerlingen, leerlingen bewuster 

maakt van de keuzes en ze begeleidt bij de verschillende leerroutes. 
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De atheneum-docenten noemen hiernaast hun eigen creativiteit en tijdsmanagement voor het 

proberen inspelen op individuele behoeften van leerlingen in grote A2-klassen (respectievelijk 32 en 

33 leerlingen).  

Randvoorwaardelijke ondersteuning voor leerlablessen 

Er worden verschillende randvoorwaarden genoemd die belangrijk zijn bij het goed kunnen 

vormgeven en invullen van leerlablessen: 

- Gezamenlijke overlegmomenten met collega’s (A2 en H2) 

- Andere ideeën ergens anders opdoen (A2) 

- Lokalen dicht bij elkaar: dat leerlingen bij de andere docent naar binnen kunnen lopen (A2 en 

H2) 

- Goed rooster (A2 en H2) 

- Tijd om te innoveren / experimenteren en fouten te maken (A2 en H2) 

- Functionerende ict/wifi (A2 en H2) 

- Niet te volle klassen (A2 en H2) 

- Ondersteuning en vertrouwen van de directie: belangrijk om samen met directie te 

reflecteren over wat goed gaat. (A2 en H2) 

 

3.4 Ervaringsvragenlijst docenten  

Acht docenten die lesgeven aan de atheneum-2 en havo-2 leerlingen hebben in december 

2016 of januari 2017 een digitale vragenlijst ingevuld over hun ervaringen met de 

leerlablessen. Ze werden gevraagd op enkele stellingen te reageren die te maken hebben 

met de doelstellingen van het leerlab. Daarnaast konden de docenten aangeven welke 

randvoorwaarden zij (on)voldoende aanwezig achten voor het kunnen lesgeven in de 

leerlablessen. We hebben de respondenten gegarandeerd dat hun anonimiteit wordt 

gewaarborgd in de rapportage. Omwille van deze belofte worden hier alleen  gemiddelde en 

frequentiescores weergegeven van alle 8 docenten samen.  

3.4.1 Stellingen over het leerlab  

 Gemiddelde Standaard 

afwijking 

De leerlablessen zijn geschikt voor alle leerlingen 3,25 1,389 

Door de leerlablessen kunnen leerlingen meer op hun eigen niveau werken 4,25 0,707 

Door de leerlablessen kunnen leerlingen beter zelfstandig werken 4,63 0,744 

Door de leerlablessen worden leerlingen meer uitgedaagd 4,38 0,518 

Door de leerlablessen krijgen leerlingen keuzes aangeboden binnen de lesstof 

van het vak 
4,63 0,744 

Door de leerlablessen leren leerlingen verschillende leerstrategieën toe te 

passen 
3,75 1,035 

Tijdens de leerlablessen geef ik leerlingen veel keuzevrijheid voor het leren van 

de lesstof 
3,88 1,553 

Door de leerlablessen geef ik met meer plezier les 3,25 1,282 
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Door de leerlablessen verbetert de kwaliteit van mijn onderwijs 3,38 1,408 

  

3.4.2 Stellingen over het gebruik van ICT t.b.v. het leerlab 

 Gemiddelde Standaard 

afwijking 

Met behulp van het digitale lesmateriaal kan ik leerlingen opdrachten van een 

hoger niveau laten maken 
3,38 0,916 

Met behulp van het digitale lesmateriaal kunnen leerlingen in hun eigen tempo 

werken 
4,13 0,835 

Met behulp van het digitale lesmateriaal kan ik opdrachten afstemmen op 

verschillen tussen leerlingen 
3,75 0,886 

Met behulp van het digitale lesmateriaal kan ik leerlingen keuzes aanbieden 

tussen verschillende opdrachten 
4,25 0,886 

Met behulp van het digitale lesmateriaal kunnen leerlingen zelf keuzes maken 

tussen verschillende opdrachten 
4,38 0,916 

 

3.4.3 Waardering van het leerlab 

We vroegen de docenten een waardering te geven voor het leerlab. De exacte vraag in de 

vragenlijst was als volgt: “Op een schaal van 1 tot 10, hoe succesvol vind je de leerlablessen 

voor jouw vak? Met succesvol wordt hier bedoelt: de mate waarin je vindt dat met de 

leerlab-aanpak de doelstellingen worden behaald.” 

Waardering 
Aantal keer 

gescoord 

3 1 

5 1 

6 3 

7 1 

8 2 

 

Uit de resultaten blijkt dat 6 docenten een score hoger dan 6 geven, terwijl 2 docenten de 

leerlablessen een lage score geven. De gemiddelde waardering is 6,13.   

3.4.4 Rol als docent 

 Ja Nee 

Is jouw rol als docent door de leerlablessen veranderd? 7 1 

Is jouw rol als docent door het gebruik van digitaal lesmateriaal veranderd? 3 5 

 

Zeven docenten geven aan dat hun rol is veranderd door de leerlablessen. Uit de korte 

toelichting blijkt dat dit te maken heeft met hun rol als coach en ondersteuner tijdens de 

leerlablessen. Daarnaast wordt genoemd dat van leerlingen meer zelfstandigheid wordt 

verwacht, dat de docent minder frontaal les geeft en meer aandacht moet besteden aan 
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algemene studievaardigheden. Een docent vindt niet dat zijn/haar rol is veranderd omdat 

hij/zij de leerling al redelijk wat keuze gaf voorafgaand aan het leerlab. 

Voor 3 docenten is hun rol veranderd door het gebruik van digitaal lesmateriaal. Daarmee 

verwijzen ze naar dat er meer keuzevrijheid/zelfstandigheid is voor leerlingen door het 

materiaal. De andere docenten gaven al les met digitaal lesmateriaal of vinden dat hun rol 

vooral veranderd is door de manier van lesgeven (en niet door het materiaal).  

3.4.5 Randvoorwaarden 

De docenten kregen een lijst met randvoorwaarden voor school-specifieke innovaties met 

ICT voorgelegd. Aan hen werd vervolgens gevraagd: ‘Welke van de volgende 

randvoorwaarden zijn volgens jou (on)voldoende aanwezig voor goed onderwijs binnen de 

leerlablessen?’ 

Uit onderstaande tabel blijkt dat docenten met name tevreden zijn over hardware in de 

klassen en ondersteuning van management en collega’s. Docenten zijn minder tevreden 

over de beschikbare tijd om met collega’s te overleggen en/of tijd om met docenten samen 

verschillende leerroutes te ontwikkelen of bij te stellen. 

Randvoorwaarden 
Voldoende 
aanwezig 

Onvoldoende 
aanwezig 

Techniek/hardware in de klassen 5 1 

Mobiel netwerk (wifi) 6 2 

Software 4 2 

Roostering 3 3 

Scholing in ICT vaardigheden docenten 4 2 

Scholing in didactische vaardigheden docenten 5 1 

Ontwikkeltijd voor docenten voor ontwikkelen/bijstellen verschillende 
leerroutes 1 6 

Tijd om met collega’s te overleggen 2 5 

Leerlingen voldoende ICT vaardig 2 1 

Ondersteuning management 4 0 

Ondersteuning collega’s 5 0 

anders, namelijk… 0 0 

Geen van bovenstaande 0 1 

 

Aan het einde van de vragenlijst kregen docenten de mogelijkheid om nog enkele opmerkingen te 

plaatsen over het leerlab. Enkele opmerkingen van docenten verdienen vermelding: 

* Het was lastig om dit schooljaar weer te starten met een nieuwe klas 2. Ik was tevreden over 

hoe leerlingen vorig jaar klas 2 verlieten, dan weer overnieuw starten was best lastig! 

* Wat ik merk bij het lesgeven in de leerlab is het volgende: De leerlingen kiezen strategisch. Niet 

wat het beste bij hen past maar wat in de ogen van de leerling het minste tijd kost. Ze hebben 

veel keuze mogelijkheden maar ze kiezen wat ze bekend voor komt, het maken van opdrachten 

uit het werkboek. 
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* Ik ben veel tijd kwijt aan algemene studievaardigheden, plannen, hoe maak ik een 

samenvatting/mindmap. Hoe leer ik voor een toets. De leerlingen stampen wel kennis maar 

door de vele tijd aan de studievaardigheden komen ze niet toe aan inzicht en toepassing van de 

theorie. 

* Persoonlijk vind ik dat de visie op het doel van leerlab lessen iets duidelijker neergezet kan 

worden. Ook zou het fijn zijn als er kleine doelen geformuleerd worden die makkelijker haalbaar 

zijn en die je echt kunt afvinken. (doelen voor leerling, leraar en school) 

De klassen in het leerlab van Atheneum zijn bijzonder groot. Hierdoor kan er naar mijn inziens 

onvoldoende begeleiding worden geboden aan leerlingen op het maken van keuzes, het nemen van 

verantwoordelijkheid en het leren leren.  
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Bijlage C 
 

3.3 Ervaringsvragenlijst leerlingen 

In december 2016 hebben de klassen van havo 2 en atheneum 2 een vragenlijst ingevuld over hun 

ervaringen met de leerlabvakken, waardering van de leerlabvakken, het gebruik van ICT (device), en 

de mate van differentiatie tijdens de les. In totaal hebben 151 leerlingen deze vragenlijst ingevuld 

(zie Tabel 7). Er zijn 12 incomplete vragenlijsten. We hebben de gegevens van deze incomplete 

vragenlijsten zo veel mogelijk mee genomen in deze rapportage. 

Tabel 7. Aantal ingevulde vragenlijsten en responspercentage deelnemende klassen 

 

Ingevulde 
vragenlijsten 

Incomplete 
vragenlijsten 

Totaal leerlingen 
in de klas 

Respons 
percentage 

H2A 25 2 28 89,29 

H2B 25 0 28 89,29 

H2C 1 0 27 3,70 

H2D 22 3 30 73,33 

H2E 20 0 26 76,92 

A2A 31 3 33 93,94 

A2B 27 4 32 84,38 

  

Voor deze vragenlijst wilden we weten of de ervaringen van leerlingen anders zijn per leerlabvak. 

Tegelijkertijd wilden we de leerlingen niet te veel belasten en ze drie keer dezelfde vragenlijst in te 

laten vullen. Daarom hebben we elke havo-2 klas in drie willekeurige groepen verdeeld. Een derde 

van de klas vulde vragen in over wiskunde, een derde over Nask, en een derde over biologie. De 

atheneum-2 klassen hebben we in tweeën gesplitst. De ene helft van de klas vulde vragen in over 

aardrijkskunde, de andere over geschiedenis. In Tabel 8 staat het aantal ingevulde vragenlijsten per 

leerlabvak. 

Tabel 8. Aantal ingevulde vragenlijst per leerlabvak. 

 
Ingevulde vragenlijsten 

H2 Wiskunde 30 

H2 Nask 35 

H2 Biologie 28 

Ath2 Aardrijkskunde 27 

Ath2 Geschiedenis 31 

 

We laten hieronder in grafieken en tabellen de gemiddelde scores zien per onderdeel, per vraag. We 

splitsen de antwoorden telkens uit naar leerjaar of leerlabvak. 
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3.3.1 Algemene evaluatie leerlab 

Leerlingen konden de vragen over het leerlabvak  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. Uit Tabel 9 blijkt dat leerlingen het eens zijn met de stelling dat de studieplanner 

van het vak duidelijk is (stelling 2) en dat het duidelijk is wat ze moeten kennen en kunnen voor het 

vak (stelling 10) (gemiddelde score rond 3.7 en 3.8). Leerlingen zijn het minder eens met de 

stellingen die gaan over hoe je je schoolwerk het beste aan kunt pakken (stelling 8), keuzes maken 

tijdens de leerlablessen (stelling 9) en hoe leuk de leerlablessen zijn (stelling 5)(gemiddelde rond 2.8 

en 2.9). De verschillen tussen havo 2 leerlingen en atheneum 2 leerlingen wordt vooral zichtbaar bij 

stellingen die gaan over duidelijke studiewijzers (stelling 2), wat er van de leerlingen verwacht wordt 

(stelling 4), leren hoe je het schoolwerk het beste aan kunt pakken (stelling 8) en weten wat je moet 

kennen voor een toets (stelling 10).  

Tabel 9. Gemiddelde score per vraag, voor totaal en uitgesplitst naar leerjaar 

 

Vraag 

Totaal 

gemiddelde 

(n = 150) 

Leerlab 

Havo 2 

(n = 93) 

Leerlab 

Ath 2 

(n = 57) 

1. Het digitale lesmateriaal voor [leerlabvak] is duidelijk 3,35 3,22 3,58 

2. De studieplanner voor [leerlabvak] is duidelijk 3,84 3,69 4,09 

3. Tijdens de [leerlabvak] lessen kan ik zelfstandig met 

mijn werk aan de slag 

3,59 3,68 3,44 

4. Het is duidelijk wat er van mij verwacht wordt tijdens 

de [leerlabvak] lessen 

3,65 3,49 3,91 

5. Ik vind het leuk om tijdens de [leerlabvak] lessen te 

werken 

2,87 2,81 2,96 

6. Ik kan mijn eigen weg uitstippelen tijdens het werken 

in de [leerlabvak] lessen 

3,28 3,42 3,05 

7. Ik kan veel leren tijdens de [leerlabvak] lessen 3,47 3,48 3,46 

8. Tijdens de [leerlabvak] lessen leer ik hoe ik mijn 

schoolwerk het beste kan aanpakken 

2,92 2,76 3,18 

9. Ik mag tijdens de lessen van het [leerlabvak] vaak 

kiezen welke opdrachten ik maak 

2,91 3,01 2,74 

10. Het is duidelijk voor [leerlabvak] wat ik moet kennen 

en kunnen voor een toets 

3,72 3,57 3,96 
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3.3.2 Gebruik ICT  

 

Uit Figuur 1 wordt duidelijk dat leerlingen sterk variëren in hun ervaring van iPad-gebruik tijdens de 

leerlables. Zo zijn er bij geschiedenis 14 leerlingen die aangeven heel soms de iPad te gebruiken, 

maar ook 12 leerlingen die zeggen dat ze de iPad elke les gebruiken. Leerlingen zijn het wel eens over 

het iPad gebruik bij Nask: 33 van de 35 leerlingen zegt dat ze elke les werken met de iPad.  

 

 

Figuur 1. Antwoorden op de vraag hoe vaak gebruiken jullie iPad tijdens de leerlables? (staafje: 

aantal leerlingen) (n =146) 

 

Uit Figuur 2 blijkt dat leerlingen tijdens de leerlablessen hun device vooral gebruiken voor het 

bekijken van de studieplanner, het gebruiken van de digitale lesmethode en het bekijken van het 

rooster en cijfers. Ten opzichte van de andere vakken geven meer Nask-leerlingen aan dat ze werken 

uit een digitale lesmethode. Er is ook een verschil op te merken bij het zelf controleren van 

opdrachten. Dit doen Wiskunde-leerlingen het vaakst ten opzichte van de andere vakken. 
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Figuur 2. Antwoord op de vraag ‘Als je de iPad/device gebruikt tijdens de leerlables, wat doe je er 

dan mee?’ (staafje: percentage leerlingen dat dit heeft aangekruist) (n =146) 

 

3.3.3 Differentiatie tijdens de leerlables 

Onderstaande vragen zijn ontworpen om te meten in hoeverre leerlingen de 

differentiatiemogelijkheden herkennen tijdens de leerlablessen en in hoeverre ze gebruik maken van 

die mogelijkheden. Anders gezegd: in hoeverre gebruiken leerlingen de mogelijkheid om eigen 

keuzes te maken binnen de leerlablessen. 

De antwoordcategorieën waren:  

1. Dit mag/kan niet, ik doe het dus nooit;  

2. Dit mag/kan wel, maar ik doe het nooit; 

3. Dit mag/kan wel, ik doe het heel soms; 

4. Dit mag/kan wel, ik doe het soms; 

5. Dit mag/kan wel, ik doe het regelmatig; 

6. Dit mag/kan wel, ik doe het vaak. 

 

Eigenlijk hebben we deze vraag dus in tweeën gesplitst. Eerst wilden we te weten komen of 

leerlingen het idee hadden dat deze activiteit mogelijk is tijdens de leerlables. Wanneer dit in hun 

ogen mogelijk was (‘het kan/mag’) wilden we weten hoe vaak ze dit dan doen tijdens de leerlables. 

We laten eerst zien hoe leerlingen deze vraag hebben beantwoordt in Figuur 3. Het groene staafje 

laat het percentage leerlingen zien dat antwoord 3 t/m 6 heeft gegeven, het rode staafje het 
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percentage leerlingen dat antwoord 2 heeft gegeven (‘dit mag/kan wel, maar ik doe het nooit’) en 

het blauwe staafje het percentage leerlingen dat antwoord 1 heeft gegeven (‘dit mag/kan niet, ik doe 

het dus nooit’).  

 

Figuur 3. Percentage leerlingen dat differentiatiemogelijkheden herkent en/of gebruikt 

In Tabel 10 vergelijken we de leerlingen van havo 2 en atheneum 2 met elkaar. Als we de 

percentages met elkaar vergelijken, dan lijkt het er op dat leerlingen van de havo-2 leerlabklassen 

vaker gebruik maken van hulp van de docent en dat ze vaker aan een ander vak werken in de lessen 

in vergelijking met atheneum-2 leerlingen. Leerlingen in atheneum-2 geven aan vaker de 

mogelijkheid te zien om een moeilijkere keuzeopdracht te kunnen maken (bijna 90 %), echter maakt 

maar de helft van de leerlingen daar gebruik van.  
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Tabel 10. Verdeling differentiatiemogelijkheden uitgesplitst voor havo-2 en atheneum-2. 

 Havo 2 
(n = 93) 

Atheneum 2 
(n = 55) 

 

% LL dit 
kan/mag 

niet 

% LL het 
kan wel, 

maar ik doe 
het nooit 

% LL het kan 
wel, ik doe 

het heel soms 
tot vaak 

% LL dit 

kan/mag 

niet 

% LL het 

kan wel, 

maar ik doe 

het nooit 

% LL het kan 

wel, ik doe 

het heel soms 

tot vaak 

1. Vooruitwerken aan de 

[leerlabvak] opdrachten  
4,30 29,03 66,67 5,45 32,73 61,82 

2. Een [leerlabvak] 

opdracht uitkiezen die bij 

mij past 

33,33 7,53 59,14 27,27 10,91 61,82 

3. Werken aan een ander 

vak 
23,66 12,90 63,44 38,18 16,36 45,45 

4. Een [leerlabvak] 

opdracht op een manier 

aanpakken die bij mij past  

21,51 10,75 67,74 12,73 16,36 70,91 

5. Een moeilijkere 

keuzeopdracht maken van 

het [leerlabvak] 

23,66 29,03 47,31 10,91 41,82 47,27 

6. Hulp vragen aan een 

docent voor het maken van 

een [leerlabvak] opdracht 

6,45 3,23 90,32 7,27 14,55 78,18 

7. Een planning maken voor 

wat ik nog moet leren voor 

[leerlabvak] 

6,45 17,20 76,34 7,27 20,00 72,73 

8. Aan het einde van de 

[leerlables] mezelf 

afvragen: wat heb ik 

vandaag geleerd? 

18,28 47,31 34,41 9,09 47,27 43,64 

 

3.3.4 Waardering leerlabvakken 

We hebben leerlingen gevraagd hoe ze het leerlabvak in algemene zin waarderen door ze een score 

voor interessant, plezierig en moeilijk te geven op een schaal van 1 tot 10. Bij de vraag over 

moeilijkheid betekende een score van 10 ‘heel erg moeilijk’ en een score van 1 ‘helemaal niet 

moeilijk’. Voor alle leerlingen zag de verdeling van cijfers er als volgt uit: 
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We hebben de gemiddelde waardering vervolgens uitgesplitst naar leerlabvak in Tabel 11. Daaruit 

valt op te merken dat leerlingen in atheneum-2 over het algemeen hogere scores voor ‘plezierig’ 

geven wat betreft de leerlabvakken dan leerlingen uit havo-2. 

Tabel 11. Gemiddelde scores en standaardafwijking van waardering leerlabvakken 

 Interessant Plezierig Moeilijk 

 
Gemiddelde Standaard 

afwijking 
Gemiddelde Standaard 

afwijking 
Gemiddelde Standaard 

afwijking 

H2 Wiskunde 5,27 2,53 5.50 2,46 5,43 2,21 

H2 Nask 4,82 2,40 4,88 2,29 4,79 2,14 

H2 Biologie 5,96 2,17 5,07 1,96 5,15 2,18 

Ath2 Aardrijkskunde 6,09 1,86 6,13 2,03 4,70 2,36 

Ath2 Geschiedenis 5,79 1,90 6,31 1,58 5,10 1,93 

Totaal 5,53 2,23 5,54 2,15 5,04 2,15 

 

  

Hoe interessant vind je de lessen van het vak? Hoe plezierig vind je de lessen van het vak? 

Hoe moeilijk vind je de lessen van het vak? 
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3.3.5 Verschillen tussen leerjaren en vakken 

Van alle vragen in de ervaringsvragenlijst zijn er samengestelde scores gemaakt zodat 

vergelijking tussen de vakken mogelijk werd. Voor de vragen over de algemene evaluatie van 

het leerlabvak zijn er vier scores gemaakt (zie 3.3.1), voor het differentiatiegebruik is er één 

score gemaakt (zie 3.3.3) en voor de waardering hebben we de drie scores gehanteerd. (zie 

3.3.4). In Tabel 12 staan de resultaten schematisch weergegeven van de vergelijking tussen 

leerjaar en leerlabvakken voor Evaluatie, Differentiatiegebruik en Waardering.  
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Tabel 12. Verschillen tussen leerjaar en leerlabvakken voor Algemene evaluatie, 

Differentiatiegebruik en Waardering 

 Verschil 

havo<>ath* 

Verschil 

vakken** 

Wis Nask Bio Ak GS 

Algemene evaluatie: heldere 

verwachtingen a 

Ja Ja + - - + + 

Algemene evaluatie: keuzes maken 

& zelfstandig werken 
b 

Ja Ja + 0 0 0 - 

Algemene evaluatie: leuk c Nee Nee      

Algemene evaluatie: ik kan veel 

leren d 

Nee Nee      

        

Differentiatiegebruik (gem. 

frequentie)e 

Nee Nee      

        

Waardering: Interessant Nee Nee      

Waardering: Plezierig Ja Ja 0 0 0 0 0 

Waardering: Moeilijkheid Nee Nee      

* Verschil in scores tussen havo-leerlingen en atheneum-leerlingen statistisch getoetst (ANOVA). Als er een 

verschil gevonden werd, is er op basis van de gemiddelde scores in Tabel 9, X en X betekenis gegeven aan dat 

verschil. 
**

 Verschil in scores tussen de vakken is ook statistisch getoetst (ANOVA). Als er een verschil gevonden werd, 

dan hebben we getoetst welke vak er een relatief hoger gemiddelde had t.o.v. de rest (+), welk vak er een 

relatief lager gemiddelde had t.o.v. de rest (-), en welke vakken rond het gemiddelde scoren (0). Bij ‘plezierig’ 

vonden we een statistisch significant verschil tussen de vakken, maar dat verschil was zo subtiel dat er geen + 

of – aan een leerlabvak toegekend kon worden.  
a 

Gemiddelde score op stelling 1, 2, 4, 8 en 10 samen (uit Tabel 9) 
b Gemiddelde score op stelling 3, 6, en 9 samen (uit Tabel 9) 
c Gemiddelde score op stelling 5 (uit Tabel 9) 
d Gemiddelde score op stelling 7 (uit Tabel 9) 
e
 Gemiddelde frequentie van differentiatiegebruik van leerlingen die wél mogelijkheid zagen voor differentiatie 

(score 1 betekent hier ‘ik doe het nooit’ en score 5 ‘ik doe het regelmatig’).  

 

Er zijn drie verschillen gevonden tussen leerlingen in havo en atheneum. Voor de algemene evaluatie 

geldt dat leerlingen in atheneum-2 de leerlabvakken duidelijker gestructureerd vinden dan leerlingen 

in havo-2, terwijl havo-leerlingen in sterkere mate vinden dat ze keuzes mogen maken en zelfstandig 
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kunnen werken in vergelijking met atheneum-leelringen. Voor de waardering van het leerlabvak 

geldt dat atheneum-leerlingen het leerlab plezieriger vinden dan havo-leerlingen.  

 

Daarna hebben we gekeken welke verschillen er op te merken zijn tussen de verschillende 

leerlabvakken. Daaruit blijkt dat wiskunde als havo-leerlabvak er uit springt wat betreft duidelijkheid 

en het bieden van keuzes aan leerlingen. Van de atheneum-leerlabvakken wordt geschiedenis gezien 

als een vak waarbij minder keuzes gemaakt kunnen worden of waarbij minder zelfstandig kan 

worden gewerkt in vergelijking met alle andere leerlabvakken.   

 

3.3.6 tips & tops 

Aan het einde van de vragenlijst mochten leerlingen drie vragen beantwoorden over de (nieuwe) 

manier van werken in de leerlabvakken. Voor havo 2 leerlingen werd de volgende introductie 

gebruikt: 

Dit schooljaar werken de havo-2-klassen bij Wiskunde/Biologie/NaSk tijdens leerlablessen met 

digitale lesstof. De leerlablessen zijn zo ingericht dat leerlingen zelfstandig kunnen werken met de 

lesstof op de iPad. Hier kun je nog iets kwijt over deze manier van werken.  

De uitleg voor atheneum 2 leerlingen werd aangepast naar de leerlabvakken aardrijkskunde/ 

geschiedenis. De leerlingen kregen vervolgens de volgende vragen voorgelegd (voorbeeld NASK-

vragenlijst): 

1. Wat vind je goed aan deze manier van werken bij de leerlablessen NaSk? 

2. Wat zou je graag anders willen zien aan de leerlablessen NaSk? 

3. Bij wiskunde en biologie werken jullie ook in leerlablessen. Wat zijn, volgens jou, de belangrijkste 

verschillen tussen de NaSk leerlablessen en de andere leerlablessen (wiskunde en biologie) als het 

gaat om de manier van werken? 

De antwoorden liepen uiteen. Om de antwoorden overzichtelijk te kunnen presenteren zijn er 

categorieën gemaakt van hun antwoorden (zie Tabel 13, 14 en 15). Er werd een categorie gemaakt 

als meer dan 1 leerling hetzelfde antwoord gaf.  

Enkele opvallende bevindingen op basis van de antwoorden van leerlingen: 

 Een kleine groep leerlingen uit havo-2 (n = 6) en ath-2 (n = 9) merkt naar eigen zeggen niets van 

het leerlab 

 Een aanzienlijk aantal leerlingen uit havo-2 (n = 24) en ath-2 (n = 18) heeft geen tips voor hun 

docenten.  

 Als belangrijkste top én tip geven havo2- en ath2-leerlingen aan: de mogelijkheid om aan een 

ander vak te werken tijdens de leerlables (top n = 33, tip n = 19) 

 Negen havo2-leerlingen willen graag meer mogelijkheden om zelf keuzes te maken, terwijl dit 

niet genoemd wordt door ath2-leerlingen.  

 Atheneumleerlingen geven aan meer tijd voor zelfstandig werken te willen (n = 12). Dit lijkt 

vooral voor het leerlabvak geschiedenis het geval.  
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Tabel 13. Antwoordcategorieën op de vraag ‘Wat vind je goed aan deze manier van werken?’, 

uitgesplitst naar leerlabvak 

Code Categorie “tops” Aantal keer genoemd 

Havo – 2 

Aantal keer genoemd  

Ath – 2 

Wis Nask Bio AK GS 

n = 30 n = 32 n = 26 n = 23 n = 28 

1 Aan ander vak werken tijdens de les 7 9 5 4 8 

2 Veel zelfstandig werken 4 5 2 4 1 

3a 

3b 

Je kunt je eigen gang gaan/ zelf bepalen 

Eigen keuzes maken/ op eigen manier 

werken / veel vrijheid 

3 - 3  

6 

 

4 

4 Variatie in activiteiten  1 1 1 - 1 

5 Ik merk er niets van/ er is geen leerlab- 

les 

3 2 1 4 5 

6 Groepen werken/ samenwerken 2 - - - - 

7 Je leert zelf plannen - 3 1 1 - 

8 Minder huiswerk/ tijdwinst 1 1 3 1 - 

9 Overzichtelijk / handige studiewijzer - - - 2 - 

 

Anders 

     

Missing 0 3 2 4 3 

Individuele opmerking  2 4 2 2 2 

“niks”/ ik vind het niet fijn / weet ik niet 4 5 7 - 5 

“alles” / “prima” 3 4 3 1 3 
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Tabel 14. Antwoordcategorieën op de vraag ‘Wat zou je graag anders willen zien?’, uitgesplitst naar 

leerlabvak 

Code Categorie “tips” Aantal keer genoemd 

Havo – 2 

Aantal keer genoemd  

Ath – 2 

Wis Nask Bio AK GS 

n = 30 n = 32 n = 26 n = 23 n = 28 

1 Vaker aan andere vakken werken 7 3 6 2 1 

2 Beter / meer uitleg geven 4 7 2 2 - 

3 Meer vrijheid om zelf te kiezen 3 4 2 - - 

4 “duidelijker” - 2 - 2 - 

5 Meer tijd voor zelfstandig werken 1 1 - 2 10 

6 Meer planning/overzicht, helder 

wanneer iets klaar moet zijn, wat er 

geleerd moet worden, wat hw is, etc. 

- 5 3 2 - 

7 Leukere dingen doen/ interessantere 

lessen 

- 3 - - 1 

8 Digitale lesmethode werkt niet fijn - 2 4 - - 

9 We doen nooit iets met leerlab 1 1 1 2 1 

 

Anders 

     

Missing 0 3 2 4 3 

Individuele opmerking  7 7 8 5 5 

“geen tips” / “niks” / ik vind het wel goed zo  11 9 4 9 9 
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Tabel 15. Antwoordcategorieën op de vraag ‘Wat zijn, volgens jou, de belangrijkste verschillen tussen 

de leerlablessen als het gaat om de manier van werken? 

Verschillen tussen de leerlabvakken? Havo – 2 

Wis  

>  

Nask, Bio 

Nask  

> 

Wis, Bio 

Bio 

>  

Wis, Nask 

n = 30 n = 32 n = 26 

Geen verschillen tussen de vakken 9 9 8 

Wel verschil tussen de vakken 

 

Type verschillen: 

(aantal keer genoemd, relatief t.o.v. andere vakken) 

20 22 15 

 Dit vak vind ik leuker, interessanter 3 1 3 

 Bij dit vak krijg je meer vrijheid om zelf te kiezen 3 1 5 

 Bij dit vak kun je meer zelfstandig werken 2 3 1 

 Bij dit vak mag je ook aan andere vakken werken 4 11 7 

 Bij dit vak is er meer/langer uitleg 5 - 5 

 Bij dit vak werken we in groepjes, samenwerken 8 - - 

 Bij dit vak hebben we meer practicum  - 3 - 

 Dit vak heeft geen leerlab 1 1 - 

 Dit vak werkt meer met iPad - 1 2 

 

Anders 

   

Missing 0 3 2 

? 1 1 3 

Individuele opmerking  3 6 1 
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 AK 

>  

GS 

GS 

> 

AK 

n = 23 n = 28 

Geen verschillen tussen de vakken 10 7 

Wel verschil tussen de vakken 

 

Type verschillen: 

(aantal keer genoemd, relatief t.o.v. andere vakken) 

13 17 

 Bij dit vak krijg je betere uitleg, betere aantekeningen 1 1 

 Bij dit vak is er meer/langer uitleg - 6 

 Bij dit vak kun je meer zelfstandig werken 10 - 

 Bij dit vak mag je ook aan andere vakken werken - 1 

 Bij dit vak werken we in groepjes, samenwerken 1 2 

 Bij dit vak is duidelijker/meer gestructureerd  4 - 

 Dit vak heeft geen leerlab - 4 

 Dit vak werkt meer met iPad - 1 

 

Anders 

  

Missing 4 3 

? - 1 

Individuele opmerking  3 4 

 


