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1. Inleiding 

 
Uw school doet mee aan het Landelijke Onderzoek Doorbraakproject Onderwijs en ICT: een 
onderzoek onder scholen die gezamenlijk werken aan een vraagstuk rondom gepersonaliseerd leren 
en ICT, als onderdeel van het project Leerling2020. Dit onderzoek bestaat uit een basisonderzoek op 
alle scholen die deelnemen aan de eerste serie leerlabs aangevuld met drie scholen uit volgende 
series, en een interventieonderzoek op een deel van die scholen. Beide onderzoeken worden 
uitgevoerd door een landelijk onderzoeksteam dat bestaat uit onderzoekers van Oberon, Universiteit 
Utrecht en Universiteit Leiden.  
 Het rapport dat voor u ligt, gaat over het interventieonderzoek. Dit is een onderzoek op maat 
voor school 5.12. Het interventieonderzoek bestaat uit twee metingen, een voormeting (najaar 2016) 
en een nameting (juni 2017). In dit schoolrapport zullen de specifieke schoolresultaten besproken 
worden: het gaat dus over uw eigen schoolresultaten. Van het complete onderzoek zal een algemeen 
rapport over alle deelnemende interventiescholen gemaakt worden. In de rapportage zijn scholen 
anoniem en er komen ook geen namen van leerlingen of docenten in voor. 
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2. Schoolcontext1 
 
School 5.12 is een Rooms-katholieke school voor VMBO (basis, kader en gemengd/theoretisch) met 
twee locaties, in E. en R. De school maakt deel uit van bestuur X, waar in totaal 69 scholen onder 
vallen. In 2015-2016 had de school 1097 en 147 medewerkers, waarvan 98 docenten. De docenten 
zijn verdeeld in kernteams en werken samen op het gebied van onderwijs en leerlingbegeleiding. De 
school is onderdeel van een Academische opleidingsschool. Dit is een samenwerkingsverband tussen 
zes scholengroepen voor voortgezet onderwijs, twee hogescholen en een universiteit. Studenten van 
de lerarenopleiding kunnen hierdoor een rijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod aan 
leeromgevingen en leerervaringen worden geboden. 
 De school heeft als missie “een stimulerende en veilige leeromgeving te bieden waarin wordt 
gewerkt aan een verbreding van het fundament van kennis, vaardigheden en inzichten. Wij creëren 
een omgeving waarbinnen elke leerling een weg kan vinden naar een passende vervolgopleiding of 
beroepskwalificatie. Het onderwijs geeft een sterke basis voor de ontwikkeling van de eigen 
persoonlijkheid in onze steeds complexer wordende maatschappij.” De visie van de school op 
onderwijs kenmerkt zich door 1) leren door te ontdekken, 2) stimuleren van talenten en creativiteit, 
3) borgen van de route naar het MBO en 4) inzetten van ICT om onderwijs aantrekkelijk en 
gedifferentieerd aan te kunnen bieden. 
 Het interventieonderzoek van het Landelijk Onderzoeksteam Doorbraakproject Onderwijs en 
ICT vindt plaats op de locatie in R. Hier zaten in 2015-2016 366 leerlingen. Deze locatie heeft een 
streekfunctie. Het merendeel van de leerlingen komt uit de gemeente R. (65.0%). De andere 
leerlingen komen uit de regio. Momenteel wordt de locatie R. gerenoveerd. Het gebouw wordt niet 
alleen opgeknapt, maar ook aangepast aan de manier waarop school 5.12 onderwijs wil geven, zoals 
in het Leerlab. Het Leerlab (“Kaderleerlab”) is opgenomen in het schoolplan 2016. 
 

2.1 Schoolvisie op gepersonaliseerd leren en ICT 
 
De school biedt aantrekkelijk onderwijs met perspectief op een succesvolle toekomst, onder andere 
door middel van “maatwerk voor leerlingen waarbij ze individuele leerroutes kunnen volgen door 
o.a. modulair opgebouwd onderwijs (bijv. individueel inschrijven op modules i.p.v. klassikaal het 
programma doorlopen) en veel mogelijkheden tot talentontwikkeling”. Verder biedt de school 
“ruime keuzemogelijkheden binnen vastgestelde kaders” en zijn er “moderne (technische) 
hulpmiddelen die worden benut om het onderwijs aantrekkelijker en effectiever te maken”. Het 
Leerlab is één manier waarop de schoolvisie gerealiseerd wordt. 
  

                                                      

1
 Bronnen: gesprekken met trekker van Leerlab en teamleider, website school, schoolplan 2014-2018, scholen op de kaart. 
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3. Onderzoeksvragen 
 
De hoofdvraag van de school is wat de opbrengsten van het Leerlab zijn in termen van tevredenheid, 
cognitieve opbrengsten, motivatie van leerlingen, zelfregulatie van leerlingen en praktische 
vaardigheden van leerlingen. Hierbij gaat het naast ervaringen en effectiviteit ook om de uitvoering 
van de interventie. Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn onderstaande 
onderzoeksvragen geformuleerd. Hierbij duidt de term ‘Leerlab’ op de in de interventie van de school 
met betrekking tot gepersonaliseerd leren en ICT. Deze interventie wordt uitgebreid beschreven in 
de resultatensectie bij de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag. 
 
Uitvoering van de interventie: 

1. Hoe geven docenten invulling aan de lessen in het Leerlab? 
 
Ervaring van de interventie: 

2a. Hoe ervaren docenten de lessen in het Leerlab? 
Hoe ervaren zij het proces, de implementatie en de uitkomsten van gepersonaliseerd 
leren en hun eigen rol in de interventie? 

2b. Hoe ervaren leerlingen de lessen in het Leerlab? 

2c. Hoe ervaren ouders de werkwijze van het Leerlab? 

Hoe denken zij dat hun kinderen het Leerlab ervaren? Vinden ze dat hun kinderen 
voldoende ondersteuning krijgen bij het leren zelfstandig leren? Vinden ze dat hun 
kinderen vakoverstijgende vaardigheden leren? 

 
Effecten van de interventie: 

3a. Wat is het effect van de lessen in het Leerlab op cognitieve prestaties van leerlingen voor 
de vakken die binnen het Leerlab vallen? 

3b. Wat is het effect van de lessen in het Leerlab op motivatie van leerlingen voor onderwijs? 
Met welke mate van enthousiasme gaan leerlingen aan het werk (intrinsiek en 
extrinsiek)? 

3c. Wat is het effect van de lessen in het Leerlab op zelfregulatie door leerlingen? 
In welke mate krijgen en nemen leerlingen de ruimte om keuzes te maken in hun 
leerproces. 

3d. Wat is het effect van de lessen in het Leerlab op praktische vaardigheden (plannen, 
organiseren, informatie zoeken, informatie verwerken, samenwerken, aan afspraken 
houden en reflecteren) van leerlingen? 
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4. Beoogde interventie 
 
De interventie van de school richt zich op het inrichten van individuele leerroutes. Volgend op een 
pilot in 2015-2016 in twee kaderklassen, nemen in 2016-2017 drie eerstejaars klassen (twee 
kaderklassen en 1 mavo-klas) deel aan de interventie (het Leerlab). De klassen krijgen 20 lesuren 
achtereen (verdeeld over drie dagen) van dezelfde docent. Tijdens deze Leerlab-uren kunnen 
leerlingen in overleg met de docent zelf bepalen hoeveel uren ze aan de afzonderlijke vakken 
besteden. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde, biologie, mens & 
maatschappij en beeldende vorming. Alle leerlingen hebben een tablet (iPad). Via een digitaal 
ondersteuningsprogramma, de app iTunes U, kunnen leerlingen in een studiewijzer voor alle vakken 
zien wat er van hen verwacht wordt. Ook zetten docenten hier opdrachten klaar, die leerlingen 
digitaal maken en inleveren, kijken docenten de opdrachten na en bekijken leerlingen de feedback 
van de docenten op het gemaakte werk. Op deze manier kunnen leerlingen in hun eigen tempo de 
vakken doorlopen. Voor het vak rekenen is de gehele methode digitaal (Bettermarks). 
 Naast theoretische les, zullen er in het Leerlab ook vakoverstijgende 
samenwerkingsprojecten zijn waarin leerlingen verschillende praktische vaardigheden leren bij het 
maken van een soort portfolio (‘Wie ben ik?’) en bij een nieuwsproject (‘Journaal’) . De iPad wordt 
hierbij gebruikt om te filmen en monteren. Binnen deze projecten werken leerlingen samen en 
verdelen taken, waardoor ieder op zijn eigen niveau meedoet aan het project. Bij het project ‘Wie 
ben ik?’ leren de leerlingen plannen, organiseren, zich aan afspraken houden en kwalitatief goede 
informatie zoeken en verwerven. Dezelfde vaardigheden zijn van belang bij het ‘Journaal’-project, 
maar ook samenwerken en reflecteren. De docent betrekt naast de leerling ook de ouders bij het 
onderwijs in het Leerlab. 
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5. Onderzoeksopzet 
 

5.1 Deelnemers 
 
Aan dit onderzoek hebben leerlingen, docenten en ouders deelgenomen. De leerlingen zitten in drie 
eerstejaars vmbo-klassen (2x kader, 1x mavo) die meedoen met het Leerlab (experimentele groep) 
en in drie tweedejaars vmbo-klassen (2x basis, 1x mavo) die niet meedoen met het Leerlab 
(controlegroep). In totaal hebben 123 leerlingen meegedaan, waarvan 70 in de experimentele 
conditie (61.4% jongens; leeftijd 11-14, meeste leerlingen zijn 12) en 53 in de controleconditie (50.9% 
meisjes; leeftijd 12-14, meeste leerlingen zijn 13). De respons voor de experimentele groep was vrij 
goed (steeds rond de 60). De respons van de controlegroep was bij de eerste meting goed (rond de 
50), maar de nameting is door één klas niet ingevuld waardoor de respons bijna gehalveerd is. Naast 
de leerlingen hebben zeven docenten van de Leerlabvakken en 21 ouders van leerlingen uit de 
experimentele (Leerlab) klassen deelgenomen aan het onderzoek. 
 

5.2 Dataverzameling 
 
De data is op één (ouders) of meerdere (leerlingen en docenten) momenten verzameld. Voor de 
leerlingen was de eerste meting in september (uiterlijk begin oktober) 2016. Bij deze meting werden 
motivatie en zelfregulatievaardigheden gemeten. De tweede meting voor leerlingen was eind mei tot 
half juni 2017. Bij deze meting werden motivatie, zelfregulatievaardigheden en ervaringen met de 
interventie gemeten. Alle metingen bij leerlingen waren online vragenlijsten die in de klas zijn 
ingevuld. Voor docenten waren de metingen begin november 2016 en eind juni 2017. Bij de eerste 
meting werd met een online vragenlijst (N = 6) en een groepsgesprek (6 docenten, waarvan 5 ook de 
vragenlijst ingevuld hadden) in kaart gebracht wat de beoogde interventie was en welke 
verwachtingen de docenten hadden met betrekking tot de interventie. Bij de tweede meting (N = 2) 
werd de gerealiseerde interventie en de ervaringen hiermee in kaart gebracht aan de hand van een 
online vragenlijst. Voor de ouders was de meting in eind mei tot juni 2017. Hierbij werd via een 
online vragenlijst gemeten hoe betrokken ouders bij het Leerlab zijn en wat ze ervan vinden. 
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6. Instrumenten 
 
Zoals hierboven kort vermeld, zijn er in dit onderzoek diverse instrumenten gebruikt. De vragenlijst 
die motivatie (16 items), inzet (6 items), self-efficacy (6 items), autonomie-ondersteuning (8 items) 
en zelfregulatievaardigheden bij leerlingen (32 items) meet, wordt nader toegelicht in Bijlage 1. Voor 
dit onderzoek is de formulering van deze standaardvragen waar nodig aangepast aan de huidige 
situatie: items die gaan over ‘school’ (bijv. ‘Ik span me in voor school omdat…’) zijn voor de 
experimentele conditie aangepast aan het Leerlab (bijv. ‘Ik span me in voor het Leerlab omdat…’). 
Hieronder staan de instrumenten die specifiek voor dit onderzoek zijn gemaakt per stuk beschreven. 
 Om te meten hoe docenten invulling geven aan de interventie en hoe zij de interventie 
ervaren, zijn twee vragenlijsten en een groepsgesprek afgenomen. De eerste vragenlijst bestond uit 
17 vragen over de interventie, gepersonaliseerd leren en ICT-gebruik. De vragen zijn te zien in Bijlage 
2. In het groepsgesprek is men gedurende een half uur dieper op de vragenlijst ingegaan zodat de 
onderzoeker een duidelijk beeld had van de interventie. De tweede vragenlijst bestond uit vragen 
over de invulling van en ervaring met de interventie. De vragenlijst bevatte 28 vragen over de 
invulling van de interventie, de mate van gepersonaliseerd leren, ICT-gebruik, de rol van de docent 
en de rol van de ouders. De vragen zijn te zien in Bijlage 2. 

Ervaring van de interventie door leerlingen in de experimentele groep werd gemeten aan de 
hand van een vragenlijst met 9 vragen over activiteiten in en tevredenheid over het Leerlab. De 
vragen zijn te zien in Bijlage 2. Rapportcijfers voor de relevante vakken (Nederlands, Engels, 
wiskunde, rekenen, biologie, mens en maatschappij en beeldende vorming) aan het eind van het jaar 
zijn gebruikt om cognitieve prestatie te meten. IQ-scores zijn gebruikt als indicatie van al bestaande 
cognitieve verschillen tussen leerlingen. Praktische vaardigheden zijn gemeten aan de hand van 
ingevulde Rubrics. In de Rubrics staan vier niveaus van zeven vaardigheden beschreven: 1) Planning 
maken, 2) Organiseren van de opdracht, 3) Informatie zoeken, 4) Informatie verwerken, 5) 
Samenwerken, 6) Afspraken weten en nakomen en 7) Reflecteren op eigen werk. Leerlingen geven 
aan in hoeverre ze elke vaardigheid beheersen door telkens aan te vinken of zij 1) ‘beginner’, 2) ‘in 
ontwikkeling’, 3)‘gevorderd’ of 4) ‘expert’ zijn. Een docent heeft dezelfde Rubrics ingevuld over de 
leerlingen. 

In de vragenlijst aan ouders werden 7 vragen gesteld over hun betrokkenheid bij en mening 
over het Leerlab. De vragen zijn te zien in Bijlage 2. 
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7. Analyses 
 

7.1 Invulling en ervaring interventie 
 
Het groepsgesprek met docenten is opgenomen met een audio-recorder. De opname is volledig 
getranscribeerd om exacte informatie te krijgen over de invulling van en ervaring met de interventie. 
Samen met de antwoorden van de docenten op de eerste vragenlijst, is deze informatie samengevat 
per besproken onderdeel. Deze gegevens en de gegevens van de tweede vragenlijst voor docenten 
zijn, afhankelijk van de inhoud, in dit rapport verwerkt in Hoofdstuk 4 (Beoogde interventie), 
Hoofdstuk 8.1 (Gerealiseerde interventie) en Hoofdstuk 8.2 (Ervaringen). De gegevens van de 
ervaringsvragenlijst voor leerlingen en de vragenlijst voor ouders zijn samengevat in Hoofdstuk 8.2 
(Ervaringen).  
 

7.2 Cognitieve prestatie, motivatie en zelfregulatie 
 
Om de data van de effectmaten te kunnen analyseren, is eerst nagegaan of de drie klassen binnen 
elke conditie van elkaar verschillen. Als de klassen niet gelijk zijn, kunnen ze in de analyses niet als 
één conditie worden beschouwd. Er is hiervoor een variantieanalyse (ANOVA)2 gedaan op de 
voormeting en op de nameting. Hieruit bleek dat één experimentele klas op de nameting afweek van 
de andere twee experimentele klassen3. De controleklassen verschilden niet van elkaar. In de 
hoofdanalyse zijn daarom drie condities vergeleken: één controleconditie en twee experimentele 
groepen, met twee experimentele klassen in experimentele groep A en één klas in experimentele 
groep B. Als hoofdanalyse is voor elke schaal uit de vragenlijsten een covariantieanalyse (ANCOVA) 
gedaan. Hierbij is de score op de nameting de afhankelijke variabele, de conditie de onafhankelijke 
variabele en de score op de voormeting is als covariaat opgenomen. Voor de analyse van de 
cognitieve prestatie is eveneens een ANCOVA gedaan met rapportcijfers als afhankelijke variabele, 
conditie als onafhankelijke variabele en IQ-score als covariaat. Let op, in alle ANCOVA’s zijn alleen 
scores van leerlingen meegenomen als zowel de voor- als nameting was ingevuld. Er kan immers niet 
gekeken worden naar een score op een afhankelijke variabele, rekening houdend met een covariaat, 
als één van de twee ontbreekt. 
 

7.3 Praktische vaardigheden 
 
Praktische vaardigheden zijn alleen bij de experimentele conditie gemeten, dus hier is geen 
vergelijking gemaakt met de controlegroep. Het niveau van de praktische vaardigheden van 
leerlingen op twee momenten in het school jaar, wordt beschreven vanuit het perspectief van de 
leerling en van de docent.  
  

                                                      

2
 Zie Bijlage 1 voor een uitleg van de in dit rapport gebruikte statistische termen. 

3
 Eén klas scoorde op 9 van de 13 vragenlijstschalen significant anders dan de andere twee klassen bij een 

Bonferroni gecorrigeerde alpha van .004. 
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8. Resultaten 
 

8.1 Gerealiseerde interventie 
 
De interventie is uiteindelijk niet helemaal uitgevoerd zoals beschreven in Hoofdstuk 4: Beoogde 
interventie. Vanwege roosterproblemen zijn slechts drie vakken, namelijk Nederlands, Engels en 
wiskunde, voor een deel van het jaar (november 2016 tot mei 2017) aan elkaar gekoppeld. Hierdoor 
kon er niet gewerkt worden met vaklokalen waar leerlingen van de verschillende klassen heen 
zouden kunnen. Dit heeft als gevolg dat leerlingen alleen bij de gekoppelde vakken keuze hadden 
hoeveel tijd ze per vak besteedden. Bij de andere vakken konden leerlingen deels ook hun eigen tijd 
indelen. Vanaf november werd bij elk vak gewerkt met Skills-uren waarin uitleg werd gegeven en 
Lab-uren waarin de leerlingen aan het werk gingen. 

In de gekoppelde vakken werden de Lab-uren aanvankelijk erg door de docent 
gestructureerd. Leerlingen mochten aan twee vakken naar keuze werken: de eerste helft van het uur 
aan het ene vak en de tweede helft aan het andere vak. Later in het schooljaar kregen de leerlingen 
meer vrijheid in het indelen van hun tijd. In de gekoppelde vakken waren er naast Skills- en Lab-uren 
ook Projecturen (aan samenwerkingsproject werken). In de Projecturen werkten de leerlingen 
gedurende een aantal weken samen aan een eindopdracht waarin alle drie de vakken aan bod 
kwamen. Bij de gekoppelde vakken werd ook naar flexibel toetsen toegewerkt. Docenten bepaalden 
een periode van drie dagen waarbinnen alle leerlingen een bepaalde toets moesten maken. 
Leerlingen planden zelf in wanneer ze de toets zouden willen maken in die periode. Het is niet gelukt 
om leerlingen het hele jaar zelf toetsen in te laten plannen. In lijn daarmee zijn de antwoorden van 
de leerlingen op de vraag of ze zelf hun toets mogen inplannen, verdeeld (Ja: 28.3%; Soms wel, soms 
niet: 43.3%; Nee: 28.3%; N = 60). 
  

8.1.1 Mate van gepersonaliseerd leren  
 
Ondanks de opstartproblemen met het rooster, konden leerlingen tijdens de al dan niet gekoppelde 
vaklessen wel werken met iTunesU, waardoor ze meer verantwoordelijkheid kregen. Binnen de 
Leerlab-vakken komt de mate van gepersonaliseerd leren ongeveer overeen. Er is deels sprake van 
docent-gestuurde differentiatie op niveau en tempo. Alle leerlingen hebben in hetzelfde tempo aan 
het eerste hoofdstuk gewerkt. Op basis van hun prestatie op de toets, hun DLE-score en het 
onderwijskundig rapport, heeft de docent de leerlingen vanaf de tweede periode in drie 
niveaugroepen ingedeeld. Hierdoor is er sprake van niveaudifferentiatie: als leerlingen op een 
bepaald onderdeel uitvallen, krijgen zij extra werk en leerlingen die hoog scoren mogen het Skills-uur 
van een hoger niveau volgen. Waar nodig krijgen leerlingen in kleine groepjes instructie. Leerlingen 
hebben steeds één week de tijd (tot het volgende Skills-uur) om het huiswerk te maken dat de 
docent in een planner heeft gezet.  
 Bij biologie en beeldende vorming werd in de eerste periode van het schooljaar nog niet veel 
gedifferentieerd, omdat alles nieuw was. In het Leerlab wordt over het algemeen meer 
gedifferentieerd dan in de controleklassen, maar dat geldt niet voor elk vak. Zo geven de docenten 
van Engels en biologie aan dat zij in de andere klassen op dezelfde manier differentiëren. Ook 
verschilt het per vak of de rol van de docent hetzelfde is voor de Leerlab-klassen als voor de andere 
klassen. De docenten van Nederlands, rekenen en wiskunde geven aan dat hun rol in het Leerlab 
meer die van een coach is, terwijl de docenten van Engels, biologie en beeldende vorming aangeven 
dat hun rol gelijk is voor alle klassen. 
 Volgens de leerlingen is er een behoorlijke mate van onderwijs op maat in het Leerlab. Zoals 
te zien in Tabel 1, is differentiatie op tempo het meest zichtbaar voor de leerlingen: 57.4% geeft aan 
elk Leerlab-uur het eigen werktempo te kiezen. Andere aspecten van onderwijs op maat die door 
veel leerlingen elke les worden gedaan zijn het kiezen van opdrachten, de volgorde van opdrachten 
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bepalen, de werkplek kiezen, kiezen waar ze informatie gaan zoeken en het niveau van de opdracht 
kiezen. De meeste leerlingen geven aan iets minder vaak, maar wel minstens wekelijks een planning 
te maken, leerdoelen en -behoeften te bespreken met hun docent en te kiezen hoe ze een opdracht 
uitwerken. Veel leerlingen geven aan nooit met hun docenten te bespreken wat ze geleerd hebben. 
Het grootste verschil met de andere (niet Leerlab) vakken is volgens de leerlingen de grote mate van 
zelfstandigheid en keuzevrijheid. 
 
Tabel 1. Frequentie van activiteiten in het Leerlab 

 Nooit 1-2x per 
maand 

1x per week > 1x per week Elk Leerlab-
uur 

Planning maken 31.1% 14.8% 36.1% 11.5% 6.6% 
Leerdoel bespreken met docent 23.0% 23.0% 27.9% 21.3% 4.9% 
Opdracht kiezen 6.4% 2.4% 8.8% 11.2% 20.0% 
Volgorde opdrachten kiezen 14.8% 8.2% 18.0% 14.8% 44.3% 
Werkplek kiezen 8.2% 3.3% 19.7% 23.0% 45.9% 
Bron informatie kiezen 11.5% 8.2% 23.0% 19.7% 37.7% 
Uitwerkingswijze opdracht kiezen 18.0% 11.5% 26.2% 24.6% 19.7% 
Niveau opdracht kiezen 13.1% 13.1% 21.3% 19.7% 32.8% 
Leerbehoeften bepreken met docent 23.0% 11.5% 26.2% 29.5% 9.8% 
Werktempo kiezen 8.2% 4.9% 8.2% 21.3% 57.4% 
Het geleerde bespreken met docent 32.8% 11.5% 26.2% 19.7% 9.8% 
Gebruik boeken 1.7% 5.0% 8.3% 41.7% 43.3% 
Gebruik iPad 1.7% 0% 0% 30.0% 68.3% 

N.B. In de tabel is het meest gegeven antwoord op elke vraag gearceerd (N = 61, maar bij gebruik boeken en iPad N = 60). 

 

8.1.2 ICT gebruik  
 
Alle leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 op de locatie R. hebben een iPad. In het Leerlab worden allerlei 
apps en software op de iPad gebruikt om het leren te ondersteunen en te differentiëren. Ook al 
omvat leren nog veel meer, ICT wordt door docenten wel als noodzakelijk hulpmiddel gezien om te 
kunnen differentiëren. Alle vakken maken gebruik van iTunesU, Magister en Bordfolio. Deze drie ICT-
applicaties worden gebruikt voor planning, klaarzetten van opdrachten, niveaudifferentiatie, 
bijhouden voortgang en niveau van leerlingen (docenten) en maken en inleveren van opdrachten 
(leerlingen). Met name iTunesU ondersteunt het inrichten van individuele leerroutes. Hier wordt in 
het Leerlab dan ook meer gebruik van gemaakt dan in de andere klassen. Daarnaast wordt gebruik 
gemaakt van andere apps, websites en software4. In elk lokaal hangt een digibord. Dit heeft voor de 
Leerlab-klassen een iets andere functie, omdat hier minder klassikaal lesgegeven wordt dan in de 
controlegroepen. Van half mei 2017 is de app Apple Klaslokaal in gebruik genomen in het Leerlab. 
Met deze beheertool heeft de docent meer overzicht en controle over het werk van de leerlingen op 
de iPad. De vragenlijst bij leerlingen laat zien dat er in het Leerlab veel gebruik gemaakt wordt van 
boeken (elke les door 43.3%; Tabel 1), maar nog meer van de iPad (elke les door 68.3%).  
 

8.2 Ervaringen 
 
Een docent Nederlands en een docent beeldende vorming hebben de vragenlijst over hun ervaring 
met het Leerlab ingevuld. Zij geven de manier van werken en mate van gepersonaliseerd leren in het 
Leerlab een 7 op een schaal van 1 tot 10 (M = 7.00, SD = 1.14, N = 2). Beide docenten zijn het meest 
tevreden over de betrokkenheid en zelfstandigheid van de leerlingen. Ook het projectonderwijs was 

                                                      

4
 YouTube, vertalen.nu, Bettermarks (rekenen), ‘Getal en ruimte’ online opdrachten aansluitend op het boek, 

biologiepagina.nl, I movie, I motion, Picolage, Showbie en Nearpod. 
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een groot succes. Volgens de docenten verhoogde het de motivatie van leerlingen en zagen 
leerlingen verbanden tussen de vakken. Het minst tevreden zijn de docenten over het feit dat het 
Leerlab niet helemaal volgens plan is uitgewerkt, met name door de roosterproblemen. De docenten 
geven het gebruik van de iPad en van iTunesU een 8 (iPad: M = 8.00, SD = 0.00, iTunesU: M = 8.00, SD 
= 1.14). Het meest tevreden zijn ze over de overzichtelijkheid, Bordfolio en de mogelijkheden van 
iTunesU. Het minst tevreden zijn ze over de digitale content van uitgeverijen voor de iPad. De 
docenten zijn redelijk tevreden over hun eigen rol in het Leerlab (M = 7.50, SD = 0.71). Het meest 
tevreden zijn ze over hun rol in de vakoverstijgende projecten en de zelfstandigheid van leerlingen. 
Het minst tevreden zijn ze over hun rol in de coaching van leerlingen. Ze geven aan weinig te 
coachen, omdat hier op dit moment onvoldoende tijd voor is. De docenten geven aan dat er een 
goede band bestaat met de ouders. Ze betrekken de ouders door hen te informeren via de 
nieuwsbrief en de mentor. Hierdoor kunnen ouders hun kinderen helpen bij specifieke leerdoelen. 
Toch is volgens de docenten de betrokkenheid van de ouders minder groot dan vorig schooljaar toen 
ouders uitgenodigd werden in het Leerlab. 

Leerlingen zijn tevreden over het Leerlab. Ze geven het werken in het Leerlab een 7.5 op een 
schaal van 1 tot 10 (M = 7.53, SD = 1.21, N = 60). Het leukste aan het Leerlab vinden de leerlingen de 
keuzevrijheid (37x genoemd) en het zelfstandig werken (13x genoemd). Een aantal leerlingen vindt 
het in eigen tempo kunnen werken (3x genoemd) of het werken met de iPad (2x genoemd) het 
leukst. De meningen van de leerlingen over wat ze het minst leuk vinden aan het Leerlab lopen erg 
uiteen. Het vaakst noemden leerlingen dat bepaalde dingen niet mogen tijdens het zelfstandig 
werken (10x genoemd), zoals tussendoor een spelletje doen en muziek luisteren, maar ook dat ze 
soms niet mogen overleggen of vragen mogen stellen. Verder vinden leerlingen de hoeveelheid 
(huis)werk (6x genoemd) en het beperkte aantal werkplekken buiten de klas (5x genoemd) niet leuk. 
Op de vraag wat leerlingen liever anders zouden zien in het Leerlab wordt het meest geantwoord dat 
leerlingen meer werkplekken zouden willen (8x genoemd) en dat ze nog meer Leerlab-vakken/-uren 
en/of meer keuzevrijheid zouden willen (8x genoemd). Zes leerlingen geven aan dat ze zouden willen 
dat hun docenten zich iets meer aan de indeling van Skills- en Laburen zouden houden. Meestal 
gaven de leerlingen daarbij aan dat ze liever hebben dat docenten minder lang uitleggen, zodat er 
genoeg tijd overblijft om zelfstandig te werken. 

De ouders geven het Leerlab ongeveer een 7.5 (M = 7.52, SD = 0.,75, N = 21) en hebben, 
terecht, het idee dat hun kinderen er net zo tevreden over zijn (M = 7.62, SD = 0.86). Het meest 
tevreden zijn ouders over de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces (6x 
genoemd). Andere ouders zijn het meest tevreden over de keuzevrijheid en tempodifferentiatie (4x 
genoemd). Het (lang) zelfstandig moeten werken is het meest genoemde negatieve punt van het 
Leerlab (4x). De meeste ouders hebben geen negatieve punten genoemd (12x) en vier van deze 
ouders geven zelfs expliciet aan dat ze geen minpunten kunnen noemen. Ouders vinden dat hun kind 
voldoende ondersteuning krijgt bij het zelfstandig leren (18x bevestigd). De meeste ouders vinden 
dat hun kind in het Leerlab de praktische vaardigheden leert die in dit onderzoek worden gemeten 
(voor elke vaardigheid tussen 62% en 86% “Ja”, 10-29% “Weet ik niet” en 0-10% “Nee”). 
 

8.3 Cognitieve prestatie 
 
Omdat Nederlands, Engels en wiskunde in de interventie gekoppeld zijn geweest, terwijl dit niet is 
gebeurd bij de andere vakken, zou je kunnen spreken van twee verschillende interventies. Daarom 
zijn er twee cijfers berekend als maat voor cognitieve prestatie op de nameting: het gemiddelde 
eindcijfer voor de gekoppelde Leerlab-vakken en het gemiddelde eindcijfer voor de overige Leerlab-
vakken. De IQ-scores en gemiddelde eindcijfers zijn te zien in Tabel 2. Uit de analyses, waarin 
rekening wordt gehouden met de IQ-score van leerlingen, blijkt dat het eindcijfer van experimentele 
groep A hoger is dan dat van de controlegroep voor de gekoppelde Leerlab-vakken, F(2) = 3.38, p = 
.038, ηp

2 = .058. Dit is een klein tot middelmatig effect. Er is geen verschil gevonden tussen de 
groepen op de cijfers van de overige vakken. 



13 
 

 
Tabel 2. Gemiddelden, standaardafwijkingen en aantal IQ-scores en eindcijfers 

 Experimentele groep A Experimentele groep B Controlegroep 
 M SD N M SD N M SD N 

IQ-score 92.85 6.12 40 97.57 6.66 23 87.34 10.55 50 
Eindcijfer gekoppelde vakken 7.01 0.69 40 6.97 0.58 23 6.60 0.83 50 

Eindcijfer overige Leerlab-vakken 6.94 0.52 40 6.75 0.40 23 6.71 0.56 50 

N.B. Zoals in Hoofdstuk 7 (Analyses) is beschreven, zijn de Leerlabklassen verdeeld in twee experimentele groepen. M = 
gemiddelde, SD = standaardafwijking, N = aantal leerlingen. Gekoppelde vakken: Engels, Nederlands en wiskunde. Overige 
Leerlab-vakken: beeldende vorming, biologie, mens & maatschappij en rekenen. Significant hogere waarde dan de andere 
groepen gearceerd. 

 

8.4 Motivatie 
 
De scores op de motivatieschalen staan in Tabel 3. Uit de analyses is gebleken dat er een effect is van 
de interventie op intrinsieke motivatie, F(2) = 15.04, p < .0015, ηp

2 = .27. Dit is een groot effect. In 
Tabel 3 is te zien dat groep A hoger scoort dan de andere groepen en dat intrinsieke motivatie in 
groep A gelijk is gestegen tussen de voor- en nameting, terwijl het in de andere groepen is gedaald. 
Dit betekent dat de interventie effect heeft gehad op intrinsieke motivatie voor groep A, maar niet 
voor groep B. Er is een middelmatig effect van de interventie gevonden op geïdentificeerde 
motivatie, F(2) = 7.42, p = .001, ηp

2 = .16. In Tabel 3 is te zien dat groep A hoger scoort dan de andere 
groepen en dat geïdentificeerde motivatie in groep A gelijk is gebleven, terwijl het in de andere 
groepen is gedaald. Dit betekent dat de interventie effect heeft gehad op intrinsieke motivatie voor 
groep A, maar niet voor groep B. Er is geen effect gevonden op externe regulatie. Ten slotte is er een 
middelmatig effect gevonden op amotivatie, F(2) = 7.70, p = .001, ηp

2 = .16, waarbij groep B hoger 
scoort dan groep A en de controlegroep. Ook is in de tabel te zien dat de amotivatie van groep B is 
gestegen, terwijl die van de andere groepen gelijk bleef. De interventie heeft dus geen verhoogde 
amotivatie opgeleverd voor experimentele groep A, maar wel voor experimentele groep B. Dit duidt 
op een negatief effect van de interventie op amotivatie van groep B. 
 
Tabel 3. Gemiddelden, standaardafwijkingen en aantal ingevulde vragenlijsten motivatie 

  Experimentele groep A Experimentele groep B Controlegroep* 
  M SD N M SD N M SD N 

Intrinsieke motivatie voormeting 3.43 0.86 42 3.32 0.59 23 3.17 0.81 50 
 nameting 3.55 0.66 42 2.53 0.64 22 2.66 0.86 28 

Geïdentificeerde motivatie voormeting 3.64 0.68 42 3.33 0.72 23 3.53 0.85 50 

 nameting 3.65 0.70 42 2.63 0.76 22 3.21 0.95 22 

Externe regulatie** Voormeting 3.18 0.75 42 2.85 0.76 23 3.37 0.62 50 

 nameting 3.21 0.57 42 3.30 0.71 22 2.96 0.85 22 

Amotivatie** voormeting 2.49 0.57 42 2.68 0.60 23 2.62 0.86 50 

 nameting 2.48 0.63 42 3.28 0.78 22 2.52 0.84 22 

*Het aantal ingevulde vragenlijsten (N) is op de nameting een stuk lager in de controlegroep, omdat één klas de vragenlijst 
alleen op de voormeting heeft ingevuld. 
** De betrouwbaarheid van deze schaal bleek op de voormeting vrij laag (Cronbach’s alpha tussen 0.50 en 0.60). 
N.B. Significant hoogste waarde(n) op de nameting per schaal gearceerd. 

 

                                                      

5
 De p-waardes in de ANCOVA’s op de motivatieschalen zijn getest tegen een Bonferroni gecorrigeerde alpha 

van .01, omdat er 4 motivatieschalen zijn en er daarom 4 ANCOVA’s zijn uitgevoerd om een effect op motivatie 
te onderzoeken. 
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De scores op de schalen inzet, self-efficacy en autonomie-ondersteuning staan in Tabel 4. Uit de 
analyses is gebleken dat er een middelmatig effect van de interventie is op inzet, F(2) = 8.15, p = 
.001, ηp

2 = .17, waarbij experimentele groep A hoger scoort dan experimentele groep B en de 
controlegroep. Inzet is bij groep A gelijk gebleven, terwijl het bij de andere groepen afnam. Er is ook 
een middelmatig effect van de interventie gevonden op autonomie-ondersteuning, F(2) = 7.36, p = 
.001, ηp

2 = .16, waarbij experimentele groep A ook hoger scoort dan experimentele groep B en de 
controlegroep. Autonomie-ondersteuning is in groep A gestegen, terwijl het in de andere groepen 
gelijk bleef. Er is geen effect gevonden op self-efficacy van leerlingen. 
 
Tabel 4. Gemiddelden, standaardafwijkingen en aantal ingevulde vragenlijsten inzet, self-efficacy 
en autonomie-ondersteuning 

  Experimentele groep A Experimentele groep B Controlegroep 
  M SD N M SD N M SD N 

Inzet voormeting 3.48 0.61 42 3.28 0.61 23 3.29 0.72 50 
 nameting 3.51 0.64 41 2.80 0.40 22 3.12 0.70 27 

Self-efficacy voormeting 3.44 0.73 42 3.38 0.69 23 3.57 0.66 50 

 nameting 3.62 0.58 41 3.17 0.51 22 3.33 0.84 27 

Autonomie-ondersteuning * voormeting 3.54 0.55 42 3.59 0.47 23 3.35 0.56 48 

 nameting 3.75 0.41 40 3.51 0.41 21 3.29 0.36 25 

* De betrouwbaarheid van deze schaal bleek op de nameting vrij laag (Cronbach’s alpha tussen 0.50 en 0.60). 
N.B. Significant hoogste waarde(n) op de nameting per schaal gearceerd. 

 

8.5 Zelfregulatie 
 
De scores op de zelfregulatieschalen staan in Tabel 5. Uit de analyses is gebleken dat er een effect is 
van de interventie op alle schalen behalve procesevaluatie. Alle gevonden effecten zijn middelmatig 
tot groot te noemen. Wat het effect van taakoriëntatie betreft, F(2) = 10.33, p < .0016, ηp

2 = .21, laten 
vervolganalyses zien dat groep B lager scoort dan groep A en de controlegroep. De scores in alle 
groepen daalden tussen de voor- en nameting, maar die van groep B het diepst. De interventie heeft 
dus een negatief effect gehad op taakoriëntatie in groep B. De gemiddelde scores op planning laten 
een positief effect van de interventie op groep A zien, F(2) = 5.62, p = .005, ηp

2 = .13. Waar groep A 
ongeveer evenveel (iets meer zelfs) is gaan plannen, is planning juist afgenomen bij de andere 
groepen. Ook op doorzettingsvermogen is een positief effect van de interventie op groep A 
gevonden, F(2) = 9.13, p < .001, ηp

2 = .19. Doorzettingsvermogen daalde voor alle groepen, maar voor 
groep A minder hard dan voor groep B en de controlegroep. Self-efficacy van zelfregulatie in groep A 
werd eveneens positief beïnvloed door de interventie, F(2) = 9.13, p < .001, ηp

2 = .19. Waar het 
vertrouwen in eigen kunnen wat zelfregulatie betreft daalde in groep B en de controlegroep, steeg 
dit juist in groep A. Hetzelfde patroon is te zien voor productevaluatie, namelijk een stijging in groep 
A en een daling in groep B en de controlegroep, F(2) = 10.64, p < .001, ηp

2 = .22. De interventie heeft 
dus ook een positief effect gehad op productevaluatie in groep A. 
 
Tabel 5. Gemiddelden, standaardafwijkingen en aantal ingevulde vragenlijsten zelfregulatie 

  Experimentele groep A Experimentele groep B Controlegroep 
  M SD N M SD N M SD N 

Taakoriëntatie voormeting 3.82 0.64 42 3.22 0.64 23 3.15 0.69 48 
 nameting 3.28 0.57 41 2.41 0.80 22 2.89 0.90 27 

                                                      

6
 De p-waardes in de ANCOVA’s op de zelfregulatieschalen zijn getest tegen een Bonferroni gecorrigeerde alpha 

van .008, omdat er 6 zelfregulatieschalen zijn en er daarom 6 ANCOVA’s zijn uitgevoerd om een effect op 
zelfregulatie te onderzoeken. 
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Planning voormeting 3.36 0.69 42 3.08 0.77 23 3.35 0.78 48 

 nameting 3.46 0.66 41 2.56 0.85 22 3.01 0.98 27 

Doorzettingsvermogen voormeting 3.68 0.72 42 3.65 0.73 23 3.49 0.75 48 

 nameting 3.56 0.62 41 2.80 0.69 22 3.03 0.81 26 

Self-efficacy zelfregulatie voormeting 3.29 0.61 42 3.05 0.44 23 3.30 0.70 48 

 nameting 3.47 0.62 41 2.75 0.47 21 3.06 0.66 26 

Productevaluatie voormeting 3.71 0.90 42 3.38 0.78 23 3.47 0.97 48 

 nameting 3.85 0.85 41 2.68 0.88 21 3.19 0.93 25 

Procesevaluatie voormeting 3.10 0.84 42 2.95 0.86 23 3.09 0.92 48 

 nameting 2.95 0.89 41 2.29 0.94 21 2.76 0.91 25 

 

8.6 Praktische vaardigheden 
 
In Tabel 6 is te zien op welk niveau de leerlingen zichzelf inschatten voor elk van zeven praktische 
vaardigheden. Zowel bij de eerste als de tweede meting vonden de meeste leerlingen zichzelf 
gevorderd (46.7%-77.4%). Het percentage leerlingen dat zichzelf gevorderd vond is voor alle 
vaardigheden toegenomen, behalve voor afspraken nakomen en reflecteren op eigen werk. Voor 
deze twee vaardigheden is een daling te zien van respectievelijk 3.5% en 15.2%. Voor de vijf 
variabelen waar een groei is waargenomen, noemt nagenoeg geen enkele leerling zichzelf nog 
beginner op de tweede meting (0.0%-1.6%). De docenten laten een wat gevarieerder beeld zien in 
welk niveau de leerlingen de vaardigheden bezitten (zie Tabel 6). Wel geldt voor elke vaardigheid dat 
de grootste groep leerlingen bij de tweede meting op een hoger niveau zit dan op de eerste meting. 
Zo was bijvoorbeeld op de eerste meting de grootste groep leerlingen beginner in het maken van een 
planning (83.0%), maar bij de nameting was de grootste groep expert (49.3%). Voor organiseren van 
een opdracht, informatie zoeken en afspraken nakomen komt het beeld van de leerlingen het meest 
overeen met het beeld dat de docenten van de leerlingen hebben op de nameting (grootste groep 
leerlingen gevorderd). 
 

Tabel 6. Niveau praktische vaardigheden van leerlingen volgens leerlingen en docenten 

 Ingevuld door Afname* Niveau 
   Beginner In ontwikkeling Gevorderd Expert 

Planning maken Leerlingen Dec ’16 – Jan ‘17 3.3% 25.0% 51.7% 20.0% 
 Leerlingen Juni ‘17 0.0% 19.4% 77.4% 3.2% 
 Docenten Dec ’16 – Jan ‘17 83.0% 16.7% 0.0% 0.0% 
 Docenten Juni ‘17 7.2% 30.4% 13.0% 49.3% 

Organiseren opdracht Leerlingen Dec ’16 – Jan ‘17 3.3% 28.3% 55.0% 13.3% 
 Leerlingen Juni ‘17 0.0% 33.9% 59.7% 6.5% 
 Docenten Dec ’16 – Jan ‘17 25.0% 58.3% 16.7% 0.0% 
 Docenten Juni ‘17 5.8% 26.1% 52.2% 15.9% 

Informatie zoeken Leerlingen Dec ’16 – Jan ‘17 1.7% 15.0% 66.7% 16.7% 
 Leerlingen Juni ‘17 0.0% 21.0% 59.7% 19.4% 
 Docenten Dec ’16 – Jan ‘17 0.0% 83.3% 16.7% 0.0% 
 Docenten Juni ‘17 5.8% 17.4% 55.1% 21.7% 

Informatie verwerken Leerlingen Dec ’16 – Jan ‘17 3.3% 21.7% 61.7% 13.3% 
 Leerlingen Juni ‘17 0.0% 19.4% 77.4% 3.2% 
 Docenten Dec ’16 – Jan ‘17 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 
 Docenten Juni ‘17 5.8% 15.9% 62.3% 84.1% 

Samenwerken Leerlingen Dec ’16 – Jan ‘17 1.7% 13.3% 46.7% 38.3% 
 Leerlingen Juni ‘17 1.6% 9.7% 69.4% 19.4% 
 Docenten Dec ’16 – Jan ‘17 25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 
 Docenten Juni ‘17 5.8% 26.1% 31.9% 36.2% 

Afspraken nakomen Leerlingen Dec ’16 – Jan ‘17 3.3% 26.7% 60.0% 10.0% 
 Leerlingen Juni ‘17 1.6% 32.3% 56.5% 9.7% 
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 Docenten Dec ’16 – Jan ‘17 25.0% 66.7% 8.3% 0.0% 
 Docenten Juni ‘17 5.8% 8.7% 56.5% 29.0% 

Reflectie op werk Leerlingen Dec ’16 – Jan ‘17 3.3% 15.0% 71.7% 10.0% 
 Leerlingen Juni ‘17 4.8% 30.6% 56.5% 8.1% 
 Docenten Dec ’16 – Jan ‘17 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 
 Docenten Juni ‘17 23.2% 49.3% 24.6% 2.9% 

*De afnamemomenten zijn specifiek benoemd, omdat ze afwijken van de afnamemomenten van de voor- en nameting van 
de vragenlijsten in de andere tabellen 
N.B. Voor de leerlingen geldt N = 60 bij de eerste meting en N = 62 bij de tweede meting. De eerste meting is door een 
docent ingevuld over 12 leerlingen en bij de tweede meting over 69 leerlingen. In de tabel is het meest gegeven antwoord 
op elke vraag gearceerd. 
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9. Conclusies 
 

9.1 Interventie 
 
Vraag 1. Hoe geven docenten invulling aan de lessen in het Leerlab? 

De vakken beeldende vorming, biologie, Engels, mens & maatschappij, Nederlands, rekenen en 
wiskunde deden mee aan het Leerlab. Er werd binnen deze vakken gewerkt met Skills-uren (uitleg) 
en Lab-uren (zelfstandig werken op een plek naar keuze). Docenten zetten in een planner wat 
leerlingen de het volgende Skills-uur af moesten hebben (tempodifferentiatie). Alle leerlingen 
hebben een iPad en gingen in hun eigen tempo door de stof heen. Hierbij maakten docenten en 
leerlingen gebruik van iTunesU, Bordfolio en Magister. Waar nodig, kregen leerlingen extra uitleg 
(verlengde instructie) of mochten leerlingen op een hoger niveau werken (niveaudifferentiatie). Van 
november 2016 tot mei 2017 waren Nederlands, Engels en wiskunde parallel geroosterd voor de drie 
Leerlabklassen en konden de leerlingen zelf bepalen welke tijd ze aan welk van deze drie vakken 
besteedden. Bovendien werd er bij deze vakken gewerkt met flexibel toetsen, binnen een 
vastgestelde periode. Naast Skills- en Lab-uren werd er in het Leerlab ook gewerkt met Projecturen. 
Hierin werkten leerlingen in groepjes aan vakoverstijgende projecten (differentiatie op inhoud). 
 

9.2 Ervaringen 
 
Vraag 2a. Hoe ervaren docenten de lessen in het Leerlab? 
De docenten zijn over het algemeen heel tevreden over het Leerlab: leerlingen werken zelfstandig, 
maken eigen keuzes over hun leerproces en het vakoverstijgende projectonderwijs is een succes. Wel 
vinden ze het jammer dat het Leerlab niet helemaal volgens plan geïmplementeerd kon worden, 
omdat niet alle vakken parallel geroosterd konden worden. Verder zijn de docenten erg tevreden 
iTunesU, Bordfolio en over hun eigen rol in de interventie. Ze zouden wel graag meer willen coachen. 
Kortom: de docenten zijn positief over het Leerlab. Hierbij moet wel vermeld worden dat slechts 
twee van de ongeveer zeven docenten hun ervaringen gedeeld hebben. 
 
Vraag 2b. Hoe ervaren leerlingen de lessen in het Leerlab? 
De leerlingen zijn over het algemeen heel tevreden over het Leerlab. Het leukst vinden ze dat ze 
zelfstandig mogen werken en zelf mogen kiezen (opdrachten, werkplek, tijd indelen). Tegelijkertijd 
wordt het zelfstandig moeten werken ook als negatief punt genoemd. Een verbeterpunt dat vaak 
terugkwam, is dat er meer werkplekken beschikbaar zouden moeten zijn. 
 

Vraag 2c. Hoe ervaren ouders de werkwijze van het Leerlab? 
De ouders van de leerlingen uit het Leerlab zijn ook heel tevreden met het Leerlab. Ze geven aan dat 
hun kinderen er ook tevreden over zijn en vinden dat hun kinderen voldoende ondersteuning krijgen 
en praktische vaardigheden leren, voor zover zij kunnen beoordelen. 
 

9.3 Effecten 

 
Om de effectvragen te kunnen beantwoorden, zijn analyses gedaan op twee interventie groepen: A 
en B, omdat de data van één klas erg afweek van de rest (=groep B). Het is niet duidelijk waarom 
groep A en B verschillend scoren. Een verschil tussen de groepen is dat groep A uit twee vmbo-
kaderklassen bestaat, terwijl groep B uit een mavoklas bestaat. Als dit het verschil in scores op de 
effectmaten verklaart, dan zou dat kunnen betekenen dat de interventie beter werkt voor 
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kaderleerlingen dan voor mavoleerlingen (zie beantwoording onderzoeksvragen hieronder). Waarom 
de interventie niet zou werken voor mavoleerlingen is niet duidelijk. 
 
Vraag 3a. Wat is het effect van de lessen in het Leerlab op cognitieve prestaties van leerlingen voor 
de vakken die binnen het Leerlab vallen? 
Omdat Nederlands, Engels en wiskunde in de interventie gekoppeld zijn geweest, terwijl dit niet is 
gebeurd bij de andere vakken, zou je kunnen spreken van twee verschillende interventies. Daarom 
zijn er twee analyses gedraaid om deze vraag te beantwoorden. Er is een positief effect gevonden 
van de interventie op de cijfers op de gekoppelde vakken voor experimentele groep A, niet voor de 
overige Leerlab-vakken en niet voor experimentele groep B. Dit duidt erop dat het koppelen van 
vakken belangrijk is om cognitieve prestaties op Leerlab-vakken te verhogen. 
 

Vraag 3b. Wat is het effect van de lessen in het Leerlab op motivatie van leerlingen voor onderwijs? 
Ook op motivatie positieve effecten gevonden van de interventie voor experimentele groep A, maar 
niet voor groep B. De interventie had een positief effect voor groep A op intrinsieke motivatie en 
geïdentificeerde regulatie. Hetzelfde patroon was zichtbaar in de inzet van de leerlingen: de 
interventie had een positief effect op inzet in groep A, maar niet in groep B. De interventie had een 
negatief effect voor groep B wat betreft amotivatie. De interventie had geen effect op externe 
regulatie van leerlingen. Om de motivatieresultaten wat nauwkeuriger te kunnen interpreteren, is er 
ook gekeken in hoeverre leerlingen vertrouwen hebben in hun eigen kunnen wat schoolwerk betreft 
(self-efficacy) en in hoeverre leerlingen zich ondersteund voelen door hun mentor. Er is geen effect 
van de interventie op self-efficacy gevonden, maar leerlingen wel op autonomie-ondersteuning. Net 
als bij de motivatieschalen was er een positief effect voor groep A, maar niet voor groep B.  
 

Vraag 3c. Wat is het effect van de lessen in het Leerlab op zelfregulatie door leerlingen? 
In lijn met de conclusies met betrekking tot cognitieve prestaties en motivatie, had de interventie 
een positief effect op het gebruik van zelfregulatievaardigheden door leerlingen in groep A, maar niet 
in groep B. Dit positieve effect uitte zich in relatief lichte daling in taakoriëntatie en 
doorzettingsvermogen, een gebrek aan daling in planning en een stijging in self-efficacy zelfregulatie 
en productevaluatie. De interventie had geen effect op procesevaluatie. Leerlingen gaven in de 
ervaringsvragenlijst ook al aan ruimte te krijgen en nemen om keuzes te maken over hun leerproces. 
 
Vraag 3d. Wat is het effect van de lessen in het Leerlab op praktische vaardigheden van leerlingen? 
Praktische vaardigheden zijn alleen bij de Leerlab-klassen gemeten, niet bij de controleklassen. 
Daarom kon deze vraag niet als een effectvraag worden beantwoord. Wel is in de zelfrapportages 
van leerlingen een stijging gevonden in het niveau van de praktische vaardigheden die voor en 
tijdens een project nodig zijn (voor: plannen, organiseren; tijdens: informatie zoeken en verwerken 
en samenwerken). In afspraken weten en nakomen en reflecteren op eigen werk was een daling te 
zien. De docenten vonden dat leerlingen op alle praktische vaardigheden vooruit zijn gegaan. 
Kortom: over het geheel genomen zijn de praktische vaardigheden van leerlingen gegroeid, maar we 
kunnen niet zeggen in hoeverre dit door de interventie komt omdat er geen controlegroep is. 
 

9.4 Algemene conclusie 
 
Over het algemeen heeft de interventie, het Leerlab, een positief effect gehad voor de kaderklassen, 
maar niet voor de mavoklas. De kaderklassen hadden (soms relatief) hogere motivatie, voelden zich 
meer ondersteund door hun mentor en vertoonden vaker zelfregulatievaardigheden dan de 
controlegroep. Zowel docenten als leerlingen waren het meest tevreden over het zelfstandig werken 
en de keuzevrijheid in het Leerlab. Mogelijk vormen deze twee aspecten de reden waarom het 
Leerlab een positief effect heeft gehad. Dat zou mede kunnen verklaren waarom er een effect is 
gevonden voor de gekoppelde Leerlab-vakken: hier hadden leerlingen meer keuzevrijheid.  
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Bijlage 1. Toelichting algemene instrumenten en statistische 
begrippen 
 

Leeswijzer 
 
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)7,8. 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. 

                                                      

7
 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. 
8
 Sol, Y., & Stokking, K. (2008). Leerlingparticipatie in het VO. Vormen, processen en effecten. Utrecht: IVLOS & 

Onderwijskunde, Universiteit Utrecht. 
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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.  

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. 
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Zelfregulatie 
Zelfregulatie is, kortweg, de vaardigheid om zelf na te denken over het leerproces en dit leerproces 
zelf te kunnen sturen en beïnvloeden9. De standaard zelfregulatievragenlijst10 bestond uit 32 
stellingen. Bij alle stellingen konden leerlingen aangeven hoe vaak ze op een bepaalde manier 
werken voor school: (1) nooit, (2) bijna nooit, (3) soms, (4) bijna altijd en (5) altijd. Uit alle stellingen 
zijn zes schalen geconstrueerd: taakoriëntatie, planning, doorzettingsvermogen, zelfeffectiviteit-
zelfregulatie, productevaluatie en procesevaluatie.   

1. Taakoriëntatie meet in hoeverre leerlingen nadenken over de taak vóór ze eraan beginnen. 
Een voorbeeldstelling is ‘voor ik begin aan mijn schoolwerk, lees ik de opdracht goed.’.  

2. Planning meet in hoeverre leerlingen hun schoolwerk plannen. Een voorbeeldstelling is: 
‘voor ik begin aan mijn schoolwerk, kijk ik wat ik eerst ga doen en wat ik daarna ga doen.’. 

3. Doorzettingsvermogen meet in hoeverre leerlingen tijdens het maken van de taak 
doorzetten om de opdracht af te krijgen, ook als ze bijvoorbeeld geen zin meer hebben. Een 
voorbeeldstelling is: ‘ook als ik liever andere dingen wil doen, begin ik aan mijn schoolwerk.’. 

4. Zelfeffectiviteit-zelfregulatie gaat over hoe leerlingen vinden dat ze zichzelf kunnen blijven 
aansturen/reguleren gedurende het maken van de opdracht. Een voorbeeldstelling is: ‘ik ben 
goed in  mijn manier van werken veranderen als iets niet goed gaat tijdens mijn schoolwerk.’. 

5. Productevaluatie heeft betrekking op in hoeverre leerlingen na het maken van de opdracht 
de opdracht nog een keer controleren, of de antwoorden nog eens doorlopen. Een 
voorbeeldstelling is: ‘na mijn schoolwerk, kijk ik mijn antwoorden na.’.  

6. Procesevaluatie gaat over in hoeverre leerling zich na het maken van de opdracht afvraagt of 
het goed gegaan is of de juiste strategieën zijn toegepast of dat de leerling de volgende keer 
iets anders moet doen. Een voorbeeldstelling is: ‘zal ik het de volgende keer op dezelfde 
manier doen of kies ik toch voor een andere manier?’. 

 
De schalen taakoriëntatie en planning zijn zelfregulatievaardigheden die vooraf gaan aan het 
schoolwerk. Dat wil zeggen: voor ze daadwerkelijk beginnen met het beantwoorden van de 
vragen/het maken van de opdracht. Het gaat, nog meer concreet, om het proces tussen het lezen 
van de opdracht en het maken van de opdracht. De schalen doorzettingsvermogen en 
zelfeffectiviteit-zelfregulatie gaan over activiteiten tijdens de opdracht. De laatste twee schalen, 
zelfevaluatie van product en proces, gaan over zelfregulerende activiteiten na de opdracht.  

Alle schalen kunnen apart van elkaar worden geïnterpreteerd. Op basis van de stellingen die bij 
een specifieke schaal horen, zijn gemiddelde scores per schaal te bepalen. Bij alle schalen geldt hoe 
hoger de score, hoe vaker de leerling de zelfregulerende activiteit toepast. Het al dan niet toepassen 
van de stellingen op zichzelf kan een leerling ook in zijn hoofd doen en hoeft dus niet per se op 
papier of voor de docent zichtbaar te zijn. 
 

  

                                                      

9
 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. 
10

 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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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. 
 
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. 
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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)?’. 

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. 
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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 (ŋ2) 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 2. School-specifieke instrumenten 
 

Tabel 7. Vragenlijst voormeting docenten 

Beoogde interventie 

 1. Geef een beschrijving van de overeenkomsten en verschillen tussen bovenstaande tekst [uit onderzoeksplan] en 
de daadwerkelijke invulling van het Leerlab. 

 2. Verwacht je dat het Leerlab er het hele jaar uit blijft zien zoals je bij vraag 1 hebt beschreven? Zo nee, welke 
veranderingen verwacht je in de loop van het schooljaar? 

Gepersonaliseerd leren 

 1. Wat versta je onder differentiatie in het onderwijs? 
 2. Wat versta je onder gepersonaliseerd leren? 
 3. Op welke manier vindt er op dit moment differentiatie plaats in jouw Leerlab-lessen? 
 4. Is dat hoe je differentiatie in deze lessen beoogt te bereiken in dit schooljaar? Zo nee, hoe dan wel? 
 5. Vindt deze (huidige en beoogde) differentiatie voor jouw vak op dezelfde manier plaats bij de andere klassen 

(die niet in het Leerlab meedoen)? Zo nee, kun je de verschillen beschrijven? 
 6. Welke uitdagingen verwacht je dit schooljaar bij het differentiëren in de Leerlab-lessen? 
 7. Heb je verder nog opmerkingen met betrekking tot differentiatie of gepersonaliseerd leren? 

ICT-gebruik 

 1. Welke analoge leermiddelen gebruik je in het Leerlab? Geef een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving (soort 
leermiddel, welke methode, etc.). 

 2. Welke digitale leermiddelen gebruik je in het Leerlab? Geef een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving (soort 
apparaat, software, portal, websites etc.). 

 3. Hoe gebruik je de analoge en digitale leermiddelen om leren te personaliseren voor leerlingen? 
 4. Is het ICT-gebruik in het Leerlab anders dan bij de andere klassen (die niet meedoen met het Leerlab)? Zo ja, op 

welke punten? 
 5. In hoeverre ondersteunt ICT-gebruik differentiatie in de les? 
 6. Vind je dat ICT-gebruik echt nodig is voor gepersonaliseerd leren in de les? Licht je antwoord toe. 
 7. Welke uitdagingen met (analoge en digitale) leermiddelen verwacht je dit schooljaar te ervaren bij het 

personaliseren van het leren voor leerlingen? 
 8. Heb je verder nog opmerkingen met betrekking tot ICT-gebruik in het Leerlab? 

 
Tabel 8. Vragenlijst nameting docenten 

Gerealiseerde Interventie 

 1. Op welke punten (en hoe) is de invulling van het Leerlab veranderd sinds de vorige keer? 
 2. Op een schaal van 1 tot 10, hoe tevreden ben je op dit moment over de manier van werken in het Leerlab 
 3. Waarover ben je op dit moment het meest tevreden met betrekking tot de manier van werken in het Leerlab? 
 4. Waarover ben je op dit moment het minst tevreden met betrekking tot de manier van werken in het Leerlab? 

Gepersonaliseerd leren 

 1. Op welke punten ziet de mate en wijze van gepersonaliseerd leren er op dit moment anders uit dan bij de vorige 
meting? Dit kan specifiek gaan over jouw vak in het Leerlab, het Leerlab in het algemeen, en/of over de 
controlegroepen, die niet in het Leerlab werken. 

 2. Welke [van de beschreven] verwachtingen en of uitdagingen zijn op jou van toepassing en in hoeverre zijn deze 
verwachtingen uitgekomen en uitdagingen succesvol aangepakt? 

 3. Op een schaal van 1 tot 10, hoe tevreden ben je op dit moment over de mate en wijze van gepersonaliseerd 
leren in het Leerlab? 

 4. Waarover ben je op dit moment het meest tevreden met betrekking tot de mate en wijze van gepersonaliseerd 
leren in het Leerlab? 

 5. Waarover ben je op dit moment het minst tevreden met betrekking tot de mate en wijze van gepersonaliseerd 
leren in het Leerlab? 

 6. Heb je verder nog opmerkingen met betrekking tot gepersonaliseerd leren? 

ICT-gebruik 

 1. Gebruik je op dit moment andere (analoge of digitale) leermiddelen in het Leerlab dan bij de vorige meting? Zo 
ja, welke? 

 2. Gebruik je ICT op een andere manier om leren te personaliseren voor leerlingen dan bij de vorige meting? Zo ja, 
op welke manier? 

 3. Welke genoemde uitdagingen zijn op jou van toepassing en in hoeverre is het gelukt om deze uitdagingen aan te 
pakken? 

 4. Op een schaal van 1 tot 10, hoe tevreden ben je op dit moment over het gebruik van de iPad in het Leerlab?* 
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 5. Waarover ben je op dit moment het meest tevreden met betrekking tot het gebruik van de iPad in het Leerlab? 
 6. Waarover ben je op dit moment het minst tevreden met betrekking tot het gebruik van de iPad in het Leerlab? 
 7. Op een schaal van 1 tot 10, hoe tevreden ben je op dit moment over het gebruik van iTunesU in het Leerlab?* 
 8. Waarover ben je op dit moment het meest tevreden met betrekking tot het gebruik van iTunesU in het Leerlab? 
 9. Waarover ben je op dit moment het minst tevreden met betrekking tot het gebruik van iTunesU in het Leerlab? 
 10. Heb je verder nog opmerkingen met betrekking tot ICT-gebruik in het Leerlab? 

Rol van docent 

 1. Welke [van de beschreven] verwachtingen en of uitdagingen zijn op jou van toepassing en in hoeverre zijn deze 
verwachtingen uitgekomen en uitdagingen succesvol aangepakt? 

 2. Op een schaal van 1 tot 10, hoe tevreden ben je op dit moment over jouw rol als docent in het Leerlab?* 
 3. Waarover ben je op dit moment het meest tevreden met betrekking tot jouw rol als docent in het Leerlab? 
 4. Waarover ben je op dit moment het minst tevreden met betrekking tot jouw rol als docent in het Leerlab? 
 5. Heb je verder nog opmerkingen met betrekking tot jouw rol als docent in het Leerlab? 

Rol van ouders 

 1. Wat is volgens jou de rol van de ouders in het Leerlab? 
 2. Op welke manier (en door wie) worden ouders betrokken bij het Leerlab? 
 3. Heb je verder nog opmerkingen met betrekking tot de rol van de ouders in het Leerlab? 

*1 = ‘zeer ontevreden’, 10 = ‘zeer tevreden’. 

 

Tabel 9. Vragenlijst ervaring leerlingen 

De manier van werken in het Leerlab 

 1. Hoe vaak doe je onderstaande activiteiten in het Leerlab? 
(Een planning maken; Leerdoel van de les bespreken met leraren; Zelf kiezen welke opdracht je maakt; Zelf kiezen 
in welke volgorde je opdrachten maakt; Zelf kiezen op welke plek je een opdracht maakt; Zelf kiezen waar je 
informatie zoekt (bijvoorbeeld in een boek of op internet); Zelf kiezen op welke manier je een opdracht uitwerkt 
(bijvoorbeeld een verslag of een presentatie); Zelf kiezen of je een moeilijke of een makkelijke opdracht gaat 
maken; Met leraren bespreken wat je nodig hebt om te leren; In je eigen tempo werken; Met leraren bespreken 
wat je geleerd hebt)* 

 2. Mag je in het Leerlab zelf bepalen wanneer je een toets maakt? (Nee / Soms wel, soms niet / Ja) 
 3. Hoe vaak gebruik je in het Leerlab boeken?* 
 4. Hoe vaak gebruik je in het Leerlab je iPad?* 

Jouw ervaring 

 1. Hoe tevreden ben je over het werken in het Leerlab?** 
 2. Wat vind je het leukste van het werken in het Leerlab? 
 3. Wat vind je het minst leuke van het werken in het Leerlab? 
 4. Wat zou je graag anders willen in het Leerlab? 
 5. Wat is volgens jou het belangrijkste verschil tussen het werken in het Leerlab en de andere lessen op school? 

*Leerlingen gaven bij deze vraag voor elke activiteit de frequentie aan op een vijfpuntsschaal (1 = Nooit, 2 = 1 tot 2 keer per 
maand, 3 = 1 keer per week, 4 = Een paar keer per week, 5 = Elk Leerlab-uur). 
**1 = ‘heel erg ontevreden’, 10 = ‘heel erg tevreden’. 

 

Tabel 10. Vragenlijst ouders 

Het Leerlab 

 1. Hoe tevreden bent u over de werkwijze in het Leerlab?* 
 2. Waarover bent u het meest tevreden wat betreft de werkwijze in het Leerlab? 
 3. Waarover bent u het minst tevreden wat betreft de werkwijze in het Leerlab? 
 4. Hoe tevreden is uw kind over de werkwijze in het Leerlab?* 
 5. Vindt u dat uw kind in het Leerlab voldoende ondersteuning krijgt bij het zelfstandig leren? 
 6. Leert uw kind onderstaande vakoverstijgende vaardigheden in het Leerlab? 

(Planning maken, Organiseren van een opdracht, Informatie zoeken, Informatie verwerken, Samenwerken en 
Afspraken weten en nakomen) (Ja / Nee / Weet ik niet) 

 7. Heeft u verder nog opmerkingen over het Leerlab op school 5.12? 

*1 = ‘heel erg ontevreden’, 10 = ‘heel erg tevreden’. 

 


