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1. Inleiding  
  
Uw onderwijsgroep 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.   
  
Het rapport dat voor u ligt gaat over het interventieonderzoek. Dit is een onderzoek op maat 
voor ps 6.3. Het interventieonderzoek bestaat uit twee metingen, een voormeting (najaar 
2016) en een nameting (voorjaar 2017). Deze metingen worden teruggekoppeld in dit 
schoolrapport. Van het complete onderzoek zal een algemeen rapport over alle 
deelnemende interventiescholen gemaakt worden. In het schoolrapport dat nu voor u ligt, 
zullen de resultaten specifiek voor ps 6.3 besproken worden.  
 
Voor het beantwoorden van zowel de onderzoeksvragen specifiek voor ps 6.3 als de 
overkoepelende algemene onderzoeksvragen, is het van belang dat wij een goed beeld 
hebben van elke school binnen ps 6.3 en de interventie met betrekking tot gepersonaliseerd 
leren en ICT zoals deze wordt uitgevoerd op elke school binnen de onderwijsgroep. Daarom 
vindt u in paragraaf 3 een contextbeschrijving van de scholen binnen ps 6.3 en de interventie 
zoals deze op elke school is uitgevoerd. 
  
In paragraaf 2 worden de onderzoeksvragen van het interventieonderzoek beschreven. In 
paragraaf 4 worden het onderzoeksdesign en de wijze van dataverzameling uitgelegd en de 
deelnemersgroep beschreven. Paragraaf 5 bevat uitleg over de analyses. In paragraaf 6 
worden de resultaten van de voormeting en nameting gerapporteerd. Het rapport wordt in 
paragraaf 7 afgesloten met een samenvatting van de resultaten en de conclusies van het 
onderzoek.  
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2. Onderzoeksvragen  
  
De volgende hoofdvraag staat in dit onderzoek centraal: hoe maken leerkrachten gebruik 
van de differentiatiemogelijkheden via Snappet in het reken- en spellingonderwijs en wat 
zijn effecten van scholing in leerkrachtvaardigheden die van belang zijn bij het gebruik van 
Snappet op de vaardigheden van de leerkrachten, en de leeropbrengsten, motivatie en 
zelfregulatie van de leerlingen? De adaptieve software Snappet wordt al enkele jaren (op 
sommige scholen al vanaf 2012/2013) gebruikt voor instructie, verwerking en inoefenen van 
vaardigheden op maat in de groepen 4 t/m 8 binnen met name het reken- en 
spellingonderwijs. Met de overgang van Snappet 2.0 naar 3.0 wil ps 6.3 graag in kaart 
brengen hoe Snappet op de betrokken scholen wordt ingezet en onderzoeken of scholing 
leerkrachtvaardigheden die een rol spelen bij het gebruik van Snappet kan verbeteren, 
verschillen in leerkrachtvaardigheden tussen leerkrachten kan verkleinen, en zo indirect 
leeropbrengsten, motivatie en zelfregulatie van leerlingen kan verhogen. Op basis hiervan 
zijn de volgende deelvragen geformuleerd.  
 
1. Invulling van Snappet-onderwijs 

a. Hoe geven leerkrachten invulling aan onderwijs op maat via Snappet in het reken- 
en spellingonderwijs? 

2. Ervaring met Snappet-onderwijs 
a. Hoe ervaren leerkrachten het werken met Snappet? 
b. Hoe ervaren leerlingen het werken met Snappet? 

3. Effecten van interventie 
a. Wat is het effect van scholing in leerkrachtvaardigheden op de invulling die 
leerkrachten geven aan onderwijs op maat via Snappet in het reken- en 
spellingonderwijs? 
b. Wat is het effect van scholing in leerkrachtvaardigheden die van belang zijn bij het 
gebruik van Snappet op leeropbrengsten in het rekenen en spellen bij de leerlingen? 
c. Wat is het effect van scholing in leerkrachtvaardigheden die van belang zijn bij het 
gebruik van Snappet op de motivatie van de leerlingen voor leren? 
d. Wat is het effect van scholing in leerkrachtvaardigheden die van belang zijn bij het 
gebruik van Snappet op zelfregulatie van de leerlingen? 
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3. Context – en interventiebeschrijving  
 
3.1 Context1 
 
 3.1.1 Algemene kenmerken van ps 6.3 en de individuele scholen 
Ps 6.3 is de stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs die gevestigd is 
in S. Zeventien scholen van 4 gemeenten werken samen in ps 6.3, waaronder één school met 
daarop veel tweetalige kinderen (een AZC-school). In februari 2017 is de fusietoets 
goedgekeurd, ps 6.3 gaat fuseren met Stichting X, bestaande uit zeven openbare 
basisscholen (waaronder één school voor speciaal basisonderwijs). Op de website van ps 6.3 
staat geschreven dat het bestuur ervoor kiest te sturen op afstand en een toezichthoudende 
en bijsturende rol te vervullen. De algemene directie is verantwoordelijk voor de 
totstandkoming en realisering van de stichtingstrategie, de directeuren van de scholen zijn, 
binnen de kaders die de algemene directie stelt, verantwoordelijk voor het formuleren en 
vaststellen van de schoolstrategie. Ps 6.3 staat voor “kwalitatief hoogwaardig onderwijs”, ps 
6.3 is “Gehecht aan Groei, Zelfbewust, Verwonderd en Onderscheidend.” In Tabel 1 is 
schematisch de contextinformatie in schooljaar 2016-2017 per deelnemende school 
weergegeven. 
 
Tabel 1. Contextinformatie per deelnemende school in schooljaar 2016-2017. 
 
OBS  Kernwoorden schoolbeleid Groepsdynamisch onderwijs 

Gemeente  

Aantal leerlingen 2016-2017 182 

Aantal groepsleerkrachten 2016-2017 10 (10 fte) 

Aantal klassen 7 (1, 2, 3/4a, 4b/5a, 5b/6a, 6b/7, 8) 

Schoolpopulatie OBS probeert alle niveaus zoveel 
mogelijk op te vangen. Op dit 
moment heeft de school vijf 
leerlingen die een extra budget 
ontvangen voor ondersteuning. Drie 
leerlingen krijgen ondersteuning van 
een AB’er van Kentalis. De andere 
twee leerlingen worden ondersteund 
door eigen personeel. Op dit moment 
zijn er dertien leerlingen die voor één 
of meer vakgebieden werken buiten 
de klassenlijn, het aanbod voor deze 
leerlingen wordt beschreven in een 
OPP. Vier van de vijf leerlingen met 
een extra budget sluiten aan bij de 
klassenlijn. Voor twee kinderen met 
ernstige dyslexie is een OPP 
opgesteld, zij volgen op dit moment 
nog de klassenlijn. Het grootste deel 
van de ouders heeft ten minste het 
voortgezet onderwijs afgerond. 

OBS  Kernwoorden schoolbeleid Voor iedereen toegankelijk, veilig 

                                                           
1
 Bronnen: website ps 6.3, schoolwebsites, schoolgidsen, www.scholenopdekaart.nl 
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leefklimaat, ruimte voor eigen 
initiatief van kinderen, samenwerken; 
maar ook verantwoordelijkheid voor 
eigen werk. 

Gemeente  

Aantal leerlingen 2016-2017 173 

Aantal groepsleerkrachten 2016-2017 12 (8,5 fte) 

Aantal klassen 7 (1/2a, 1/2b, 3/4, 4/5, 5/6, 7, 8  

Schoolpopulatie Overwegend Nederlands/Fries 
sprekende schoolpopulatie. Ongeveer 
15-20% zorgleerlingen, ongeveer 15-
20 % meer-/hoogbegaafden. Het 
overgrote deel van de ouders heeft 
ten minste het voortgezet onderwijs 
afgerond. 

OBS  Kernwoorden schoolbeleid Samen sterk door talig maatwerk 

Gemeente  

Aantal leerlingen 2016-2017 50 

Aantal groepsleerkrachten 2016-2017 5 (3,0 fte) 

Aantal klassen 3 (1/2, 3/4/5, 6/7/8) 

Schoolpopulatie Overwegend Nederlands/Fries 
sprekende schoolpopulatie. In de 
groepen 3 t/m 8 zitten 9 leerlingen 
met een aantekening (ADHD, IQ < 83, 
dyslexieverklaring of lopend 
gedragsonderzoek). Het overgrote 
deel van de ouders heeft ten minste 
het voortgezet onderwijs afgerond. 

OBS  Kernwoorden schoolbeleid Kind op eigen manier ontwikkelen. 
Verbonden met elkaar en de 
omgeving. Leerlingen kinderlijk 
enthousiast blijven. Voorbereiding op 
voortgezet onderwijs. 

Gemeente  

Aantal leerlingen 2016-2017 43 

Aantal groepsleerkrachten 2016-2017 6 (3,0 fte) 

Aantal klassen 3 (1/2/3, 4/5, 6/7/8) 

Schoolpopulatie Overwegend Nederlands/Fries 
sprekende schoolpopulatie. Weinig 
zorgleerlingen, weinig hoogbegaafde 
leerlingen. Het grootste deel van de 
ouders heeft ten minste het 
voortgezet onderwijs afgerond. 

SWS  Kernwoorden schoolbeleid Visie gecentreerd rondom het jongere 
kind (onderwijsbehoeften, leren door 
doen, thematische werken…) en het 
oudere kind (onderwijsbehoeften, 
ondersteunende leerkracht, 
betrokkenheid...). 

Gemeente  

Aantal leerlingen 2016-2017 131 

Aantal groepsleerkrachten 2016-2017 12 (9,7 fte) 

Aantal klassen 6. Begin van het schooljaar: 1, 2/3, 
4/5a, 5b/6, 7, 8. Eind van het 
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schooljaar: 1, 2/3, 5, 4/6, 7, 8. 

Schoolpopulatie Overwegend Nederlands/Fries 
sprekende schoolpopulatie. Per groep 
zitten er gemiddeld 7 leerlingen die 
meer aandacht nodig hebben, 2 zitten 
hiervan aan de bovenkant van de 
zorg, 5 aan de onderkant van de zorg. 
Weinig informatie bekend over 
opleidingsniveau ouders. 

OBS  Kernwoorden schoolbeleid Kind-volgende-onderwijs, 21st 
century skills 

Gemeente  

Aantal leerlingen 2016-2017 90 

Aantal groepsleerkrachten 2016-2017 7 (4 fte) 

Aantal klassen 4 (1/2, 3/4, 5/7, 6/8)  

Schoolpopulatie Overwegend Nederlands/Fries 
sprekende schoolpopulatie. Weinig 
hoogbegaafden, weinig 
zorgleerlingen. Het overgrote deel 
van de ouders heeft ten minste het 
voortgezet onderwijs afgerond. 

SWS  Kernwoorden schoolbeleid Drietalige school, Groepsdynamisch 
onderwijs. Kernpunten: 
Vreugde/passie, Vertrouwen, 
Samenwerking, Respect, 
Transparantie/communicatie, 
Kwaliteit van onderwijs 

Gemeente  

Aantal leerlingen 2016-2017 77 

Aantal groepsleerkrachten 2016-2017 9 (5,51 fte) 

Aantal klassen 4 (1/2, 3/4, 5/6, 7/8) 

Schoolpopulatie Overwegend Nederlands/Fries 
sprekende schoolpopulatie. Reguliere 
schoolbevolking. Het overgrote deel 
van de ouders heeft ten minste het 
voortgezet onderwijs afgerond. 

OBS  Kernwoorden schoolbeleid laat kinderen schitteren en stralen. 
Vreedzame school, behouden van 
leerlingenaantallen en IKC-
ontwikkeling. 

Gemeente  

Aantal leerlingen 2016-2017 46 

Aantal groepsleerkrachten 2016-2017 5 (3,0 fte) 

Aantal klassen 3 (1/2, 3/4/5, 6/7/8) 

Schoolpopulatie Geen hoogbegaafde kinderen, één 
kind individuele leerlijn. Het 
overgrote deel van de ouders heeft 
ten minste het voortgezet onderwijs 
afgerond. 

OBS  Kernwoorden schoolbeleid Gesprekken met leerkrachten en 
leerlingen worden gevoerd om 
identiteit als school beter in beeld te 
krijgen. 

Gemeente  
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Aantal leerlingen 2016-2017 81 

Aantal groepsleerkrachten 2016-2017 7 (5,1752 fte) 

Aantal klassen 4 (1/2/3, 4/5, 5/6, 7/8) 

Schoolpopulatie Overwegend Nederlands/Fries 
sprekende schoolpopulatie. 0 
gediagnosticeerd hoogbegaafd. 1 
versnelde leerling. 23 zorgleerlingen 
in de breedste zin van het woord, van 
motorisch beperkt tot aan ADHD. Het 
overgrote deel van de ouders heeft 
ten minste het voortgezet onderwijs 
afgerond. 

SWS  Kernwoorden schoolbeleid Via de leerlijnen effectief de 
opbrengsten van alle leerlingen 
omhoog brengen. Individuele aanpak 
voor deze school het meest geschikt. 
In het afgelopen jaar ontwikkeld in de 
richting van Groepsdynamisch 
onderwijs. Dit tweejarige traject 
stagneert i.v.m. de mobiliteitsgolf. 
Het is aan de nieuwe directeur een 
nieuwe strategie uit te zetten. 

Gemeente  

Aantal leerlingen 2016-2017 56 

Aantal groepsleerkrachten 2016-2017 6 leerkrachten (3.8 fte)  

Aantal klassen 3 (1/2, 3/4/5, 6/7/8) 

Schoolpopulatie Overwegend Nederlands/Fries  
sprekende schoolpopulatie. Er zijn 
geen zorgleerlingen of hoogbegaafde 
leerlingen. Hoog percentage 
leerlingen uit zwak sociaal-
economisch milieu. 

OBS  Kernwoorden schoolbeleid Actieve rol voor leerlingen. Aansluiten 
bij belangstelling en belevingswereld 
leerlingen, waar mogelijk in aanraking 
laten komen met echte situaties. 
(Gericht) samenwerken. Breed 
aanbod verzorgen. 

Gemeente  

Aantal leerlingen 2016-2017 51 

Aantal groepsleerkrachten 2016-2017 5 (3.0 fte) 

Aantal klassen 3 (1/2, 3/4/5, 6/7/8) 

Schoolpopulatie Overwegend Nederlands/Fries 
sprekende schoolpopulatie. Geen 
zorgleerlingen. Het overgrote deel 
van de ouders heeft ten minste het 
voortgezet onderwijs afgerond. 

OBS  - - 

OBS  Kernwoorden schoolbeleid Sfeer, Taal totaal, Sociale emotionele 
ontwikkeling, Zelfstandigheid, Balans 
in aanbod. Onderwijs op maat, 
aansluiten bij de vaardigheden van de 
21e eeuw. 

Gemeente  
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Aantal leerlingen 2016-2017 89 

Aantal groepsleerkrachten 2016-2017 7 (5,4213 fte) 

Aantal klassen 5 (1, 2, 3/4, 5/6, 7/8) 

Schoolpopulatie Overwegend Nederlands/Fries 
sprekende schoolpopulatie. Er zijn 
relatief veel zorgleerlingen (15) met 
diverse onderwijsbehoeften. Het 
aantal hoogbegaafden is relatief laag 
(2). Het overgrote deel van de ouders 
heeft ten minste het voortgezet 
onderwijs afgerond. 

ABBS  Kernwoorden schoolbeleid Niet bekend. 

Gemeente  

Aantal leerlingen 2016-2017 30 

Aantal groepsleerkrachten 2016-2017 4 (3.0 fte) 

Aantal klassen Roulatiesysteem 

Schoolpopulatie Overwegend Nederlands/Fries 
sprekende schoolpopulatie. 2 
zorgleerlingen, 4 leerlingen die heel 
goed presteren op school. Het 
overgrote deel van de ouders heeft 
ten minste het voortgezet onderwijs 
afgerond. 

OBS  Kernwoorden schoolbeleid Ruimte voor ontwikkeling/ontplooiing 
van ieder individueel kind. Adaptief 
onderwijs, zoveel mogelijk maatwerk 
voor elk kind.  

Gemeente  

Aantal leerlingen 2016-2017 241 

Aantal groepsleerkrachten 2016-2017 12 (11.98 fte) 

Aantal klassen 9 (1a/2a, 1b/2b, 1c/2c, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

Schoolpopulatie Overwegend Nederlands/Fries 
sprekende schoolpopulatie. Zeer 
gestructureerde onderwijsvorm, 
inclusief gestructureerde instructies. 
Veel klassikale instructie. Dit zorgt er 
volgens de directrice voor dat 
leerlingen met stoornissen geen extra 
zorg nodig hebben. Ze hebben wel 
zorgleerlingen, maar de resultaten 
laten geen problemen zien. Het 
grootste deel van de ouders heeft ten 
minste het voortgezet onderwijs 
afgerond. 

OBS  Kernwoorden schoolbeleid Uitdagend onderwijs, Vreedzame 
school 

Gemeente  

Aantal leerlingen 2016-2017 100 

Aantal groepsleerkrachten 2016-2017 7 (5,1 fte) 

Aantal klassen 5 (1, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8) 

Schoolpopulatie Voor het grootste deel 
Nederlands/Fries sprekende 
schoolpopulatie. 1 hoogbegaafde 
leerling, geen zorgleerlingen. Het 
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overgrote deel van de ouders heeft 
ten minste het voortgezet onderwijs 
afgerond. 

OBS  Kernwoorden schoolbeleid Stichting X: Talentontwikkeling, 
Onderwijs, afgestemd op individuele 
mogelijkheden, Een ambitieuze 
werkomgeving voor medewerkers, 
Daadkracht en aandacht voor nieuwe 
ontwikkelingen. OBS: Vreedzame 
school. 

Gemeente  

Aantal leerlingen 2016-2017 216 

Aantal groepsleerkrachten 2016-2017 15 (8,4 fte) 

Aantal klassen 9 (1/2a, 1/2b, 3, 4, 5, 6, 6/7, 7, 8) 

Schoolpopulatie Schoolpopulatie 50%/50% jongens en 
meisjes, stadsschool in landelijk 
gebied, gemiddeld aantal hoge en 
sociaal zwakke gezinnen. 

OBS  Kernwoorden schoolbeleid Stichting X: Talentontwikkeling, 
Onderwijs, afgestemd op individuele 
mogelijkheden, Een ambitieuze 
werkomgeving voor medewerkers, 
Daadkracht en aandacht voor nieuwe 
ontwikkelingen. OBS: slogan 
‘traditioneel & vernieuwend’. De 
school is gezellig en ondernemend en 
voortdurend gericht op kwaliteit en 
vernieuwing. Speerpunten zijn onder 
andere de leerlingenzorg en actief 
burgerschap. Langdurige stabiliteit in 
het onderwijsconcept. Begeleiding en 
zorg, sturend voor het didactisch 
handelen en gericht op de individuele 
onderwijsbehoeften en die van de 
groep. Kernwoorden: vernieuwend, 
veilig, traditioneel, doorontwikkeling, 
internationalisering. ‘Excellente 
school’ in 2012. 

Gemeente  

Aantal leerlingen 2016-2017 67 

Aantal groepsleerkrachten 2016-2017 5 (4,2 fte) 

Aantal klassen 4 (1/2, 3/4, 5/6, 7/8) 

Schoolpopulatie Schoolpopulatie gemiddelde 
instroom, geen hoogbegaafden, 
uitstroom zowel vwo als vmbo-basis, 
40% hoog opgeleid, 60% laag 
opgeleid. Geen allochtonen. 
Gezinsgrootte gemiddeld 2,5 kind per 
gezin. 

 
 

3.1.2 Visie op onderwijs op maat en ICT binnen ps 6.32 
                                                           
2
 Bronnen: website ps 6.3, resultaten eerste meting basisonderzoek 
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Binnen ps 6.3 wordt het belangrijk gevonden om onderwijs op maat te bieden. Op de 
website wordt aangegeven dat er bewust wordt omgegaan met verschillen tussen leerlingen 
in termen van erkende ongelijkheid in aanleg en capaciteiten. Er wordt uitgegaan van 
minimaal drie niveaus van leren in de klas (instructiegroep, basisgroep, plusgroep) bij vakken 
zoals rekenen en spelling. Als onderdeel van een duidelijke en doordachte leerlijn van groep 
1 t/m groep 8 heeft ps 6.3 gekozen voor adaptief onderwijs. Aan adaptief onderwijs wordt 
door ps 6.3 op de volgende manier invulling gegeven: 
 
“Het onderwijsaanbod is gerelateerd aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Het is de 
opdracht van de school ieder kind te onderwijzen naar het niveau van de einddoelen van 
groep 8. Ieder kind is daarbij uniek met zijn eigen leerproces en onderwijsbehoeften. Per vak 
worden de leerlingen ingedeeld op niveau in het didactisch werkplan, waarbij het streven is 
het kind minimaal op hetzelfde niveau te houden dan wel naar een hoger niveau te brengen. 
Het indelen op niveau gebeurt aan de hand van de CITO-scores. In het didactisch werkplan 
wordt voor de vakken rekenen, lezen en spelling uitgewerkt welke instructiebehoeften het 
kind heeft en welke maatregelen genomen worden in het onderwijsleerproces. Daarbij 
worden tussentijdse streefdoelen geformuleerd.” 
 

Binnen het adaptief onderwijs wordt er nadrukkelijk een koppeling gemaakt tussen Zorg en 
Begeleiding en ICT. ICT, o.a. in de vorm van Snappet, vervult een rol als belangrijk 
hulpmiddel in het geven van onderwijs op maat. ps 6.3 streeft ernaar de medewerkers 
verder te scholen in het gebruik van ICT in de klas. 
 
Uit de eerste meting van het basisonderzoek van het Landelijk Onderzoeksteam blijkt dat 
leerkrachten binnen ps 6.3, inclusief Stichting X (18 scholen, 79 respondenten), een voorkeur 
hebben voor het leerlinggestuurd vormgeven van het leerproces. Verder zijn ze positief over 
het gebruik van ICT in het onderwijs. Leerkrachten achten zichzelf vaardig in het gebruik van 
ICT in het onderwijs en ervaren een sterke stimulans vanuit collega’s en schoolleiding om ICT 
te gebruiken in hun onderwijs.  
 

3.2 Interventie 

 
 3.2.1 Snappet3 
Snappet is een software-programma adaptief aan het niveau en het werktempo van de 
leerling. Snappet is ontworpen voor kinderen in groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs. In het 
schooljaar 2016-2017 is er een vernieuwde versie van Snappet uitgebracht, Snappet 3.0. Er 
kan gekozen worden om Snappet in te zetten bij rekenen en spelling, maar ook 
woordenschat, taal, technisch en begrijpend lezen en nieuwsbegrip behoren tot de 
mogelijkheden. Hier kunnen scholen zelf keuzes in maken. Omdat het overgrote deel van de 
scholen binnen ps 6.3 Snappet inzet bij rekenen en spelling, wordt in dit onderzoek alleen 
gekeken naar de invulling van het Snappet-onderwijs bij rekenen en spelling. Via Snappet 
behalen kinderen leerdoelen die overeenkomen met de leerdoelen die zij volgens CITO 
moeten beheersen, op het niveau dat bij het kind past. Op basis van het goed en fout maken 
van opdrachten, bepaalt Snappet het niveau van de opdrachten en het aantal opdrachten 

                                                           
3
 Bronnen: interviews met de leerkrachten, www.service.snappet.org 
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dat een kind goed moet maken voordat een doel behaald is. Voor elke gemaakte opgave 
krijgt een kind een aantal punten, bepaald ten opzichte van het eigen niveau van het kind. 
Dit betekent dat als een kind een opgave boven het eigen niveau goed maakt, het kind meer 
punten verdient dan wanneer een kind een opgave goed maakt op of onder het eigen 
niveau. Andersom geldt ook, als een kind een opgave boven het eigen niveau niet goed 
maakt, worden er minder punten afgetrokken dan wanneer een kind een opgave op of 
onder het eigen niveau niet goed maakt. Een kind krijgt na het maken van de opgave meteen 
het aantal verdiende of verloren punten te zien. Heeft een kind een doel behaald, dan 
worden er één (het kind heeft op dit leerdoel onder het gemiddelde van de vaardigheid van 
de leerling voor dit vak gescoord), twee (het kind heeft rond het gemiddelde van de 
vaardigheid van de leerling voor dit vak gescoord), drie (het kind heeft boven het 
gemiddelde van de vaardigheid van de leerling voor dit vak gescoord) of vier sterren (het 
kind heeft de hoogste mogelijke score voor dit leerdoel behaald) aan dit leerdoel toegekend. 
Ook het aantal behaalde sterren krijgt het kind te zien. Met de overgang van Snappet 2.0 
naar Snappet 3.0 wordt scholen drie mogelijkheden geboden voor het klaarzetten van de 
onderwijsplannen: scholen kunnen ervoor kiezen een reguliere onderwijsmethode te volgen 
en Snappet hierbij in te zetten, scholen kunnen de methode volgen zoals Snappet deze 
aanbiedt (doelgericht, één doel per dag) en scholen kunnen zelf (CITO) doelen kiezen om via 
Snappet aan te werken. Snappet 3.0 biedt ook een instructiemodel: Opdracht 1 --> doel van 
de les benoemen + leerkracht geeft de basisinstructie. Je geeft de instructie op strategie en 
je modelt --> voordoen en luidop denken (geen interactie met de leerlingen!). Opdracht 1a, 
b, c, d, e, f, g --> begeleide inoefening + 1ste check of leerlingen het doel beheersen. Hier is 
de interactie op de strategie belangrijk. Leerlingen oefenen de strategie samen met de 
leerkracht of met andere leerlingen (coöperatieve werkvorm). De leerkracht checkt op het 
dashboard van Snappet of de leerlingen het lesdoel beheersen. Als dit zo is... Opdracht 2 --> 
individuele inoefening + volgen van de leerlingen op dashboard. De leerlingen maken 
zelfstandig som 2. De leerkracht controleert op het dashboard of leerlingen som 2 
beheersen. Als dit zo is... a. Leerlingen die het doel beheersen werken adaptief verder (plus-
opgaven). b. Leerlingen die het doel niet beheersen krijgen extra instructie van de leerkracht 
en maken Opdracht 3. Scholen maken eigen keuzes in hoeverre zij dit instructiemodel al dan 
niet toepassen. Naast de plus-opgaven kunnen leerkrachten de werkpakketjes voor kinderen 
vullen. Hierin worden nog onafgeronde doelen gezet of doelen waar kinderen nog moeite 
mee hebben en waar ze nog extra mee kunnen oefenen. Terwijl kinderen zelfstandig aan het 
werk zijn, kunnen leerkrachten de vorderingen volgen via het dashboard. Groene dan wel 
rode bolletjes geven aan welke opgaven een kind goed/fout maakt, de leerkracht kan hier 
met feedback of verlengde instructie op inspringen. Ten slotte, de overgang van Snappet 2.0 
naar 3.0 heeft met name gevolgen gehad voor de leerkracht, het dashboard is aangepast. 
Voor de kinderen is er nauwelijks iets veranderd.  
 
 
 3.2.2 Scholing van leerkrachten 
Beoogde interventie: De beoogde interventie zat als volgt in elkaar: gekoppeld aan de 
overgang van Snappet 2.0 naar 3.0 zou ps 6.3 in samenwerking met Snappet 
trainingsbijeenkomsten voor Snappet-leerkrachten organiseren. De leerkrachten werden 
verdeeld in een beginners-, gevorderde, en excellente groep, al naar gelang hoe vaardig ze 
zijn in het gebruik van Snappet 2.0. Om het niveau van leerkrachtvaardigheden die een rol 
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spelen bij het gebruik van Snappet te meten, hebben leerkrachten eind schooljaar 2015-
2016 een Kijkwijzer ingevuld. Leerkrachten beoordeelden zichzelf op vaardigheden met 
betrekking tot hun lange termijn voorbereiding (per cyclus), korte termijn voorbereiding (per 
les), de warming-up/het voorkennis activeren aan het begin van een les, het geven van 
instructie, de verwerking-begeleide inoefening van de lesstof, de verwerking-individuele 
verwerking van de lesstof door de kinderen en de evaluatie van een les. Daarnaast werd er 
gekeken naar de mate waarin de CITO-resultaten afweken van wat er op basis van de 
resultaten in Snappet verwacht kan worden. Kwamen de CITO-resultaten overeen met de 
verwachtingen op basis van de Snappet-resultaten, dan werden de leerkrachten van deze 
school als excellenten bestempeld. Lagen de CITO-resultaten in de buurt van de 
verwachtingen op basis van de Snappet-resultaten, dan werden de leerkrachten van deze 
school als gevorderden bestempeld. Weken de CITO-resultaten erg af van de verwachtingen 
op basis van de Snappet-resultaten, in negatieve of positieve zin, dan werden de 
leerkrachten van deze school als beginners bestempeld. In Tabel 2 is een de verdeling van de 
scholen over de drie groepen te zien. 
 
Tabel 2. Verdeling van scholen over de beginners-, gevorderde en excellente groep. 

 
 
 

De bedoeling was om voor beginners en gevorderden vier bijeenkomsten te organiseren, de 
excellenten zouden hier twee bijeenkomsten van bijwonen.  
 
Bijeenkomst 0, augustus 2016 --> Update-bijeenkomst georganiseerd door Snappet zelf, om 
leerkrachten te instrueren in het gebruik van Snappet 3.0. 
Bijeenkomst 1, september 2016 --> Nogmaals een bijeenkomst om leerkrachten te 
instrueren in het gebruik van Snappet 3.0. 
Bijeenkomst 2, vóór februari 2017 --> Focus op instructievaardigheden (afwisseling, 
afstemming) van leerkrachten 
Bijeenkomst 3, april t/m juni 2017 --> Focus op verwerkingsvaardigheden (analyse van 
leeropbrengsten, evaluatie eigen functioneren) 
Bijeenkomst 4, april t/m juni 2017 --> Waarschijnlijk workshops van excellente leerkrachten 
De eerste twee bijeenkomsten hebben doorgang gevonden. Daarna zijn deze bijeenkomsten 
op beleidsniveau geëvalueerd en is ervoor gekozen om in plaats van de leerkrachten zelf, de 
directeuren in IB’ers verder te scholen, zodat er beter tegemoet gekomen wordt aan 
onderlinge verschillen in behoeften en wensen van leerkrachten en teams, en directeuren 
en IB’ers met hun eigen schoolteams de juiste keuzes kunnen maken. Vervolgens zijn er drie 
scholingsbijeenkomsten voor directeuren en IB’ers georganiseerd. In deze bijeenkomsten is 
er bij de directie en IB’ers op aangestuurd individuele leerkrachten met vragen of 
opmerkingen door te verwijzen naar scholingsmogelijkheden van Snappet (training, 
telefonische helpdesk en coaching).  
 
Gerealiseerde interventie: Omdat alleen de eerste twee bijeenkomsten van de 
oorspronkelijke interventie hebben plaatsgevonden en leerkrachten vervolgens 
doorverwezen werden naar de scholingsmogelijkheden van Snappet, is ervoor gekozen de 
hulp en begeleiding vanuit Snappet als gerealiseerde interventie te beschouwen en scholen 

Beginnersgroep Gevorderdengroep Excellente groep 

9 scholen 5 scholen 2 scholen 
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opnieuw te verdelen over groepen op basis van deze ontvangen hulp en begeleiding. Het 
betreft een groep scholen waarvan de leerkrachten in het schooljaar 2016-2017 wel begeleid 
zijn door Snappet (WB) en een groep scholen waarvan de leerkrachten in het schooljaar 
2016-2017 niet begeleid zijn door Snappet (NB). Tevens hebben twee scholen van Stichting X 
aangegeven deel te willen nemen als controleschool (CO) in dit onderzoek, op deze twee 
scholen werd in het schooljaar 2016-2017 en in eerdere schooljaren niet met Snappet 
gewerkt. In Tabel 3 is de gerealiseerde interventie per school beschreven inclusief de 
verdeling van scholen over de WB-, NB-, en CO-groep.  
 
Tabel 3. Gerealiseerde interventie per school en verdeling van scholen in WB-, NB-, en CO-
groep. 
 
School Interventie Groep (NB, WB of 

CO) 

OBS  Leerkrachten hebben in ieder geval de update-bijeenkomst 
en de bijeenkomst 'Methode 1', georganiseerd door 
Snappet, bijgewoond. Daarnaast hebben leerkrachten 
gebruik gemaakt van de telefonische helpdesk. Een 
leerkracht heeft aangegeven dat ze voorafgaand aan de 
zomervakantie, voor Snappet 2.0, online cursussen heeft 
gevolgd waarin ze via opdrachtjes moest laten zien hoe 
vaardig ze was met Snappet. Als ze niet vaardig genoeg was, 
dan moest ze de betreffende module opnieuw doen. Dat 
zou ook een idee zijn voor Snappet 3.0. In het schooljaar 
2016-2017 zijn geen leerkrachten van OBS X in begeleiding 
geweest bij Snappet. 

NB 

OBS  Leerkrachten hebben in ieder geval de update-bijeenkomst 
en de bijeenkomst 'Methode 1', beiden georganiseerd door 
Snappet, bijgewoond. Een leerkracht had geprobeerd 
afspraken te maken met een persoonlijke coach, maar dit is 
niet van de grond gekomen. Een andere leerkracht gaf aan 
ook geen gebruik te hebben gemaakt van persoonlijke 
coaching, maar zelf allerlei dingen uitgeprobeerd te hebben. 
In het jaar 2016-2017 zijn geen leerkrachten door Snappet 
begeleid. Leerkrachten gaven aan wel elk moment met 
vragen bij de helpdesk terecht te kunnen, hier regelmatig 
gebruik van te maken en dan ook snel en goed geholpen te 
worden. Er is persoonlijke aandacht. 

NB 

OBS  Leerkrachten hebben in ieder geval de update-bijeenkomst 
en de bijeenkomsten 'Methode 1' en ‘Doelen 1’, 
georganiseerd door Snappet, bijgewoond. Daarnaast 
hebben leerkrachten ongeveer 3x gebruik gemaakt van 
individuele coaching en gebruik gemaakt van de 
telefonische helpdesk. De coaching was gericht op gebruik 
van het dashboard en de inzet van werkpakketten. (1LK 
middenbouw – 5 gesprekken en 1LK bovenbouw – 2 
gesprekken). Leerkrachten hebben geleerd dat je niet strak 
vast hoeft te houden aan het Snappet-programma. Je kan af 
en toe switchen, dan weer het lessenpakket volgen, dan 
weer naar de CITO-doelen kijken en kinderen laten werken 
aan nog niet behaalde doelen. 

WB 

OBS  Leerkrachten hebben in ieder geval de update-bijeenkomst 
en de bijeenkomst 'Methode 1', georganiseerd door 

NB 
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Snappet, bijgewoond. Daarnaast hebben leerkrachten 
regelmatige gebruik gemaakt van de telefonische helpdesk. 
In het schooljaar 2016-2017 is er geen leerkracht van OBS X 
in begeleiding geweest bij Snappet. 

SWS  Leerkrachten hebben in ieder geval de 'updatetraining' 
bijgewoond en de bijeenkomst 'Doelen 1'. De leerkracht van 
groep 8 houdt contact met Snappet als er vragen zijn, geeft 
direct feedback aan Snappet als hij tegen onduidelijkheden 
of moeilijkheden aanloopt. In het jaar 2016-2017 zijn de 
leerkrachten van SWS X door Snappet begeleid bij de 
volgende onderwerpen: het aanpassen van de streefniveaus 
en het vergelijken van CITO-scores met Snappet-scores. (1LK 
middenbouw – 3 gesprekken, 1LK bovenbouw – 4 
gesprekken) 

WB 

OBS  Leerkrachten hebben in ieder geval de 'updatetraining' 
bijgewoond en de bijeenkomsten 'M 1' en 'Methode 1'. 
Leerkrachten voel zich gesteund door Snappet, als ze bellen 
met vragen worden ze goed en snel geholpen. In het jaar 
2016-2017 is er geen leerkracht van OBS X in begeleiding 
geweest bij Snappet. 

NB 

SWS  Leerkrachten hebben in ieder geval de 'updatetraining' 
bijgewoond en de bijeenkomsten 'M1' en 'Doelen 1'. Een 
enkele leerkracht op de school maakt regelmatig gebruik 
van de helpdesk van Snappet, maakt afspraken. Overige 
leerkrachten maken er geen gebruik van. In het jaar 2016-
2017 zijn de leerkrachten van SWS X door Snappet begeleid 
bij de volgende onderwerpen: het aanbieden van 
herhalingslessen. (1LK bovenbouw – 1 gesprek) 

WB 

OBS  Leerkrachten hebben de update-bijeenkomst van Snappet 
niet bijgewoond omdat zij ervoor hebben gekozen nog met 
Snappet 2.0 te werken. Enkele leerkrachten hebben wel de 
'Methode 1' bijeenkomst, georganiseerd door Snappet, 
bijgewoond. Leerkrachten houden contact met Snappet, zij 
maken gebruik van de mogelijkheid telefonisch om hulp te 
vragen als dit nodig is. In het jaar 2016-2017 zijn geen 
leerkrachten door Snappet begeleid. Op 9 november 2016 
heeft een laatste begeleidingsafspraak plaatsgevonden met 
1 leerkracht uit de bovenbouw. 

NB 

OBS  Leerkrachten hebben drie bijeenkomsten bijgewoond, één 
voor de zomer, de andere twee aan het begin van het 
schooljaar. Onderdeel van deze drie bijeenkomsten waren 
in ieder geval de 'updatetraining' en de bijeenkomst 
'Methode 1'. Leerkrachten maken gebruik van de 
telefonische helpdesk van Snappet. In het jaar 2016-2017 
zijn de leerkrachten van OBS X door Snappet begeleid bij de 
volgende onderwerpen: herhalen in Snappet, 
werkpakketten, extra instructie. (2LK bovenbouw – 2 
gesprekken) 

WB 

SWS  Leerkrachten hebben in ieder geval de 'updatetraining' 
bijgewoond en de bijeenkomsten 'M1' en 'Doelen 1'. In het 
jaar 2016-2017 zijn de leerkrachten van OBS X door Snappet 
begeleid bij de volgende onderwerpen: doelgericht werken 
met leerlingen. (1LK middenbouw – 4 gesprekken) 

WB 

OBS  Leerkrachten hebben in ieder geval de 'updatetraining' 
bijgewoond en de bijeenkomst 'Doelen 1'. Leerkrachten 

NB 
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maken gebruik van de telefonische helpdesk en een 
leerkracht haalt informatie van de Snappet-website. In het 
jaar 2016-2017 is er geen leerkracht van OBS X  in 
begeleiding geweest bij Snappet. 

OBS  Leerkrachten hebben in ieder geval de 'updatetraining' 
bijgewoond, enkele leerkrachten hebben de bijeenkomst 
'Methode 1' bijgewoond. De leerkrachten op OBS X geven 
aan bereidwillig te zijn om zichzelf verder te ontwikkelen 
omdat ze graag verder willen. Ze zijn tevreden met de 
ondersteuning die ze (in ieder geval vanuit Snappet) 
ontvangen. In het jaar 2016-2017 zijn de leerkrachten van 
OBS X door Snappet begeleid bij de volgende onderwerpen: 
analyseren en extra instructies, overzicht in leerdoelen. (2LK 
middenbouw – 3 gesprekken) 

WB 

ABBS  Leerkrachten hebben in ieder geval de 'updatetraining' 
bijgewoond en de bijeenkomst 'Doelen 1'. De leerkrachten 
hebben een aantal maal Snappet direct gebeld. Dat is beter 
bevallen dan bellen met de coach. Waar de school tegen 
aanloopt is dat hun situatie zo uniek is, dat niet alle 
trainingen van toepassing zijn voor hen en niet alle vragen 
beantwoorden kunnen worden door de coach. In het jaar 
2016-2017 zijn de leerkrachten van ABBS X door Snappet 
begeleid bij de volgende onderwerpen: lesopbouw in 
Snappet, plannen met Snappet. (1LK – 1 gesprek) 

WB 

OBS  Leerkrachten hebben in ieder geval de 'updatetraining' 
bijgewoond en de bijeenkomst 'Methode 1'. In het jaar 
2016-2017 is er geen leerkracht van OBS X in begeleiding 
geweest bij Snappet. 

NB 

OBS  Leerkrachten hebben in ieder geval de 'updatetraining' 
bijgewoond en de bijeenkomst 'Doelen 1'. Leerkrachten 
geven aan een heel goede ICT-er op hun school te hebben 
waaraan zij veel vragen kunnen stellen en die intensief 
contact houdt met Snappet. In het jaar 2016-2017 zijn de 
leerkrachten van OBS X (of in dit geval de ICT-er die dit weer 
doorgeeft aan de leerkrachten) door Snappet begeleid bij 
de volgende onderwerpen: het aanpassen van streefniveaus 
en herhaling inbouwen. (1LK middenbouw – 3 gesprekken, 
1 LK bovenbouw – 3 gesprekken) 

WB 

OBS  - CO 

OBS  - CO 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Onderzoeksdesign, deelnemers, dataverzameling en gebruikte instrumenten 
 
4.1 Onderzoeksdesign 
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In dit onderzoek werd een voortest-interventie-natest-design gebruikt. Dit betekent dat 
deelnemers aan het onderzoek gevraagd werden aan het begin en aan het eind van het 
schooljaar 2016-2017 vragenlijsten in te vullen. Ook vonden groepsgesprekken met de 
leerkrachten en observaties in de klas plaats aan zowel het begin als het eind van het 
schooljaar 2016-2017. Gedurende het schooljaar woonden leerkrachten al dan niet 
trainingsbijeenkomsten bij gericht op het gebruik van Snappet 3.0 en werden zij al dan niet 
persoonlijk begeleid door Snappet bij het gebruik van bepaalde functies in Snappet 3.0 of 
het vormgeven van het onderwijs met behulp van Snappet. Op basis van de ontvangen 
begeleiding door Snappet zijn de scholen van ps 6.3 aan het eind van het schooljaar 2016-
2017 ingedeeld in een groep die begeleid is door Snappet (WB), een groep die niet begeleid 
is door Snappet (NB) en een controlegroep (CO). De controlegroep bestond uit twee scholen 
van Stichting X die geen gebruik maken van Snappet. De NB, WB en CO-groep zijn in de 
analyses van de resultaten met elkaar vergeleken. 
 
4.2 Deelnemers 
 
Bij aanvang van het onderzoek was bepaald dat 16 scholen van ps 6.3 deel zouden nemen 
aan het onderzoek. De 17de school heeft niet meegedaan aan het onderzoek, dit betrof een 
AZC-school. In de loop van het onderzoek heeft één van de 16 scholen besloten af te zien 
van deelname wegens andere prioriteiten. Twee scholen van Stichting X hebben als 
controleschool deelgenomen aan het onderzoek. In Tabel 4 is een overzicht te vinden van de 
deelnemende scholen en het aantal deelnemende leerkrachten en kinderen per school, per 
groep (WB, NB en CO). 
 
Tabel 4. Aantal deelnemende scholen inclusief aantal deelnemende leerkrachten en 
leerlingen per school. 
 
School Aantal deelnemende 

leerkrachten (groep 4 t/m 8) 
Aantal deelnemende 
leerlingen (groep 4 t/m 8) 

Groep (NB, WB of 
CO) 

 8 122 NB 

 8 116 NB 

 3 32 WB 

 4 29 NB 

 9 92 WB 

 6 61 NB 

 7 53 WB 

 4 26 NB 

 5 70 WB 

 3 38 WB 

 5 33 NB 

 Afgezien van deelname Afgezien van deelname - 

 4 46 WB 

 2 18 WB 

 9 128 NB 

 5 53 WB 

 13 146 CO 

 4 39 CO 

Totaal 99 1102  

Totaal WB 38 402 - 
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Totaal NB 44 515 - 

Totaal CO 17 185 - 

 
Van het aantal deelnemende kinderen in de WB-groep is 53 % jongen (214). Van het aantal 
deelnemende kinderen in de NB-groep is 53 % jongen (272). Van het aantal deelnemende 
kinderen in de CO-groep is 47 % jongen (87). Bij aanvang van het onderzoek lag de 
gemiddelde leeftijd van de groep 4/5 kinderen in de WB-groep tussen de 7 jaar, 10 maanden 
(SD = 7 maanden) en 7 jaar, 11 maanden (SD = 7 maanden). De gemiddelde leeftijd van de 
groep 4/5 kinderen in de NB-groep lag tussen de 7 jaar, 10 maanden (SD = 7 maanden) en 7 
jaar, 11 maanden (SD = 7 maanden). De gemiddelde leeftijd van de groep 4/5 kinderen in de 
CO-groep lag tussen de 7 jaar, 9 maanden (SD = 7 maanden) en 7 jaar, 11 maanden (SD = 7 
maanden). Bij aanvang van het onderzoek lag de gemiddelde leeftijd van de groep 6/7/8 
kinderen in de WB-groep tussen de 10 jaar, 6 maanden (SD = 1 jaar) en 10 jaar, 8 maanden 
(SD = 1 jaar). De gemiddelde leeftijd van de groep 6/7/8 kinderen in de NB-groep lag tussen 
de 10 jaar, 6 maanden (SD = 1 jaar) en 6 jaar, 7 maanden (SD = 1 jaar). De gemiddelde 
leeftijd van de groep 6/7/8 kinderen in de CO-groep lag tussen de 10 jaar, 5 maanden (SD = 1 
jaar) en 10 jaar, 7 maanden (SD = 1 jaar). De leerkrachten in de WB-groep hebben gemiddeld 
tussen de 20-25 jaar ervaring in het onderwijs en tussen de 3-4 jaar ervaring met Snappet. 
De leerkrachten in de NB-groep hebben gemiddeld tussen de 15-20 jaar ervaring in het 
onderwijs en tussen de 3-4 jaar ervaring met Snappet. De leerkrachten in de CO-groep 
hebben gemiddeld tussen de 10-15 jaar ervaring in het onderwijs en geen ervaring met 
Snappet. 
 
4.3 Dataverzameling en gebruikte instrumenten 
 
De voormeting heeft plaatsgevonden in november/december 2016. Op de deelnemende 
scholen in de WB- en NB-groep hebben één à twee observaties in de klas plaatsgevonden. 
De scholen hebben zelf kunnen aangeven in welke klassen het mogelijk was om te 
observeren. Uiteindelijk is er op de scholen in de WB-groep vijf keer een rekenles in de 
‘bovenbouw’ geobserveerd (7/8, 7/8, 6/7/8, 6/8, 6/7), drie keer een rekenles in de 
‘onderbouw’ (5/6, 5/6, 5/6), één keer een spellingles in de ‘bovenbouw’ (7) en drie keer een 
spellingles in de ‘onderbouw’ (3/4/5, 4/5, 4). Op de scholen in de NB-groep is er zeven keer 
een rekenles in de ‘bovenbouw’ geobserveerd (5/6/7/8, 8, 8, 6/7/8, 8, 6/7/8, 5/7), twee keer 
een rekenles in de ‘onderbouw’(4/5, 5) en vier keer een spellingles in de ‘bovenbouw’ 
(6/7/8, 6/7, 7, 6/8). Op de scholen in de CO-groep is niet geobserveerd. Op dezelfde dag dat 
er een observatie had plaatsgevonden, werd een groepsinterview georganiseerd met de 
(Snappet-)leerkrachten die die dag op de betreffende school aan het werk waren. Een enkele 
keer nam ook de directeur van de school deel aan het gesprek. In de WB-groep hebben 23 
van de 38 Snappet-leerkrachten deelgenomen aan het interview. In de NB-groep hebben 23 
van de 44 Snappet-leerkrachten deelgenomen aan het interview. Op de CO-scholen zijn geen 
groepsinterviews met leerkrachten georganiseerd. Bij de kinderen in de WB-, NB-, en CO-
scholen zijn drie vragenlijsten digitaal afgenomen om motivatie, zelfregulatie en 
samenwerken te meten. In de afname is onderscheid gemaakt tussen de groepen 4/5 en de 
groepen 6/7/8 waarbij de groepen 4/5 als ‘onderbouw’ en de groepen 6/7/8 als 
‘bovenbouw’ werden beschouwd. Een willekeurig aantal van + 26 kinderen is gevraagd naar 
hun mening over het werken op de tablet.  
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De nameting heeft plaatsgevonden in mei/juni/juli 2017. Tijdens de nameting is er op 
de scholen in de WB-groep zeven keer een rekenles in de ‘bovenbouw’ geobserveerd (6/7/8, 
8, 7/8, 7, 6, 7/8, 6/7), drie keer een rekenles in de ‘onderbouw’ (5, 4/5, 5/6), één keer een 
spellingles in de ‘bovenbouw’ (7/8) en drie keer een spellingles in de ‘onderbouw’ (3/4/5, 5, 
5/6). Op de scholen in de NB-groep is er drie keer een rekenles in de ‘bovenbouw’ 
geobserveerd (6/7/8, 8, 6/7/8) en twee keer een rekenles in de ‘onderbouw’ (3/4/5, 4/5). In 
de WB-groep hebben 20 van de 38 Snappet-leerkrachten deelgenomen aan het interview. In 
de NB-groep hebben 16 van de 44 Snappet-leerkrachten deelgenomen aan het interview. De 
samenstelling van het docententeam dat deelnam aan het groepsinterview tijdens de 
nameting verschilde enigszins van de samenstelling van het docententeam dat deelnam 
tijdens de voormeting. Wederom zijn de vragenlijsten om motivatie, zelfregulatie en 
samenwerken te meten bij de kinderen afgenomen, waarin wederom onderscheid werd 
gemaakt tussen de groepen 4/5 als ‘onderbouw’ en de groepen 6/7/8 als ‘bovenbouw’4. Een 
willekeurig aantal van + 22 kinderen is gevraagd naar hun mening over het werken op de 
tablet.  

Tijdens de nameting hebben niet op alle scholen observaties plaatsgevonden, ook is 
er niet op elke school een groepsinterview met de leerkrachten georganiseerd. De 
betreffende scholen gaven aan door de drukte in verband met het naderende einde van het 
schooljaar geen mogelijkheid te zien voor een observatie en/of een leerkrachtinterview. In 
dat geval is er gezocht naar alternatieven zoals het stellen van vragen aan de intern 
begeleider of het stellen van vragen tijdens een observatie dan wel het stellen van extra 
vragen tijdens het leerkrachtinterview. Naast de vragenlijsten voor de leerlingen, de 
observaties in de klas en de groepsinterviews met de leerkrachten, is er een document 
geraadpleegd waarin scholen binnen ps 6.3 zelf opgetekend hebben hoe zij werken met 
Snappet 3.0 en hebben leerkrachten digitaal een korte vragenlijst ingevuld over het werken 
met Snappet. In de WB-groep hebben 21 van de 38 Snappet-leerkrachten de Snappet-
vragenlijst ingevuld. In de NB-groep hebben 20 van de 44 Snappet-leerkrachten de Snappet-
vragenlijst ingevuld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Analyses 
 

Om tot conclusies over de resultaten van dit onderzoek te komen, zijn enkele analyses over 
de verzamelde data uitgevoerd. De observaties en interviews met de leerkrachten zijn 

                                                           
4
 Wegens organisatorische redenen heeft de tweede afname van de leerlingvragenlijsten in april 

plaatsgevonden. Op twee scholen zijn de leerlingvragenlijsten voor een derde keer afgenomen, in juli. Omdat 

het slechts twee scholen betreft, zijn de resultaten van deze derde afname niet in dit schoolrapport 

opgenomen. 
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kwalitatief geanalyseerd, dat wil zeggen, uit verslagen van de observaties en de op papier 
uitgewerkte interviews is informatie geselecteerd die relevant is voor het beantwoorden van 
de onderzoeksvragen 1a (Hoe geven leerkrachten invulling aan onderwijs op maat via 
Snappet in het reken- en spellingonderwijs?), 2a (Hoe ervaren leerkrachten het werken met 
Snappet?), 2b (Hoe ervaren leerlingen het werken met Snappet?) en 3a (Wat is het effect 
van scholing in leerkrachtvaardigheden op de invulling die leerkrachten geven aan onderwijs 
op maat via Snappet in het reken- en spellingonderwijs?). Ter aanvulling op deze informatie 
zijn het document waarin scholen binnen ps 6.3 zelf opgetekend hebben hoe zij werken met 
Snappet 3.0 en de antwoorden op de vragen in de digitaal ingevulde korte vragenlijst over 
het werken met Snappet grondig doorgenomen.   

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen 3b (Wat is het effect van 
scholing in leerkrachtvaardigheden die van belang zijn bij het gebruik van Snappet op 
leeropbrengsten in het rekenen en spellen bij de leerlingen?), 3c (Wat is het effect van 
scholing in leerkrachtvaardigheden die van belang zijn bij het gebruik van Snappet op de 
motivatie van de leerlingen voor leren?) en 3d (Wat is het effect van scholing in 
leerkrachtvaardigheden die van belang zijn bij het gebruik van Snappet op zelfregulatie van 
de leerlingen?) zijn enkele stappen genomen in het analyseren van de leerresultaten en de 
antwoorden van de leerlingen op de vragen in de vragenlijsten om motivatie, zelfregulatie 
en samenwerken te meten. Ten eerste werden de beschrijvende statistieken bekeken. De 
gemiddelden en standaarddeviaties per WB-, NB- en CO-groep van de scores op de voor – en 
nameting werden berekend. In paragraaf 5 zijn de beschrijvende statistieken weergegeven 
in tabellen. De gemiddelden en standaarddeviaties verschillen tussen de WB-, NB-, en CO-
groep. Om betekenis te kunnen geven aan deze verschillen werden er, als tweede en laatste 
stap, (univariate of multivariate) covariantieanalyses uitgevoerd. Via deze analyses was het 
mogelijk na te gaan of de scores op de nameting samenhangen met de groep waarin de 
leerlingen zitten (WB-, NB-, of CO-groep) én werd er rekening gehouden met de scores op de 
voormeting. Alléén als de scores van de drie groepen op de nameting significant van elkaar 
verschillen, mogen de verschillen worden toegeschreven aan de interventie. Een uitgebreide 
uitleg en interpretatie van elk type analyse is te vinden in de bijlage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Resultaten  
 
6.1 Invulling Snappet-onderwijs 
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Informatie over de invulling van het Snappet-onderwijs werd verzameld door op elke 
deelnemende school binnen ps 6.3 één à twee Snappet-lessen, rekenen en/of spelling, te 
observeren tijdens de voor- en nameting. Voorafgaand aan de observaties werden enkele 
richtlijnen opgesteld om te weten waarop te letten tijdens de observaties. Zo werd er aan 
het begin van een les bekeken hoe de les werd ingeleid en hoe instructie werd gegeven. 
Tijdens de les werd er gekeken welke werkvormen en materialen er werden gebruikt, hoe er 
feedback werd gegeven, hoe interacties tussen leerkracht-leerling-ICT verliepen en werd er 
een indruk gekregen van de sfeer in de klas. Aan het eind van de les werd bekeken hoe de 
les werd afgesloten en geëvalueerd. Het betrof richtlijnen omdat elke geobserveerde les 
anders in elkaar zat. De ene keer werd er een instructieles geobserveerd, de andere keer een 
les waarin alleen zelfstandig werd gewerkt. Dikwijls was het mogelijk een gehele les, van 
introductie tot afsluiting, te observeren, soms was het alleen mogelijk een deel van een les 
te observeren. Was er tijdens een observatie nog niet voldoende informatie over de invulling 
van het Snappet-onderwijs verkregen, dan werden hier tijdens het groepsinterview met de 
leerkrachten verdere vragen over gesteld. Ook werden het document waarin scholen binnen 
ps 6.3 zelf opgetekend hebben hoe zij werken met Snappet 3.0 en de antwoorden op de 
vragen in de digitaal ingevulde korte vragenlijst over het werken met Snappet bekeken.    
 
 6.1.1 Invulling Snappet-onderwijs 
Tabel 5 geeft een samenvattend overzicht van de invulling van het Snappet-onderwijs op 
elke deelnemende school binnen ps 6.3. 
 
 



Tabel 5. Invulling van het Snappet-onderwijs op elke deelnemende school binnen ps 6.3. 
 
OBS  
Snappet 3.0 

Weekindeling  Elke schooldag (maandag t/m vrijdag) wordt er in de ochtend aan rekenen en spelling/taal gewerkt. Elke 6 weken worden er 
bloktoetsen gemaakt (op papier), daarna volgt er een week remediëring, dan is er veel aandacht voor wat niet goed gaat. 

Lesindeling Methodegericht (Alles telt). Groepsdynamisch onderwijs. Sociale aspect centraal. Lessen duidelijk gestructureerd en strak 
georganiseerd. Onderwijs georganiseerd in groepjes, kinderen helpen elkaar veel/werken veel samen. Leerkracht maakt een 
weekplanning met daarin opgaven per dag per ‘spoor’ (niveau). Er zijn drie sporen: bovengemiddeld (groen, alleen de 
moeilijkste opgaven van de les van die dag), gemiddeld (blauw, makkelijkere opgaven en minder opgaven), basis (rood, alle 
opgaven, voor als er meer geoefend moet worden). Kinderen kiezen zelf het spoor dat bij hen past. Eerste 10 minuten van 
de les ‘full speed’ in Snappet. Kinderen werken zelfstandig aan de opgaven die horen bij de les, op hun eigen niveau, zonder 
te praten, zonder van de stoel op te staan. Tijdens deze minuten zit de leerkracht aan het bureau en is ook stil. Kinderen 
mogen vragen stellen, maar ze moet het eerst zelf proberen. De 10 minuten worden op de klok aangegeven en na 10 
minuten klinkt het alarm, de kinderen mogen dan stoppen. Daarna instructie, 8-10 minuten. Tijdens de instructie hoeven de 
kinderen niet hun tablet erbij te pakken. Een deel van de eerste opgave wordt samen doorgenomen. Aan het andere deel 
van de opgave mogen de kinderen zelf werken, ze worden gestimuleerd om samen te werken, 10 minuten. De antwoorden 
worden geëvalueerd. Daarna gaan de kinderen zelf verder met de opgaven die horen bij de les, vervolgens werken ze verder 
in de plus. Als deze opgaven klaar zijn, gaan ze met de eigen doelen verder (uit het werkpakket) die horen bij de weektaak. 
Dit kunnen de kinderen doen op een eigen manier. De leerkracht legt spellen en stencils die passen bij de doelen van de 
kinderen die vallen onder de weektaak klaar in de container van die week. De leerkracht heeft ook opgaven klaargezet op de 
tablet. Kinderen kunnen zelf spellen of werkbladen kiezen waarmee ze een weekdoel gaan oefenen waarmee ze nog moeite 
hebben, 20 min. Tijdens de 20 min zelfstandig werken mogen ze met elkaar overleggen. De weektaken per 
rekenen/spelling/woordenschat/taal worden op een bord geschreven. De kinderen hebben een persoonlijk overzicht ook 
zelf bij zich, een agenda voor de week. Zo weten ze zelf wat ze moeten doen. In de agenda noteren ze ook de opgaven die ze 
hebben gemaakt. 

Instructie Directe instructiemodel. 8-10 minuten, tijdens de instructie hoeven de kinderen niet hun tablet erbij te pakken. Een deel van 
de eerste opgave wordt samen doorgenomen. Aan het andere deel van de opgave mogen de kinderen zelf werken, ze 
worden gestimuleerd om samen te werken, 10 minuten. De antwoorden worden geëvalueerd. 

Feedback Leerlingen krijgen feedback in Snappet zelf: ze zien hoeveel punten ze per opgave hebben verdiend en kunnen een 
maximum van 4 sterren verdienen bij het behalen van een doel. Ze kunnen zelf zien welke doelen ze al behaald hebben en 
aan welke doelen ze nog moeten werken. Vraag eerst stellen aan schoudermaatje (kind dat naast je zit), daarna aan 
oogmaatje (kind dat tegenover je zit), nog geen antwoord, dan vraag bespreken met het groepje. Als het groepje het ook 
niet weet, dan wordt de vraag opgeschreven en in een doos voor de leerkracht gestopt. Ook het blokjessysteem wordt 
(minder intensief) gebruikt. Ligt het blokje op rood, dan werkt het kind zelfstandig en wil het niet gestoord worden. Ligt het 
blokje op groen, dan kan het kind andere kinderen helpen en is er ruimte voor samenwerking. Ligt het blokje op vraagteken, 
dan heeft het kind een vraag voor de leerkracht. Leerkrachten maken maar heel af en toe een loopronde, ze geven aan dat 
het lopen door de klas stoort. Kinderen kiezen zelf het spoor dat bij hen past, maar ze worden gestimuleerd voor het voor 
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hun uitdagende pad te kiezen. Leerkracht houdt in de gaten wat kinderen doen en stuurt bij als kinderen het zich telkens te 
moeilijk of te makkelijk maken of als ze er telkens voor kiezen om alle opgaven te maken, terwijl dit voor het niveau van het 
kind niet nodig is. De leerkracht gaat dan een gesprek met het kind aan. Terwijl de kinderen zelfstandig aan het werk zijn, 
kunnen ze verlengde instructie krijgen. De leerkrachten letten vooral op de werkhouding van de kinderen. Zij hoeven hun les 
in Snappet niet af te hebben, zolang ze maar hebben laten zien dat ze hard gewerkt hebben. Werken de kinderen goed, dan 
krijgen ze veel complimenten. Naast de mondelinge feedback op werkhouding proberen leerkrachten op andere manieren 
de motivatie en concentratie van kinderen hoog te houden: 
Sociobord. Kinderen geven na elke pauze aan met wie ze gespeeld hebben en hoe het ging. Dat doen ze door magneetjes 
met hun foto bij andere magneetjes met foto’s van andere kinderen te plaatsen en daar een vrolijke of verdrietige smiley bij 
te zetten. Na de pauze wordt het bord besproken. De leerkracht vraagt hoe het ging en of het wellicht nodig is om een 
(driehoek)gesprek te organiseren (tussen kinderen + leerkracht). Er is geen pestprotocol van bovenaf, maar dit is 
geïntegreerd in de organisatie van het onderwijs.  
Ok-meter. Iedere dag wordt op de Ok-meter aangegeven hoe het gedrag en de werkhouding van de kinderen is geweest. De 
leerkracht bespreekt dit met de kinderen. 1x per maand vullen de kinderen een Ok-meter voor zichzelf in. Hoe voelen ze 
zich, hoe voelen ze zich in de klas, hoe voelen ze zich/wat vinden ze van de leerkracht.  
Motivatie-scan. Tijdens ‘full speed’ momenten checkt de leerkracht de motivatie van de kinderen (hoe geconcentreerd zijn 
ze aan het werk, wat is er van hun gezicht en werkhouding af te lezen?). 1x per maand wordt de motivatie-scan uitgevoerd 
door de leerkracht. Kinderen krijgen een cijfer voor hun motivatie (blauw = 0-5, onvoldoende, rood = 5-8, voldoende, groen 
= 8-10, hoge motivatie). 
Beloningssysteem voor werkhouding, inzet tijdens de les. Als de kinderen goed zelfstandig werken, krijgen ze per groepje 
een steentje. De leerkracht laat heel duidelijk zien dat een groepje een steentje krijgt en dit steentje maakt ook geluid. Na 
afloop van de les worden de steentjes weer ingeleverd. Het verlangen naar het krijgen van deze steentjes is belangrijker dan 
het hebben van de steentjes.  
Kinderen worden aangewezen als stiltekapitein van hun groepje, er wordt dan van hen verwacht dat ze het goede voorbeeld 
geven. Ze mogen ook andere kinderen erop wijzen stil te zijn, niet op te mogen staan tijdens de 10 minuten ‘full speed’ etc. 
Andere kinderen worden aangewezen als bijvoorbeeld materiaalkapitein. Alles om de rust te bewaren tijdens de les/het 
zelfstandig werken. Daarnaast is rechtvaardigheid van belang. Ieder kind doorloopt zijn/haar eigen proces, met elkaar 
vergelijken wordt ontmoedigd, nergens in de klas is te zien hoe ver ieder kind is.   
Tussen de lessen door doen de kinderen ‘energizers’, bewegingsoefeningen, om de kinderen fris te houden. 

Klascontext en materiaal Kinderen in groepjes van vier. Speciaal systeem: de leerkracht op ‘zonneplek’, groepjes kinderen als zonnestralen om de 
‘zonneplek’ heen (schuin). Jongere kinderen werken op 7,0 inch tablets, oudere kinderen op 10,1 inch tablets. Kinderen 
werken eerst op de tablet, daarna mogen ze zelf kiezen of ze aan doelen werken via Snappet of op papier/via 
werkbladen/spellen. Kinderen hebben veel materiaal op hun tafel liggen, de tablet, maar ook potloden, kladblok, schriften, 
een eigen klapper. Elke klas beschikt over een digiboard. 

OBS  Weekindeling  Elke schooldag (maandag t/m vrijdag) wordt er in de ochtend aan rekenen en spelling gewerkt in alle groepen. Drie kwartier 
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Snappet 3.0 rekenen (voor de pauze), half uur spelling, half uur taal (taalopdrachten worden minder tot niet in Snappet uitgevoerd). In 
groep 4/5 start elke rekenles met 10 min automatiseren, daarna wordt er ook met klappers gewerkt (dus er wordt niet altijd 
gebruik gemaakt van Snappet). In de laatste weken van het jaar wordt het rekenen ook afgewisseld met 5-woorden dictees, 
daarna weer verder met rekenen. In groep 8 wordt er toegewerkt naar het maken van een eigen weekindeling, daar wordt 
meestal na de Kerstvakantie mee begonnen. Aan het eind van de week moeten de kinderen rekenen, spelling, taal 
afhebben, ze kunnen zelf kiezen wanneer ze wat doen. Vanaf het begin van het jaar wordt er in groep 8 al met dagtaken 
gewerkt. Aan het begin van de ochtend wordt de dagtaak uitgelegd, daarna kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag. 
Omdat alle groepen elke ochtend dezelfde structuur aanhouden, eerst rekenen, daarna spelling/taal, kunnen kinderen die 
een individuele leerlijn volgen makkelijk van de een naar de andere klas gaan voor instructie, zo hoeft, bijvoorbeeld, de 
leerkracht van groep 8 geen extra instructie te geven aan de ene leerling die rekenen op het niveau van groep 7 volgt. 

Lesindeling Methodegericht (Alles telt). Wordt er ingeschat dat bepaalde doelen niet voldoende behandeld worden aan de hand van de 
methode, dan wordt er soms van de methode afgeweken. Per vak indeling in instructie-, basis-, plusgroep. Leerkracht maakt 
per week een overzicht van de vakken die per dag aan bod komen, of het een instructieles is of een les waarin zelfstandig 
wordt gewerkt en welke opgaven er per groep in de les gemaakt gaan worden/aan welke doelen zal worden gewerkt. Ieder 
kind krijgt een uitgeprinte versie van het overzicht. Zo kunnen ze zelf zien wat ze moeten doen, weten ze wanneer ze 
bepaalde opgaven af moeten hebben en kunnen ze hun eigen werk plannen. Kinderen die wat betreft rekenen/spelling/taal 
nog niet op het niveau van hun groep zitten of al daarboven zitten, volgen een aparte leerlijn. Een Snappet pakket houdt 
geen rekening met kinderen die voor een bepaald vak nog niet op het niveau van hun groep zitten of daar al boven zitten. 
Terwijl kinderen aan het werk zijn, volgt de leerkracht de vorderingen via het dashboard. De leerkracht bekijkt hoever de 
kinderen zijn, of ze de opgaven goed maken en met welke opgaven de kinderen moeite hebben. Op basis van het overzicht 
kan de leerkracht een leerling vragen nog eens terug te gaan naar een opgave of bij een leerling langsgaan om na te gaan 
waarom de betreffende leerling moeite heeft met een opgave. In het overzicht is ook te zien hoeveel groei het kind 
doormaakt. De groei wordt bepaald op basis van het eigen niveau van het kind. Wat valt te verwachten op basis van 
voorgaande resultaten en waar zit het kind nu? Binnen Snappet werken kinderen aan leerdoelen die bij de les horen en 
leerdoelen die horen bij de CITO-doelen die ze begin-midden-eind van het jaar behaald moeten hebben. Dit doen ze op hun 
eigen niveau. De leerkracht kan bekijken met welke leerdoelen kinderen meer/minder moeite hebben en op basis daarvan 
opgaven in het werkpakket zetten. Als een leerdoel behaald is, kan de leerkracht dit leerdoel afstrepen/afsluiten. Buiten 
Snappet zijn er extra opties voor met name de kinderen in de instructiegroep en de kinderen in de plusgroep. Kinderen die 
voor een bepaald vak in de instructiegroep zitten, maken onderdeel uit van de zorgzuil. Deze kinderen krijgen extra 
instructie van de leerkracht, de leerkracht rapporteert wat er gedaan is en hoe het ging. Kinderen in de plusgroep krijgen (in 
ieder geval in groep 8) extra opdrachten om hen te stimuleren zelfstandig, creatief en dieper na te denken. Kinderen in de 
plusgroep kunnen zelf bepalen of ze instructie bij een opdracht nodig hebben. Als ze snappen wat ze moeten doen, kunnen 
ze ervoor kiezen zelf zonder instructie aan de slag te gaan, maar als ze fouten maken, zegt de leerkracht er wel wat van. Zo 
leren kinderen hun eigen leerproces vorm te geven, leer ze inschatten wat ze wel/niet al kunnen/weten. 

 Instructie Directe instructiemodel. In groep 8 vinden er op maandag en woensdag meestal instructielessen rekenen/spelling/taal 
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plaats, de stof wordt dan door de leerkracht uitgelegd, op de andere dagen in de week betreft het zelfstandig werken lessen 
waarin de kinderen zelfstandig met de stof en hun doelen aan de slag gaan. Tijdens het zelfstandig werken, lopen 
leerkrachten hulprondes. Na afloop van de reguliere instructie en tussen de hulprondes in geven leerkrachten verlengde 
instructie indien nodig. De leerkracht in groep 8 geeft geen instructie volgens het instructiemodel van Snappet. De 
leerkracht pikt een onderwerp eruit dat de kinderen moeilijk vinden. De leerkracht schrijft een opgave op het digiboard en 
vraagt aan de kinderen de opgave op te lossen. Als ze een antwoord hebben gegeven, vraagt de leerkracht hen hoe ze tot 
het antwoord zijn gekomen. Daarna legt de leerkracht de strategie nog eens uit. De leerkracht wijst kinderen aan, niet alleen 
de kinderen die hun vinger opsteken. Na de uitleg gaan de kinderen aan het werk met stof waarover instructie gegeven is. 
Ieder op eigen niveau.  

Feedback Leerlingen krijgen feedback in Snappet zelf: ze zien hoeveel punten ze per opgave hebben verdiend en kunnen een 
maximum van 4 sterren verdienen bij het behalen van een doel. Ze kunnen zelf zien welke doelen ze al behaald hebben en 
aan welke doelen ze nog moeten werken. Vorderingen van de leerlingen worden op een computerscherm gevolgd 
(klassenoverzicht). Op basis van het dashboard wordt een kind gevraagd om bijvoorbeeld nog eens terug te gaan naar een 
opgave of gaat de leerkracht bij deze leerling langs. Er wordt ook feedback gegeven als de leerling hier zelf om vraagt via het 
blokjessysteem. Leerkrachten vinden positieve feedback en feedback op het leerproces belangrijk. Leerkrachten letten ook 
op 'vreemde' dingen. Ze roepen een kind bij zich dat vastloopt, terwijl ze dit niet van het kind hadden verwacht. Ze checken 
of het kind het echt moeilijk vindt en extra instructie nodig heeft, of dat het wellicht met werkhouding te maken heeft. 
Negen van de tien keer blijkt het dan met werkhouding te maken te hebben, aldus de leerkrachten. Zo worden de leerlingen 
zich hiervan bewust, de leerkrachten dagen de leerling dan uit te laten zien dat hij/zij het wél snapt. De leerkracht van groep 
5/6 heeft aangegeven soms de vorderingen van de leerlingen op het digiboard te laten zien zodat een kind een ander kind 
uit de klas kan helpen. De leerkracht gaat aan dat kinderen het vaak beter aan elkaar kunnen uitleggen dan de leerkracht 
aan een kind en dat de kinderen het ook leuk vinden om aan elkaar iets uit te leggen. 

Klascontext en materiaal In groep 8 zitten de kinderen in groepjes van vier in de klas. Als kinderen een toets moeten maken, zitten ze ieder apart in 
rijen achter elkaar. 10,1 inch tablets. Naar believen kunnen kinderen andere materialen als hulpmiddel gebruiken, 
bijvoorbeeld een schrift of rekenmachine. Buiten de klas staan computers waar kinderen soms ook op werken. Elke klas 
beschikt over een digiboard. 

OBS  
Snappet 3.0 

Weekindeling  Met Snappet 2.0 werd er om de dag instructie gegeven en om de dag betrof het een herhalingsles. Met Snappet 3.0 
beginnen de Snappetlessen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag met instructie, daarna zelfstandig werken. 
Iedere dag komt een nieuw doel aan bod, dus 4 doelen per week. Vrijdag is een herhaaldag, waarin aan de plusopdrachten 
van de doelen van de afgelopen week wordt gewerkt. Rekenen elke dag (5 dagen) in de ochtend. Spelling 3 dagen in de 
week in de ochtend. Rekenen en taal combi tot 10.30u. 11-12u spelling. Soms mogen kinderen zelf volgorde 
rekenen/spelling/taal kiezen. Elke vijfde week is er een ‘parkeerweek’. De stand van zaken wordt dan opgemaakt en 
kinderen gaan uitsluitend werken aan de doelen die ze nog niet behaald hebben om deze ‘weg te werken’. 

Lesindeling Met Snappet 2.0 werd er volgens de methode gewerkt, sinds Snappet 3.0 wordt er bij rekenen doelgericht gewerkt. Er wordt 
gekeken naar de doelen die kinderen voor de CITO-toets behaald moeten hebben. Deze doelen worden een voor een 
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behandeld. De rekenlessen worden voornamelijk in Snappet gemaakt, kinderen mogen hier andere materialen, zoals een 
schrift en telraam, bij gebruiken. Bij spelling wordt er aan de hand van een methode gewerkt, 'Spelling op maat', deze 
methode sluit aan bij Snappet, er worden dan ook opgaven in Snappet gemaakt, maar deels wordt er nog in het schrift 
gewerkt. 

Instructie De leerkrachten volgen het instructiemodel zoals dit bij Snappet is geformuleerd (zie paragraaf 3.2.1), hierin komen 
elementen van het directe instructiemodel terug. De instructie bestaat uit al dan niet een algemene introductie van het 
thema door de leerkracht zelf. De leerkracht oriënteert zich op de opdracht samen met de kinderen en activeert voorkennis. 
Daarna loop de leerkracht samen met de kinderen opgave 1 door (a,b,c,d,e..). Kinderen gaan vervolgens zelf aan de slag met 
opgave 2. De leerkracht evalueert opgave 2 met de kinderen. Opgave 3 wordt alleen gebruikt voor extra instructie, als nodig. 
Daarna gaan kinderen zelfstandig verder met het doel. De leerkracht zet doelen klaar op de tablet en in de werkpakketten. 
In de klas hangt een bord met daarop dagdoelen en weekdoelen waaraan de kinderen tussen de lessen door kunnen 
werken. Omdat er sprake is van combinatieklassen, werken er telkens twee groepen zelfstandig, terwijl de leerkracht aan 
één groep instructie geeft. 

Feedback Leerlingen krijgen feedback in Snappet zelf: ze zien hoeveel punten ze per opgave hebben verdiend en kunnen een 
maximum van 4 sterren verdienen bij het behalen van een doel. Ze kunnen zelf zien welke doelen ze al behaald hebben en 
aan welke doelen ze nog moeten werken. Het liefst geven de leerkrachten meteen feedback aan de hand van het dashboard 
(klassenoverzicht), omdat ze de kinderen dan nog bij kunnen sturen. Op vrijdag worden de doelen van de week teruggepakt, 
dan laten de leerkrachten de kinderen zelf bekijken welke doelen ze al behaald hebben en welke doelen nog niet. Wat 
vinden ze nog moeilijk, waar willen ze nog mee oefenen. Elke vijfde week een ‘parkeerweek’ om te bekijken waar we staan 
ten opzichte van CITO, dan wordt er teruggegrepen op alle doelen van de voorgaande periode. Tijdens de lessen wordt het 
blokjessysteem gebruikt. Naast het bekijken van het dashboard, maken leerkrachten looprondes door de klas om te zien of 
kinderen vragen hebben. Er hangt een doelenbord in de klas waarop kinderen zelf kunnen aangeven welke doelen ze 
wel/nog niet behaald hebben, dit kunnen ze doen met behulp van gekleurde magneetjes. 

Klascontext en materiaal In groep 6/7/8 zitten kinderen in ‘groepjes’ van twee of drie, een groepje van vier, in rijen achter elkaar. Groep 6 zit aan de 
deurkant, groep 7/8 zit aan de raamkant. In groep 3/4/5 zitten kinderen in groepjes van vier of vijf bij elkaar. Kinderen van 
de drie groepen zitten door elkaar. 7,0 inch tablets, maar in de loop van het jaar hebben de groepen 7 en 8 een 10,1 inch 
tablet gekregen. Naast de tablet worden er enkele concrete materialen gebruikt, zoals een schrift en een telraam. Buiten de 
klas staan computers waar kinderen soms ook op werken. In de klas is een digiboard aanwezig.  

OBS  
Snappet 3.0 

Weekindeling  Van maandag t/m vrijdag wordt er in de ochtend aan rekenen en spelling gewerkt, daarna aan taal en begrijpend lezen. 

Lesindeling Methodegericht (Alles telt). Er wordt afgewisseld tussen werken uit het boek en werken in de tablet. Met name voor 
rekenen wordt de tablet fijn gevonden, maar kinderen moeten de som uitschrijven in het kladschrift/op het wisbordje. Voor 
spelling wordt ook de tablet gebruikt, maar minder intensief. De leerkracht van groep 6/7/8 laat de kinderen rekenen en 
spelling consequent op de tablet maken, boeklessen worden als aanvulling op de tablet gebruikt. De leerkracht van groep 
4/5 gebruikt de tablet hoofdzakelijk bij rekenen, bij spelling en taal wordt eerst de boekles gemaakt, daarna gaan de 
kinderen op eigen niveau verder op de tablet, er worden dus alleen extra opgaven op de tablet gemaakt. In groep 4/5 wordt 
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het schrijfproces ook nog heel belangrijk gevonden, in groep 6/7/8 ligt het accent meer op inoefenen en meer werk 
verzetten. 

Instructie Directe instructiemodel. In groep 4/5 worden er per week instructiemomenten ingepland, de groepen krijgen om de beurt 
instructie. Het kan voorkomen dat een zelfstandige les toch lastiger wordt gevonden dan gedacht, dan wordt daar met 
instructie op ingesprongen. In groep 6/7/8 werd er in eerste instantie iedere dag instructie gegeven, maar nu heeft de 
leerkracht dit losgelaten. Er zijn geen vaste instructiemomenten per week, de leerkracht geeft instructie als hij merkt dat dit 
nodig is. Kinderen zijn per vak ingedeeld in een instructiegroep, basis- en plusgroep. De instructiegroep in groep 4/5 werkt 
alleen in het werkpakket omdat daar doelen in staan waarmee deze groep moeite heeft. De basis- en plusgroep mogen 
eigen doelen kiezen. De leerkracht maakt werkpakketten voor de kinderen klaar waarin drie doelen staan, dit zijn doelen 
waar op z’n hoogst twee sterren voor zijn behaald, de opdracht voor de kinderen is dan om er drie of vier sterren voor te 
behalen. Tevens wordt er gezegd, de instructiegroep maakt (bijvoorbeeld) 50 sommen, de basisgroep 60 sommen, de 
plusgroep 70 sommen. Dit aantal is gebaseerd op het gemiddeld aantal sommen dat gemaakt wordt door kinderen uit de 
betreffende groep. Instructiegroepen krijgen wat meer instructie dan de andere groepen. In groep 6/7/8 worden de 
kinderen in de instructiegroep een strakkere structuur geboden, de kinderen in de basis- en plusgroepen werken wat meer 
zelfstandig. De leerkracht laat de kinderen eerst zelf de opgave bekijken, als ze er niet uitkomen, komen ze naar de 
leerkracht toe. Als de leerkracht merkt dat veel kinderen moeite hebben met een opgave, er worden veel fouten gemaakt, 
dan geeft de leerkracht instructie. De leerkracht let op de leerdoelen die er voor de betreffende les op het programma 
staan, hier werken kinderen 15 minuten aan. Als de leerkracht tevreden is over het werken van de kinderen, mogen 
kinderen kiezen voor een eigen leerdoel en daarna snel verder met de plusopgaven (het adaptieve gedeelte). Instructie 
bestaat uit het doornemen van de betreffende moeilijke opgave of een voorbeeldopgave. De leerkrachten laten daarbij de 
kinderen veel aan het woord 'wat is het antwoord? Hoe ben je bij het antwoord gekomen? Hoe zou je dit uitrekenen?' etc. 
Tijdens instructiemomenten zitten kinderen aan de instructietafel die dicht bij het digiboard staat. In groep 4/5 wordt af en 
toe met behulp van een stoplicht op het digiboard aangegeven wanneer kinderen zelfstandig, voor zichzelf, moeten werken 
(dan staat het stoplicht op rood) en wanneer ze mogen samenwerken (dan staat het stoplicht op groen). 

Feedback Leerlingen krijgen feedback in Snappet zelf: ze zien hoeveel punten ze per opgave hebben verdiend en kunnen een 
maximum van 4 sterren verdienen bij het behalen van een doel. Ze kunnen zelf zien welke doelen ze al behaald hebben en 
aan welke doelen ze nog moeten werken. Leerkrachten geven meestal feedback op basis van het dashboard in Snappet. 
Hierop wordt ook de instructie afgestemd. Op basis van het dashboard worden kinderen aan de instructietafel geroepen. 
Soms komt de leerkracht de volgende dag op een les terug. Daarnaast maken leerkrachten looprondes door de klas en 
wordt het blokjessysteem gebruikt. Het blokjessysteem wordt echter minder intensief gebruikt. Meestal komen de kinderen 
zelf naar de leerkracht toe als zij een vraag hebben, de leerkracht helpt hen dan ook. Tijdens het zelfstandig werken is er 
meestal veel ruimte voor de kinderen om elkaar te helpen. Elke les wordt samen met de leerlingen geëvalueerd. Wat 
hebben de kinderen vandaag gedaan, hoe is het gegaan. 

Klascontext en materiaal In groep 6/7/8 zitten kinderen in groepjes van drie verspreid door de ruimte. In elk groepje zit een kind van groep 6, een 
kind van groep 7 en een kind van groep 8. In groep 4/5 zitten kinderen in vier groepjes van drie en één ‘groepje’ van twee 
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kinderen verspreid door de klas. Het klaslokaal is heel ruim, maar kinderen zitten rondom het digiboard gerangschikt. 7,0 
inch tablets. Daarnaast gebruiken kinderen een schrift of wisbordje als kladpapier, ze moeten de uitrekenstapjes 
opschrijven, kunnen laten zien hoe ze een som uitgerekend hebben. In de klas is een digiboard aanwezig. 

SWS  
Snappet 3.0 

Weekindeling  Elke schooldag (maandag t/m vrijdag) wordt er in de ochtend aan rekenen en spelling gewerkt. 8.45-10u rekenen, na de 
pauze spelling/taal/nieuwsbegrip. Elke dag hetzelfde, elke dag instructiemoment. Soms een herhalingsdag op vrijdag, dan 
mogen kinderen kiezen uit de doelen die ze nog niet afhebben, nog niet beheersen. Tijdens parkeerweken de hele week 
herhaling, leerdoelen bijwerken. Als kinderen een weektaak hebben voor spelling/rekenen, dan mogen ze er ook voor kiezen 
aan de weektaak te werken (als doel van die dag af is). 

Lesindeling Er wordt doelgericht gewerkt. Elke les wordt instructie over één leerdoel gegeven. Kinderen moeten alles in Snappet maken, 
leerkrachten willen nauwgezet de vorderingen in Snappet volgen. Zonde als kinderen iets op papier maken, want je doet 
niks met die resultaten. Wordt ook zonde voor de kinderen gevonden. In groep 4/6 worden er wel rekenspelletjes 
tussendoor gedaan, omdat de motivatie daalt als kinderen lange tijd achter elkaar op de tablet gewerkt hebben.  

Instructie Het instructiemodel van Snappet 3.0 wordt strak gevolgd (zie paragraaf 3.2.1). Aan het eind van de les wordt de les soms 
met de kinderen geëvalueerd. Wat vonden jullie ervan? Wat ging goed? Wat ging minder goed? 

Feedback Leerlingen krijgen feedback in Snappet zelf: ze zien hoeveel punten ze per opgave hebben verdiend en kunnen een 
maximum van 4 sterren verdienen bij het behalen van een doel. Ze kunnen zelf zien welke doelen ze al behaald hebben en 
aan welke doelen ze nog moeten werken. Vorderingen worden gevolgd via het dashboard van Snappet ('volgen'). Het 
dashboard wordt soms ook zichtbaar gemaakt op het digiboard. Op basis daarvan geeft leerkracht verlengde instructie of 
maakt opmerkingen zoals 'waarom heb je deze twee opgaven niet gemaakt?'. Leerkracht maakt regelmatig looprondes door 
de klas om kinderen te helpen die bolletjes op rood hebben staan en om vragen te beantwoorden. Kinderen gebruiken 
blokjessysteem. Naast feedback op het werk, roept leerkracht de klas ook tot de orde als het rumoerig wordt. 

Klascontext en materiaal In sommige klassen zitten kinderen in groepjes, in andere klassen zitten kinderen traditioneel in koppels in rijen achter 
elkaar. 10,1 inch tablets. Kinderen kunnen een kladschrift of wisbordje gebruiken. In de klas is een digiboard aanwezig. 

OBS  
Snappet 3.0 

Weekindeling  Elke schooldag (maandag t/m vrijdag) wordt er in de ochtend aan rekenen en spelling gewerkt. Om de dag instructie, om de 
dag herhalingsles. 

Lesindeling Methodegericht (Alles telt en Spelling op Maat), waarbij intensief gebruik gemaakt wordt van Snappet. Leerkrachten geven 
aan af te wisselen tussen tablet en werken uit boek/in schrift, omdat schrijven ook belangrijk blijft. 

Instructie Directe instructiemodel. Drie niveaus, instructie-, basis-, en plusgroep. Twee instructielessen per week, in de bovenbouw 
aangevuld met instructie op de M-doelen van CITO, deze instructie wordt op woensdag gegeven. Leerkracht geef een korte 
instructie over het onderwerp, niet noodzakelijk aan de hand van opgave 1 in Snappet. In onderbouw instructie en 
verwerking rekenen via Snappet, bij spelling instructie uit boek, verwerking in Snappet. In bovenbouw bij rekenen en 
spelling instructie en verwerking in Snappet (wel nog bespreken, op welke manier meer afwisseling aanbrengen in werken 
met boek/werken in Snappet). Na de instructie gaan kinderen meteen zelfstandig aan de slag. Als kinderen zelfstandig aan 
de slag zijn, houden de leerkrachten de vorderingen in de gaten en bekijken of kinderen verlengde instructie nodig hebben. 
Hetzelfde geldt voor taal/spelling. 
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Feedback Leerlingen krijgen feedback in Snappet zelf: ze zien hoeveel punten ze per opgave hebben verdiend en kunnen een 
maximum van 4 sterren verdienen bij het behalen van een doel. Ze kunnen zelf zien welke doelen ze al behaald hebben en 
aan welke doelen ze nog moeten werken. Leerlingen krijgen feedback van de leerkracht aan de hand van het dashboard. De 
leerkrachten volgen de vorderingen van de leerlingen in het klassenoverzicht, als ze rode bolletjes zien, wat betekent dat 
kinderen die opgaven fout hebben gemaakt, dan springen ze daar meteen op in. Ze roepen kinderen bij zich aan de 
instructietafel als een kind moeite heeft met een bepaald leerdoel of ze lopen bij de kinderen langs als een kind blijft steken 
bij een opgave. Kinderen kunnen ook zelf om feedback vragen door hun blokje op vraagteken te leggen. 

Klascontext en materiaal Kinderen zitten vrij traditioneel in de klas, in koppels, in rijen achter elkaar. De ene groep aan de raamkant, de andere groep 
aan de deurkant. 7,0 inch tablets. In de klas staan computers waar kinderen tijdens de Snappet-les niet op werken. In de klas 
is een digiboard aanwezig. Naar believen kunnen kinderen andere materialen als hulpmiddel gebruiken, bijvoorbeeld een 
schrift.  

SWS  
Snappet 3.0 

Weekindeling  Maandag t/m donderdag instructielessen rekenen en spelling. Vrijdag herhaling van stof van die week. Na 4 weken op deze 
manier werken, één week herhalen en werken uit werkpakketten. Het staat de leerkracht vrij om dan nog instructie geven 
aan kinderen die dat nodig hebben, kinderen die op rood staan voor bepaalde leerdoelen. Dit op basis van CITO M doelen 
die over de Snappet doelen worden gelegd. Elke dag eerste uur rekenen, daarna spelling, afhankelijk van inhoud van de les 
hoe lang een spellingles duurt. 

Lesindeling Sinds dit jaar met Groepsdynamisch onderwijs begonnen. Hier hoort een bepaalde instructiemethode bij. Eerst 10 min 
zelfstandig werken, stil, zonder te overleggen ('full speed'). De timer wordt aangezet. Daarna krijgen kinderen ongeveer 10 
min instructie. Vervolgens weer 10 minuten verder werken, nu mogen de kinderen met schoudermaatje (kind naast zich) of 
oogmaatje (kind tegenover zich) overleggen. Tijdens een herhalingsweek vindt er geen klassikale instructie plaats. 
Leerkracht geeft instructie als kinderen dit nodig hebben. 

Instructie Dit jaar begonnen met doelgericht werken. Echter, een planning werd gemist, waardoor het moeilijk bleek vooruit te 
plannen, niet duidelijk wanneer wat aan bod zou komen, weinig structuur. Ook werd het niet altijd fijn gevonden zoveel op 
de tablet te werken, schrijven ging achteruit en mening van juf dat kinderen de stof beter onthouden en verwerken als ze 
schrijven. Daarom wat veranderingen plaatsgehad door het jaar heen: groep 3/4 in maart teruggegaan naar methode, 
nauwelijks inzet Snappet. Groep 5/6 ook teruggegaan naar methode, wel met Snappet, hoewel bij instructie geen tablet 
wordt gebruikt. Groep 7/8 werkt nog doelgericht, met Snappet. Groep 3/4 volgend jaar misschien instructieles uit boek, 
verwerking in Snappet, half/half. Juf 5/6 geeft aan, Snappet heeft een weekplanning ingevoerd. Daarom volgend jaar 
misschien weer doelgericht werken, maar nu met weekplanning. Wegens structuur Groepsdynamisch onderwijs kan 
instructie worden aangepast op eerste 10 min zelfstandig werken. Instructie wordt zo alleen gegeven als dat nodig is, voor 
de kinderen die dat nodig hebben. In instructie wordt aandacht besteed aan het onderwerp dat de kinderen moeilijk vinden. 

Feedback Leerlingen krijgen feedback in Snappet zelf: ze zien hoeveel punten ze per opgave hebben verdiend en kunnen een 
maximum van 4 sterren verdienen bij het behalen van een doel. Ze kunnen zelf zien welke doelen ze al behaald hebben en 
aan welke doelen ze nog moeten werken. Groepsdynamisch onderwijs, vragen proberen kinderen eerst met hun maatjes of 
met het gehele groepje op te lossen, komen ze er samen niet uit, dan mogen ze het aan de leerkracht vragen. Daarnaast 
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wordt het blokjessysteem gebruikt, leerkracht maakt looprondes door de klas en houdt vorderingen in de gaten via 
dashboard Snappet. Leerkracht groep 3/4 geeft aan naar de fouten te kijken en op basis daarvan kinderen bij zich te roepen. 
Leerkracht van groep 5/6 focust op het leerdoel, kinderen krijgen maximaal twee keer instructie, klassikale instructie en 
verlengde instructie als de kinderen zelf aangeven dit nodig te hebben, daarna is het de bedoeling dat kinderen met hun 
groepje een oplossing vinden. Lukt het niet, dan mogen ze nog wel om uitleg vragen, maar meestal komen ze er samen uit. 
Kinderen moeten de les zonder fouten afsluiten. Feedback hangt ook af van de samenstelling van de groep, als het een 
kleine groep is, dan is het makkelijk om iedereen even individueel te spreken, niet bij elke fout, maar over het onderwerp 
waar ze moeite mee hebben.  

Klascontext en materiaal Kinderen zitten in groepjes van vier verspreid door de klas. Groep 4/5/6 7,0 inch tablets, groep 7/8 10,1 inch tablets. Naast 
de tablet worden er concrete materialen gebruikt zoals de meetlinten op de muur, kladblok, rekenmachine etc. De 
leerlingen gebruiken Snappet puur als invulmiddel. Het uitrekenen vindt plaats op een kladblok, zodat de leerkracht bij 
vastlopers of fouten gerichte instructie kan geven in het rekenproces van de leerling. Materiaal wordt ingezet waar mogelijk. 
Af en toe werkbladen voor automatiseren. Buiten de klas staan computers waar kinderen soms ook op werken. Er worden 
ook taal- en spellingopgaven op papier aangeboden, dictees worden op papier afgenomen. In de klas is een digiboard 
aanwezig. 

OBS  
Snappet 2.0 

Weekindeling  Strakke weekindeling, elke dag hetzelfde: van 8.30-9.00u lezen, 9.00-10.00u rekenen, daarna woordenschat. Na de pauze 
taal/spelling. Bovenbouw weektaken, daarom tussen 11.30-12u vrij om vooruit te werken/nog iets af te maken. 

Lesindeling Methodegericht (Rekenrijk). Eerst opgaven uit werkboek (30/40 min), daarna bijbehorende opgaven in Snappet (minstens 
drie opgaven), daarna eigen doelen, per doel 50 opgaven om een doel te halen (20/30 min). 

Instructie Directe instructiemodel. Om de dag instructie (les 1, 3), om de dag zelfstandig werken, daarnaast verlengde instructie als 
nodig. Herhaling wordt aangeboden in de lessen 2,4,5,9 en 10. In alle groepen wordt instructie gegeven aan de hand van het 
werkboek, al dan niet met gebruikmaking van het digiboard. 

Feedback Leerlingen krijgen feedback in Snappet zelf: ze zien hoeveel punten ze per opgave hebben verdiend en kunnen een 
maximum van 4 sterren verdienen bij het behalen van een doel. Ze kunnen zelf zien welke doelen ze al behaald hebben en 
aan welke doelen ze nog moeten werken. Ook via een overzicht van doelen aan de muur kunnen kinderen zelf zien welke 
doelen ze al dan niet behaald hebben. Als een doel is behaald, dan mogen kinderen het bijbehorende hokje groen 
(voldoende) of blauw (hoogst haalbare) kleuren. Is het doel nog niet behaald, dan blijft het hokje wit (het hokje wordt niet 
rood gekleurd, zo is er alleen sprake van positieve feedback). Als mogelijk, tussendoor feedback op werkproces, vaste 
momenten voor feedback op resultaten. Kinderen mogen elkaar (zachtjes) helpen. Looprondes tussen instructiemomenten 
door. Via een blokjessysteem kunnen kinderen het aan de leerkracht laten weten als ze een vraag hebben. Als alle leerlingen 
zelfstandig aan het werk zijn op Snappet, bekijkt de leerkracht de vorderingen af en toe via het dashboard, er wordt niet 
direct inhoudelijke feedback gegeven, maar feedback op basis van wat kinderen moeten doen. De leerkracht houdt bij hoe 
snel kinderen werken, houdt kinderen in de gaten die moeilijk vooruitkomen en biedt hulp waar nodig. 

Klascontext en materiaal Kinderen in koppels, in rijen achter elkaar. 7,0 inch tablet, in de loop van het jaar 10,1 inch tablets gekregen. Kinderen 
werken ook uit boeken, schrijven in schriften en maken stencils. Digiboard in klas aanwezig. 
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OBS  
Snappet 3.0 

Weekindeling  Elke schooldag (maandag t/m vrijdag) wordt er in de ochtend aan rekenen en spelling gewerkt. Uur rekenen, half uur 
spelling. Bij spelling twee/drie keer in de week flitslessen, minimaal twee keer instructie over gewone les + dictee. Rekenen 
elke vijf lessen een toetsles, aan het eind van het blok een grote toets. 

Lesindeling Methodegericht (Alles telt). Een nadeel van de methode vinden de leerkrachten dat er zoveel doelen in één les aan bod 
komen. Dat is voor veel kinderen te veel, doelen worden daarom over meerdere momenten verspreid. In groep 4/5 wordt 
een pilot doelgericht werken gedraaid, stagiaire doelen helemaal uitgewerkt en een bord in de klas opgehangen. Met 
magneetjes kunnen kinderen aangeven welke doel ze nog niet behaald hebben, hebben ze een doel behaald, dan kunnen ze 
het magneetje bij dat betreffende doel van het bord halen. Geldt zowel voor rekenen als speling. Idee is om volgend jaar 
helemaal op doelgericht over te stappen. Nadeel van doelgericht is dat de herhaling eruit is, een doel komt maar één keer 
aan bod (b.v. in september, als CITO pas in januari gemaakt wordt, dan stof van dat doel alweer weggezakt). Leerkracht 
groep 6/7 geeft aan graag doelgericht te werken, want dan één doel per les, maar dan wel met herhaling erin, dat een doel 
meerdere keren terugkomt. Kinderen worden sterk gestimuleerd om naast Snappet met name van oefenschriften en 
wisbordjes gebruik te maken. Leerkrachten vinden het echt nodig dat kinderen stapjes uitschrijven in schrift/wisbordjes, 
daarmee kunnen kinderen die een som in eerste instantie moeilijk vinden, toch oplossen. Leerkrachten vinden ook dat 
kinderen moeten blijven schrijven.  

Instructie Instructie wordt om de dag gegeven. In de combinatiegroepen wordt eerst de ene groep kort geïnstrueerd, de andere groep 
werkt zelfstandig, daarna andersom. Herhalingsweek wordt ingepland na de toets. Bij instructie worden een aantal 
voorbeeldopgaven doorgelopen, Snappet raadt aan voorbeeldopgaven te halen uit een andere les om te voorkomen dat er 
een scheef beeld van de kinderen ontstaat omdat de eerste opgaven van een les samen met de leerkracht zijn gemaakt (en 
de kinderen de opgaven daarom goed hebben, terwijl ze ze misschien niet goed zouden hebben gemaakt als ze de opgaven 
alleen hadden gemaakt). Daarna maken kinderen de opgaven die bij de les horen, daarna 10 minuten plus-opgaven 
(adaptief), daarna verder in werkpakket. Leerkrachten hebben in werkpakket per kind doelen klaargezet waaraan dat kind 
nog moet werken. Kinderen kunnen zelf uit doelen in werkpakket kiezen. 

Feedback Leerkrachten wijzen eerst op de directe feedback die kinderen via Snappet krijgen, ze geven aan dat dit prima werkt. 
Daarnaast geven ze feedback door kinderen naar de instructietafel te roepen en een gesprekje aan te gaan (wat gaat goed, 
wat vind je nog moeilijk). Dit wordt gedaan als het nodig is en als er tijd voor is. Leerkrachten zouden veel vaker met 
leerlingen dergelijke gesprekjes aan willen gaan. Leerkrachten kijken ook naar de vorderingen van de leerlingen op het 
dashboard, dit laten ze niet klassikaal zien, maar houden het voor zichzelf. Kinderen die hulp nodig hebben, worden naar de 
instructietafel geroepen. Leerkrachten lopen ook rond en kijken naar de blokjes, ligt een blokje op vraagteken? Juf 4/5 geeft 
aan minder naar de opgaven te kijken, maar het veel belangrijker te vinden dat kinderen zelf aangeven waar ze vastlopen 
binnen een leerdoel. De kinderen moeten zelf bedenken, waar loop ik vast, hoe komt het dat ik dit fout doe. Kinderen 
vragen ook elkaar om hulp. 

Klascontext en materiaal Groep 4/5 kinderen zitten in groepjes, groep 6/7 kinderen zitten in groepjes, groep 7/8 kinderen zitten in koppels, in rijen.  
7,0 inch tablets. Daarnaast concreet materiaal zoals papier, wisbordjes, oefenschriften. In elke klas is een digiboard 
aanwezig.  
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SWS  
Snappet 3.0 

Weekindeling  Elke schooldag (maandag t/m vrijdag) wordt er in de ochtend aan rekenen aan spelling gewerkt. De rekenles duurt ongeveer 
60 minuten, de spellingles ongeveer 45 minuten. Richting het einde van het jaar wordt er naast Snappet meer op andere 
manieren aan spelling gewerkt. Dit omdat de spellinglijn in Snappet helemaal behandeld is. 

Lesindeling Doelgericht. Binnen Snappet werken kinderen aan leerdoelen per les en leerdoelen die horen bij de CITO-doelen die ze 
begin-midden-eind van het jaar behaald moeten hebben. Dit doen ze op hun eigen niveau (streefniveau). De leerkracht kan 
bekijken met welke leerdoelen kinderen meer/minder moeite hebben en op basis daarvan opgaven in het werkpakket 
zetten. Als een leerdoel behaald is, kan de leerkracht dit leerdoel afstrepen/afsluiten. Kinderen die wat betreft 
rekenen/spelling/taal nog niet op het niveau van hun eigen groep zitten of al daarboven zitten, volgen een aparte leerlijn. 
Een Snappet pakket houdt geen rekening met kinderen die voor een bepaald vak nog niet op het niveau van hun eigen groep 
zitten of daar al boven zitten. In groep 8 krijgen de leerlingen de vrijheid om uit verschillende werkpakketten te kiezen 
wanneer ze klaar zijn met leerdoelen. Kinderen zijn per vak ingedeeld in een instructiegroep, basisgroep en plusgroep. Er zijn 
extra opties voor de kinderen in de instructiegroep en de kinderen in de plusgroep. Kinderen die voor een bepaald vak in de 
instructiegroep zitten, krijgen extra instructie van de leerkracht. Kinderen in de plusgroep krijgen extra opdrachten om hen 
te stimuleren zelfstandig, creatief en dieper na te denken.  Kinderen in de plusgroep kunnen zelf bepalen of ze instructie bij 
een opdracht nodig hebben. Als ze snappen wat ze moeten doen, kunnen ze ervoor kiezen zelf zonder instructie aan de slag 
te gaan, maar als ze fouten maken, zegt de leerkracht er wel wat van.  

Instructie Op maandag vinden er meestal instructielessen rekenen/spelling/taal plaats, de stof wordt dan door de leerkracht uitgelegd, 
op de andere dagen in de week betreft het zelfstandig werken lessen waarin de kinderen zelfstandig met de stof en hun 
doelen aan de slag gaan. Tijdens het zelfstandig werken, lopen leerkrachten hulprondes. Na afloop van de reguliere 
instructie en tussen de hulprondes in geven leerkrachten verlengde instructie indien nodig. Omdat de school met 
combinatieklassen werkt vindt de instructie voor de groepen op verschillende momenten plaats. Zo krijgt bijvoorbeeld eerst 
groep 6 instructie en gaat groep 7 zelfstandig aan de slag. Wanneer de leerkracht klaar is met de instructie voor groep 6, is 
groep 7 aan de beurt voor instructie. Groep 6 gaat dan zelfstandig aan het werk. Na de instructie wisselt de leerkracht 
looprondes af voor beide groepen. Na het behalen van 3 sterren hebben leerlingen een doel behaald. Zij kunnen verder met 
hun eigen werkpakket. 

Feedback De leerlingen krijgend direct feedback via Snappet (goed/fout). Terwijl kinderen aan het werk zijn, kan de leerkracht de 
vorderingen volgen op het eigen computerscherm (klassenoverzicht). De leerkracht bekijkt hoever de kinderen zijn, of ze de 
opgaven goed maken en met welke opgaven de kinderen moeite hebben. Op basis van het overzicht kan de leerkracht een 
leerling vragen nog eens terug te gaan naar een opgave of bij een leerling langsgaan om na te gaan waarom de betreffende 
leerling moeite heeft met een opgave. Eventueel extra instructie is mogelijk. In het overzicht is ook te zien hoeveel groei het 
kind doormaakt. De groei wordt bepaald op basis van het eigen niveau van het kind. Er wordt ook feedback gegeven als de 
leerling hier zelf om vraagt via het blokjessysteem. 

Klascontext en materiaal De leerlingen zitten in groepjes van 3-5 bij elkaar. 10,1 inch tablets. Daarnaast concreet materiaal, schriften en andere 
mogelijk relevante materialen. In elke klas is een digiboard aanwezig. 

OBS  Weekindeling  Elke schooldag (maandag t/m vrijdag) wordt er in de ochtend aan rekenen gewerkt. Spelling vindt 2x per week plaats. De 
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Snappet 3.0 school werkt met doelen in Snappet voor zowel rekenen als spelling. Herhaling wordt ook structureel aangeboden op papier 
naast de Snappet lessen. Aan het einde van het jaar wordt er voor spelling 2x per week met de methode gewerkt, zodat 
leerlingen ook kunnen werken met het schrift. 

Lesindeling Doelgericht. Binnen Snappet werken kinderen aan leerdoelen per les en leerdoelen die horen bij de CITO-doelen die ze 
begin-midden-eind van het jaar behaald moeten hebben. Dit doen ze op hun eigen niveau (Streefniveau). De leerkracht kan 
bekijken met welke leerdoelen kinderen meer/minder moeite hebben en op basis daarvan opgaven in het werkpakket 
zetten. Als een leerdoel behaald is, kan de leerkracht dit leerdoel afstrepen/afsluiten.  Tevens is er achterin de klas een 
whiteboard voor rekenen en spelling waarop behaalde doelen staan aangegeven. Kinderen zijn per vak ingedeeld in een 
instructiegroep, basisgroep en plusgroep. Er zijn extra opties voor de kinderen in de instructiegroep en de kinderen in de 
plusgroep. Kinderen die voor een bepaald vak in de instructiegroep zitten, krijgen extra instructie van de leerkracht. 
Kinderen in de plusgroep krijgen extra opdrachten om hen te stimuleren zelfstandig, creatief en dieper na te denken.  
Kinderen in de plusgroep kunnen zelf bepalen of ze instructie bij een opdracht nodig hebben. Als ze snappen wat ze moeten 
doen, kunnen ze ervoor kiezen zelf zonder instructie aan de slag te gaan, maar als ze fouten maken, zegt de leerkracht er 
wel wat van. Terwijl kinderen aan het werk zijn, kan de leerkracht de vorderingen volgen op het eigen computerscherm. De 
leerkracht kan zien hoever de kinderen zijn, of ze de opgaven goed maken en met welke opgaven de kinderen moeite 
hebben. Op basis van het overzicht kan de leerkracht een leerling vragen nog eens terug te gaan naar een opgave of bij een 
leerling langsgaan om na te gaan waarom de betreffende leerling moeite heeft met een opgave. Eventueel extra instructie is 
mogelijk. In het overzicht is ook te zien hoeveel groei het kind doormaakt. De groei wordt bepaald op basis van het eigen 
niveau van het kind.   

Instructie Op maandag vinden er meestal instructielessen rekenen/spelling/taal plaats, de stof wordt dan door de leerkracht uitgelegd, 
op de andere dagen in de week betreft het zelfstandig werken lessen waarin de kinderen zelfstandig met de stof en hun 
doelen aan de slag gaan. Tijdens het zelfstandig werken, lopen leerkrachten hulprondes. Na afloop van de reguliere 
instructie en tussen de hulprondes in geven leerkrachten verlengde instructie indien nodig. Leerkrachten geven aan dat het 
lastig is vast te houden aan warming-up, instructie, terugkoppeling omdat er wordt lesgegeven aan drie groepen tegelijk. Dit 
is ook lastig omdat er een aantal zwakke leerlingen in de groep zitten. Er vindt ongeveer een keer per week een klassikale 
introductie plaats (introductie thema). Dit kan in drie groepen zijn, of de drie groepen volgen elkaar op (of een combinatie). 
Soms is het lesgeven aan drie verschillende groepen voordelig: Voor groep 8 is de les van groep 6 een herhaling, en voor 
groep 6 geeft de les van groep 8 inzicht wat er nog gaat komen. De leerkracht zoekt naar instructies die bij elkaar passen of 
aansluiten. Dit wordt vaak gedaan met Prowise. Soms is er niet genoeg tijd om instructie voor te bereiden. Hierdoor 
verloopt de instructie niet altijd even soepel (onafhankelijk van Snappet). 

Feedback Leerlingen krijgen feedback in Snappet zelf: ze zien hoeveel punten ze per opgave hebben verdiend en kunnen een 
maximum van 4 sterren verdienen bij het behalen van een doel. Ze kunnen zelf zien welke doelen ze al behaald hebben en 
aan welke doelen ze nog moeten werken. De leerlingen krijgend direct feedback via snappet (goed/fout). Daarnaast worden 
door de leerkracht de vorderingen van de leerlingen op een computerscherm gevolgd (klassenoverzicht). Op basis van het 
computerscherm wordt een kind gevraagd om bijvoorbeeld nog eens terug te gaan naar een opgave of gaat de leerkracht bij 
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deze leerling langs. Er wordt ook feedback gegeven als de leerling hier zelf om vraagt via het blokjessysteem. 

Klascontext en materiaal De leerlingen zitten in groepjes van 3-4 bij elkaar. 7,0 inch tablets. Daarnaast worden er schriftjes, gelamineerde vellen en 
concrete rekenmaterialen gebruikt. In elke klas is een digiboard aanwezig. 

OBS  
Snappet 3.0 

Weekindeling  Elke schooldag (maandag t/m vrijdag) wordt er in de ochtend aan rekenen en spelling gewerkt. Rekenen: in groep 5/6 wordt 
er vier dagen in de week op de tablet gewerkt, een dag in de week wordt er weleens een werkblad gemaakt of op de 
computer gewerkt, dan is de tablet onderdeel van het geheel. 45 min per dag. In groep 7/8 een uur rekenen per dag, in 
zoveel mogelijk vormen. In overleg, alleen, stencil, tablet. Het moet leuk blijven. Groep 4 iedere dag een uur rekenen. 
Spelling: in groep 5/6 vier dagen per week spelling, 20-25 min per dag. In groep 7/8 meester vijf dagen per week spelling, 
een uur per dag. Kinderen nemen bij elkaar dictees af, kunnen ze even schrijven, elkaars werk nakijken. Doen spelling ook op 
de tablet, alles wordt door elkaar gemixt. Groep 4 iedere dag een uur spelling. 

Lesindeling In groep 4/5/6 wordt er volgens een methode gewerkt (rekenen: WiG v4). De school geeft aan: we compacten dit zelf en 
zetten de + (van Snappet) in. In groep 6/7/8 wordt er doelgericht gewerkt. Groep 4/5/6: we maken som 1 (automatiseren) 
en som 2,3 (doel van de les). Daarna wordt door iedereen gewerkt aan de + (adaptief werken). In loop van het jaar bij 4/5/6 
van meerdere doelen omlaaggegaan naar één doel per dag. Bij 7/8 van niet zelf formuleren van leerdoelen overgegaan naar 
zelf formuleren van leerdoelen. Groep 6/7/8: we behandelen iedere dag een doel. Voor onder- en bovenbouw geldt: we 
zetten herhalingsweken in om tijd te genereren voor herhaling m.b.v. werkpakketten. Ook wordt er veel afwisseling in 
materiaal en werkvormen aangebracht: tablet, computer, werkbladen, concreet materiaal, educatieve spelletjes en dat veel 
in coöperatieve werkvormen.  

Instructie Directe instructiemodel. Informatie uit observatie in groep 5/6: Terwijl groep 5 voor zichzelf bezig is, geeft de juf instructie 
aan groep 6. Ze zet een voorbeeldsom op het bord en laat een kind de som oplossen. Daarna loopt ze nog enkele sommen 
door via het digiboard. Juf refereert naar een eerdere gebeurtenis (weet je nog toen ik het bord kapot gooide?) om 
voorkennis te activeren (O ja, dat was delen). Bij de sommen met sprongen van 100, daar gaat de juf niet meer doorheen, 
want die hebben ze al zo vaak gedaan. Na de instructie aan groep 6, geeft juf instructie aan groep 5. Instructie groep 5 
verloopt op eenzelfde manier als instructie aan groep 6. Groep 5 mag een kladschrift op tafel leggen. Informatie uit 
observatie in groep 7/8: In het begin van de les is er een algemene instructie. De lengte is afhankelijk van het thema, 
voorkennis van de leerlingen en de mate van overkoepeling tussen de verschillende groepen. Deze leerkracht is enorm 
gericht op het opwarmen van (voor)kennis en het gebruik van verschillende materialen. Tevens probeert ze thema’s van de 
rekenles in andere onderdelen van het onderwijs of alledaagse dingen (breuken en delen -> mandarijnen partjes) terug te 
laten komen. Dit dient niet alleen ter kennis activatie, maar ook voor controle van de kennis. Specifieke instructie aan de 
verschillende niveaugroepen vindt op verschillende momenten plaats. De leerkracht gebruikt regelmatig verschillende 
materialen om iets uit te leggen. Tevens laat ze leerlingen zelf zoeken naar het antwoord en voorbeelden geven. 

Feedback Leerlingen krijgen feedback in Snappet zelf: ze zien hoeveel punten ze per opgave hebben verdiend en kunnen een 
maximum van 4 sterren verdienen bij het behalen van een doel. Ze kunnen zelf zien welke doelen ze al behaald hebben en 
aan welke doelen ze nog moeten werken. Het dashboard wordt gebruikt en vorderingen van leerlingen worden tijdens 
looprondes in de gaten gehouden. In groep 5/6 wordt er wat strakker vastgehouden aan Snappet en daardoor sneller 
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feedback gegeven op basis van het dashboard. Leerkracht gaat op eigen initiatief naar de kinderen, maar de kinderen helpen 
ook elkaar. Blokjessysteem wordt gebruikt om het aan de leerkracht aan te geven als een kind een vraag voor de leerkracht 
heeft. Door de leerkracht wordt gestimuleerd dat kinderen elkaar helpen. Wanneer leerlingen niet uit een som komen 
moeten ze deze overslaan en een notitie maken. Tijdens een loopronde of in de laatste vijf minuten van de les kan de 
leerkracht vragen beantwoorden. De laatste tien minuten van de les vindt er een algemene terugkoppeling plaats. Hier 
wordt gevraagd of er nog leerlingen zijn met notities en wat ze deze les geleerd hebben. 

Klascontext en materiaal Kinderen zitten in groepjes in de klas (voorbeeld groep 7/8: drie groepjes van 5, een groepje van 3, een groepje van 6), 
behalve tijdens een toets, dan zitten ze apart van elkaar in rijen achter elkaar. Kinderen gebruiken kladschriftjes tijdens het 
werken. 10,1 inch tablets.  

ABBS  
Snappet 3.0 

Weekindeling  De leerlingen krijgen elke dag rekenles met Snappet. Spelling krijgen ze 3x per week. Ze hebben per keer een half uur 
instructie en een half uur zorgcircuit. Op beide momenten hebben ze daarna tijd om 30 minuten zelfstandig te werken. 

Lesindeling Bij rekenen en spelling worden CITO-leerdoelen aangehouden. In het tweede deel van het schooljaar wordt er meer gewerkt 
met leerdoelen dan met lessen. Hierdoor zijn de Snappet-uren in de eerste helft van het jaar meer gezamenlijk en in het 
tweede deel van het schooljaar meer individueel gericht. Leerlingen hebben voor spelling en voor rekenen per les een half 
uur instructie, een half uur zelfstandig werken en een half uur zorgcircuit. De leerlingen krijgen niet van één leerkracht les. 
Leerkrachten zijn gekoppeld aan specifieke lessen (bijvoorbeeld rekenen of taal). Tevens werken zij niet met vaste 
klaslokalen, maar worden de lokalen op verschillende manieren ingezet. Leerlingen van groep 4 t/m 8 maken gebruik van 
een ‘instructie' lokaal en een ‘zorgcircuit’ lokaal. Instructielokaal: Na de instructieles gaan alle leerlingen zelfstanding 30 
minuten aan het werk. Ondertussen is de leerkracht bezig met instructie geven aan de volgende groep. Zorgcircuit lokaal: 
Hier worden verlengde instructies en feedback gegeven (klassikaal) en individueel feedback gegeven aan leerlingen die 
moeite hadden met eerder gemaakte opdrachten.  

Instructie De leerkracht bepaalt aan de hand van de individuele scores welke leerlingen meedoen aan de klassikale voorbereiding aan 
de instructietafel, en welke leerlingen vanaf het begin van de les individueel en zelfstandig aan de slag kunnen gaan. De 
instructie wordt uitgevoerd zoals deze door Snappet wordt voorgesteld (zie paragraaf 3.2.1). Vanwege de kleine klassen zijn 
er weinig leerlingen die een verlengde instructie krijgen aan de instructietafel. Meestal krijgen zij verlengde instructie tijdens 
het zorgcircuit. Echter, mocht er bij het vorige zorgcircuit gebleken zijn dat er nog punten zijn die aandacht behoeven, dan 
worden deze wel in de instructieles nog een keer aangestipt/behandeld. Dit kan klassikaal zijn of individueel. Bij een 
individuele terugkoppeling, behandelt de docent eerdere, incorrect gemaakte opdrachten samen met de leerlingen. 

Feedback Leerlingen krijgen feedback in Snappet zelf: ze zien hoeveel punten ze per opgave hebben verdiend en kunnen een 
maximum van 4 sterren verdienen bij het behalen van een doel. Ze kunnen zelf zien welke doelen ze al behaald hebben en 
aan welke doelen ze nog moeten werken. Tijdens het zelfstandig werken houdt de leerkracht de voortgang (inhoud en 
proces) in de gaten met het volgsysteem in Snappet, en springt waar nodig in. Leerlingen kunnen tevens aangeven dat ze 
vragen hebben met behulp van het blokjessysteem. Kinderen steken ook een vinger op als ze een vraag hebben. 

Klascontext en materiaal 7,0 inch tablets. Naar believen kunnen kinderen andere materialen als hulpmiddel gebruiken, bijvoorbeeld een schrift, 
rekenmachine, linialen en meetlinten. In elke klas is een digiboard aanwezig. 
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OBS  
Snappet 3.0 

Weekindeling  De leerlingen hebben elke dag rekenen en spelling (behalve maandag geen spelling). Er zijn 2 instructielessen, op dinsdagen 
en donderdagen (les 1,3/ les 6, 8). Iedere dag verlengde instructie. Herhaling wordt aangeboden in de lessen 2,4,5,9 en 10. 
In de week voor de CITO-toetsen worden doelen waarop laag gescoord is, herhaald. Via het wijzigen van het Onderwijsplan 
wil OBS X de cruciale CITO-doelen in beeld brengen en desgewenst herhalen.   

Lesindeling Methodegericht (Rekenrijk). De methode heeft prima uitgezocht welke doelen er behandeld horen te zijn.  

Instructie Op dinsdag en donderdag vinden er meestal instructielessen rekenen/spelling plaats, de stof wordt dan door de leerkracht 
uitgelegd, op de andere dagen in de week betreft het zelfstandig werken lessen waarin de kinderen zelfstandig met de stof 
en hun doelen aan de slag gaan. Instructie begint met een warming-up, klassikaal worden enkele opgaven van de les 
doorgenomen of stof uit eerdere lessen herhaald, soms worden hier ook opgaven uit Snappet voor gebruikt. Tijdens het 
zelfstandig werken, lopen leerkrachten hulprondes. Na afloop van de reguliere instructie en tussen de hulprondes in geven 
leerkrachten verlengde instructie indien nodig. Op school is de afspraak om leerlingen met uitval te instrueren op eerder, 
niet-behaalde doelen. In de praktijk is dit RT-werk moeilijk te realiseren en vindt verlengde instructie plaats op de 
lesgebonden doelen van dat moment.  De verlengde instructies worden vaak gegeven na de gewone instructie en tussen de 
hulprondes in, tijdens de periode van zelfstandig werken.  

Feedback De leerlingen krijgend direct feedback via Snappet (goed/fout). Daarnaast worden door de leerkracht de vorderingen van de 
leerlingen op een computerscherm gevolgd (klassenoverzicht). Op basis van het computerscherm wordt een kind gevraagd 
om bijvoorbeeld nog eens terug te gaan naar een opgave of gaat de leerkracht bij deze leerling langs. Een aantal 
leerkrachten betrekt de leerlingen bij de vorderingen via het dashboard ter stimulans/ terugkoppeling.  
Verhogen van streefscores zijn een goed punt voor evaluatie: wat is niet gelukt? Weet je waar dat aan ligt? Er wordt ook 
feedback gegeven als de leerling hier zelf om vraagt via het blokjessysteem. Aan het einde van de les wordt een korte 
terugkoppeling gedaan.  

Klascontext en materiaal De kinderen zitten in rijen van 2 of 3. 10,1 tablets. Daarnaast worden er ook lessen op papier gegeven, er wordt gebruik 
gemaakt van Prowise, rekenstencils, kangoeroesommen. Bij de instructie wordt gebruik gemaakt van Dr. Digi, beeldend en 
driedimensionaal materiaal t.a.v. bijvoorbeeld de meetkunde, en coöperatieve werkvormen.  

OBS  
Snappet 3.0 

Weekindeling  Elke schooldag (maandag t/m vrijdag) wordt er in de ochtend aan rekenen en spelling gewerkt. Een uur rekenen, 30min-
45min spelling. Groep 3/4, 5/6 --> maandag t/m donderdag elke dag een nieuw doel, vrijdag herhalingsdag. Groep 7/8 --> 
maandag t/m woensdag elke dag een nieuw doel, donderdag/vrijdag herhaling. Hebben de kinderen alle doelen van de 
week behaald, dan werken leerlingen op vrijdag aan extra stof in werkpakketten. 

Lesindeling In het begin van het jaar werd er voor zowel rekenen als spelling gericht op de leerdoelen van Snappet gewerkt. Gedurende 
het jaar zijn de leerkrachten voor spelling overgestapt naar methodegericht werken. Dit omdat er te weinig leerdoelen en 
herhaling in Snappet zit om voor spelling doelgericht te werken. De groei in leerdoelen wordt gevolgd in het onderwijsplan -
> leerdoelenoverzicht. 

Instructie Instructie verloopt volgens het instructiemodel van Snappet (zie paragraaf 3.2.1). Leerkrachten sporen de leerling aan als de 
leerling tijdens de afgelopen 5 minuten geen tot weinig vooruitgang heeft geboekt. 

Feedback Leerlingen krijgen feedback in Snappet zelf: ze zien hoeveel punten ze per opgave hebben verdiend en kunnen een 
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maximum van 4 sterren verdienen bij het behalen van een doel. Ze kunnen zelf zien welke doelen ze al behaald hebben en 
aan welke doelen ze nog moeten werken. Tijdens het zelfstandig werken houdt de leerkracht de voortgang (inhoud en 
proces) in de gaten met het volgsysteem in Snappet, en springt waar nodig in. Leerkracht maakt looprondes door de klas. 
Leerlingen gebruiken het blokjessysteem. Op het einde van de les volgt er een terugkoppeling. De leerkracht vraagt hierbij 
met name naar het proces: Wat heb je geleerd? Kun je voorbeelden geven? Wie vond het moeilijk/makkelijk? Wat heb je 
persoonlijk (doelen) geleerd? Was de methode duidelijk? Individuele, inhoudelijke terugkoppeling vindt vaak plaats in de 
volgende les. Soms laat de docent grafieken zien van de algemene voortgang (streefgroei of streefscore van de hele klas). Op 
vrijdagen (aan het eind van de week) volgt vaak een korte, klassikale terugkoppeling over wat die week behandeld is. Bij het 
behalen van groei en het aantal afgesproken opgaven (20-50) krijgen de leerlingen stickers. 

Klascontext en materiaal Kinderen zitten in groepjes van 4-5 leerlingen in de klas. 10,1 inch tablets. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van schriftjes 
en andere materialen die relevant kunnen zijn voor de les (materialen om mee te rekenen, spellingsregels die in de klas 
hangen etc.). 



 6.1.2. Veranderingen in de invulling van voor- naar nameting  
Op een aantal scholen is de invulling van het Snappet-onderwijs over het jaar heen enigszins 
veranderd. De leerkrachten op OBS X hebben geleerd dat het niet nodig is strak vast te 
houden aan het Snappet-programma, maar dat het mogelijk is te switchen tussen het volgen 
van de lessen en werken aan de CITO-doelen. OBS X en SWS X hebben in de laatste weken 
van het schooljaar meegedaan aan een pilot om een nieuwe versie van het Snappet-
dashboard uit te proberen. Dit heeft geen invloed gehad op de werkwijze van de 
leerkrachten. Op OBS X werd in de loop van het jaar het inplannen van vaste 
instructiemomenten wat meer losgelaten in de bovenbouw. Kinderen kregen instructie als 
het nodig was. Op SWS X hebben leerkrachten de invulling van het Snappet-onderwijs 
gewijzigd na de CITO-toetsen in januari. Ze merkten dat de resultaten van de leerlingen 
gedaald waren. Groep 3/4 is van doelgericht werken teruggegaan naar methodegericht 
werken, zonder Snappet. Soms werd de verwerking in de laatste 10 minuten nog wel in 
Snappet gedaan en taaltoetsen werden nog wel gemaakt op de tablet, maar voornamelijk 
voor rekenen werd het fijn gevonden terug te gaan naar het werken volgens de methode. 
Groep 5/6 is ook teruggegaan van doelgericht naar methodegericht werken, maar met 
gebruik van Snappet. Groep 7/8 is doorgegaan met doelgericht werken. OBS X heeft in de 
loop van het jaar 10,1 inch tablets en een beter wifi-netwerk gekregen. Dit zorgde niet voor 
veranderingen in werkwijze, maar een grotere tablet bood wel meer mogelijkheden voor 
variatie in werkvormen en kinderen werkten makkelijker op de grotere dan de kleinere 
tablet. Op OBS X zijn de leerkrachten in groep 6/7/8 steeds meer doelgericht gaan werken. 
In eerste instantie werden doelen nog gekoppeld aan lessen, vanaf maart/april geheel 
overgestapt naar doelgericht werken. Op SWS X gaven de leerkrachten aan dat ze aan het 
eind van het jaar steeds meer op individueel niveau stof aanboden omdat de meeste 
leerdoelen al waren behandeld en behaald. Op OBS X werd in de loop van het jaar weer 
meer in het schrift gewerkt bij spelling, er werd gestart met doelgericht werken, maar in de 
tweede helft van het jaar werd twee keer per week de methode er weer bij gepakt. OBS X is 
met groep 4/5/6 omlaaggegaan van het behandelen van meerdere doelen per les naar het 
behandelen van één doel per les, met groep 7/8 is er van het niet zelf formuleren van 
leerdoelen overgegaan naar het zelf formuleren van leerdoelen (door de leerlingen). Op 
ABBS X werd er in de tweede helft van het schooljaar meer gewerkt met leerdoelen dan met 
lessen. Op OBS X is de werkwijze niet veranderd, maar de manier waarop ze werken met 
streefscores is wel veranderd. Leerkrachten keken samen met de leerling naar de beginstand 
van de streefscore en bespraken op welke punten de leerlingen de streefscore zou kunnen 
verbeteren. Op OBS X, ten slotte, zijn leerlingen in de loop van het jaar bij spelling weer 
meer gaan schrijven, naast Snappet. Naar aanleiding van de CITO-scores in januari, die 
gemiddeld gezien waren gedaald, hebben de leerkrachten de spellingmethode en CITO-
doelen erbij gepakt om ervoor te zorgen dat alle spellingcategorieën aan bod zouden komen. 
Dit heeft de spellingresultaten weer omhoog gebracht. Op OBS X en OBS X zijn er in 
schooljaar 2016-2017 geen veranderingen geweest in werkwijze of omstandigheden.  
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6.2 Ervaringen met Snappet-onderwijs 
 
Hoe leerkrachten het werken met Snappet ervaren is gepeild door de leerkrachten hiernaar 
te vragen tijdens de interviews. Voorafgaand aan de interviews werd er een agenda 
opgesteld met onderwerpen over welke gesproken zou worden. Elk interview begon met 
een korte introductie waarin de leerkrachten zich konden voorstellen en de betreffende 
onderzoeker het onderzoeksproject toelichtte en de doelstelling van het interview en het 
gebruik van de audiorecorder uitlegde. Elk interview werd opgenomen om een later 
moment te kunnen transcriberen. Tijdens het interview werd hoofdzakelijk gesproken over 
hoe onderwijs op maat vorm krijgt met ICT, welke uitdagingen leerkrachten hierbij ervaren, 
wat het van de leerkracht vraagt om les te geven via Snappet en in hoeverre de leerkrachten 
zich bekwaam voelen in het werken met Snappet. Ook werden de leerkrachten gevraagd 
naar hun mening over het gebruik van ICT ten behoeve van rekenen en spelling, het ervaren 
verschil tussen het gebruik van Snappet 2.0 en Snappet 3.0, hun verwachtingen voor het 
schooljaar 2016-2017 wat betreft gedrag, leerresultaten motivatie en zelfregulatie van 
leerlingen, eigenaarschap van leerlingen over hun leerproces, de eigen rol als docent en 
ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden, en de ondersteuning vanuit ps 6.3 en Snappet ten 
behoeve van de inzet van ICT bij rekenen en spelling. Het interview werd afgesloten met een 
rondvraag waarin leerkrachten nog eventuele vragen konden stellen. Elk interview duurde 
ongeveer 30 tot 60 minuten.  Het interview tijdens de voor- en nameting had dezelfde 
opbouw en insteek, met als verschil dat tijdens de voormeting vooruit werd gekeken op het 
schooljaar en er tijdens de nameting terug werd gekeken op het afgelopen jaar om te zien of 
er in de loop van het jaar veranderingen zijn geweest in de manier waarop met Snappet 
wordt gewerkt en of verwachtingen al dan niet waren uitgekomen. Hoe leerlingen het 
werken met Snappet ervaren, is gepeild door de kinderen hier tijdens de observaties over 
aan te spreken en de leerkrachten tijdens de interviews naar reacties van kinderen over het 
werken in de klas te vragen. De leerlingen werd gevraagd wat ze leuk en wat ze minder leuk 
vinden aan het werken op de tablet bij rekenen en spelling.  
 
 6.2.1 Leerkrachten5 
Tabel 6 geeft een samenvattend overzicht (informatie uit interviews tijdens de voor- en 
nameting) van de ervaringen met het Snappet-onderwijs van de leerkrachten op elke 
deelnemende school binnen ps 6.3. 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
5
 In de tabel wordt zoveel mogelijk over ‘leerkrachten’ gesproken, onafhankelijk van het aantal leerkrachten 

dat is geïnterviewd en welke leerkrachten zijn geïnterviewd, ten behoeve van anonimiteit. Bij uitzondering 

wordt gesproken over, bijvoorbeeld, de leerkracht van groep 5/6.  



 
Tabel 6. Ervaringen van leerkrachten met het Snappet-onderwijs op elke deelnemende school binnen ps 6.3. 
 
OBS  
Snappet 3.0 

Voordelen Als belangrijkste voordeel wordt genoemd dat Snappet adaptief is aan het niveau van het kind. Dit past bij de 
werkwijze van OBS X, namelijk onderwijs geven gericht op de kwaliteiten van elk kind. Andere voordelen die 
worden genoemd, zijn de afname in correctiewerk, de mogelijkheid om scherper te analyseren en het meteen 
kunnen anticiperen op wat er bij de kinderen gebeurt. Via Snappet kunnen de leerkrachten direct feedback geven 
als dat nodig is. Kinderen verbeteren sommen meteen en maken meer sommen. Één opdracht op het scherm 
biedt overzicht en Snappet heeft een voorleesfunctie voor kinderen met dyslexie. 

Nadelen De IB’er noemt als nadeel dat er aan elke opgave punten worden gekoppeld aan de hand van de verwachtingen 
over de individuele leerling. Als een kind naar verwachting scoort, krijgt het geen punten, maar als het lager scoort 
dan verwacht mag worden, kunnen er ineens heel veel punten worden afgetrokken. Dit leidt tot frustratie bij de 
kinderen. De IB’er noemt dit niet pedagogisch verantwoord. Een leerkracht noemt niet helemaal tevreden te zijn 
met de nieuwe versie van Snappet spelling. Hij ontdekt veel fouten in de lessen en Snappet biedt geen 
mogelijkheden om kinderen stof op verschillende niveaus in één klas aan te bieden (bijvoorbeeld, het aanbieden 
van de stof van groep 6 aan een kind dat in groep 7 zit). Het is daarom veel klikwerk om voor ieder kind de juiste 
les klaar te zetten. 

Motivatie leerlingen Leerkrachten geloven niet dat alleen Snappet zorgt voor een goede motivatie bij de kinderen. Op verschillende 
manieren proberen ze de motivatie van de kinderen hoog te houden. Zo wordt de motivatie regelmatig gecheckt 
via de motivatiescan. Als kinderen gemotiveerd en geconcentreerd hebben gewerkt, dan worden ze daarvoor 
beloond, hebben ze dit niet gedaan, dan worden ze daar niet voor beloond. Tussen de lessen door worden 
energizers gedaan om kinderen fris te houden. Leerkrachten denken dat ook coöperatieve werkvormen de 
kinderen scherp en gemotiveerd houden. Ten slotte wordt er veel afwisseling in werkvormen en materialen 
geboden. Snappet vormt één onderdeel van de verschillende werkvormen/materialen. In het begin werkt Snappet 
motivatie verhogend omdat het nieuw is, maar als de nieuwigheid ervan af is, wordt het normaal en vinden 
kinderen het leuk om weer op papier te werken. De leerkrachten merken dat de leerlingen de afwisseling fijn 
vinden. 

Zelfregulatie leerlingen Kinderen zien zelf wat ze goed en fout doen. Als kinderen een bepaald spoor kiezen, maar ze zien in Snappet dat 
ze veel fouten maken, dan komen ze daarmee naar de leerkracht. De leerkracht gaat er dan met de kinderen over 
in gesprek, dat draagt bij aan bewustwording van het leerproces. Kinderen kijken naar de scores die ze halen bij 
opgaven, dat werkt motiverend, maar kan ook demotiverend zijn, als er veel punten af gaan. Dat kinderen uit 
sporen mogen kiezen, legt verantwoordelijkheid bij de kinderen (wat ze goed oppakken, de ervaring van de 
leerkrachten is dat leerlingen onder begeleiding goed voor een bepaald spoor kunnen kiezen, dat kinderen vaak 
het goede spoor voor zichzelf kiezen), maar vraagt ook veel van de leerkracht. De leerkracht stuurt het kind bij als 
het een te makkelijk of moeilijk spoor kiest en houdt gesprekjes met de leerlingen. De uitdaging hierin is om 
kinderen nog gerichter aan leerdoelen te laten werken waar ze zwak in zijn. Ze kunnen zelf leerdoelen uitkiezen, 
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maar kinderen kiezen al snel voor iets wat ze al goed kunnen en vermijden iets wat ze niet goed kunnen. Als het 
aantal leerdoelen om uit te kiezen wordt afgebakend, bijvoorbeeld, kinderen kunnen uit vier doelen kiezen en 
moeten dan een doel uitkiezen waar ze de minste sterren voor hebben behaald, dan merken de leerkrachten dat 
kinderen hier wel gericht mee aan de slag gaan. 

Leerresultaten leerlingen De IB-er geeft aan dat OBS X altijd al rekensterk is geweest. De leerkrachten hebben wel een stijging in resultaten 
waargenomen de afgelopen jaren, maar vinden het lastig om de werkwijze (Groepsdynamisch onderwijs) los te 
koppelen van Snappet (eerst zijn ze met Snappet gestart, daarna zijn ze gestart met GDO). Desondanks, 
leerkrachten zien duidelijk een aantal voordelen van Snappet (zoals eerder genoemd). Ze geloven dat dit naar 
verhouding winst oplevert. Directe feedback, het meteen verbeteren van sommen, meer sommen maken, dit 
gekoppeld aan de werkwijze (werken op verschillende niveaus, variatie in lesstof en lesmateriaal, coöperatieve 
werkvormen), alles bij elkaar, dat werkt stimulerend en moet wel winst opleveren. De leerkrachten hebben het 
idee dat Snappet en hun werkwijze een behoorlijke positieve bijdragen leveren aan de ontwikkeling en de 
motivatie van de kinderen. Leerkrachten noemen eerst de inrichting van het onderwijs bepalend, daarna de 
sociaal-emotionele laag, hoe zit een kind in zijn/haar vel. Beide moeten in orde zijn om succes te kunnen behalen. 
Snappet past volgens de leerkrachten in het geheel, daar zijn ze heel tevreden mee. 

Verschil Snappet 2.0 – 3.0 Leerkrachten geven aan dat ze met Snappet 3.0 dieper kunnen analyseren. In groep 4 wordt dit nog lastig 
gevonden, dan zijn er nog te weinig opgaven gemaakt, resultaten in Snappet zijn moeilijk te interpreteren. Er is 
veel te zien, maar de leerkracht weet nog niet goed wat ermee te doen. Leerkrachten vinden het dan ook fijn dat 
de methodetoetsen leidend zijn, niet Snappet.   

Ervaringen met scholing Leerkrachten vonden scholing prettig om meer te weten te komen over waar de mogelijkheden in Snappet 3.0 
zitten, hoe het systeem in elkaar zit. Wel werden de bijeenkomsten als eenrichtingsverkeer ervaren. Het zou fijner 
zijn geweest om meer praktische instructies te krijgen en meteen mee te kunnen klikken. Het was wel mogelijk 
om de eigen tablet mee te nemen, maar de bijeenkomsten zaten zo niet in elkaar. Een leerkracht geeft aan voor 
de zomervakantie een aantal toetsjes gedaan te hebben om te zien of ze alles kon vinden in Snappet 2.0. Het was 
toen ook mogelijk om certificaten te behalen. Via vragen/opdrachten moest de leerkracht dingen laten zien, als 
dat niet lukte, dan moest de module opnieuw gedaan worden. Dat zou ook een idee zijn voor 3.0., dat er meer 
opdrachten worden gegeven tijdens een bijeenkomst, in plaats van dat de begeleider alles uitlegt.   

Eigen bekwaamheid met Snappet Leerkrachten voelen zich aardig bekwaam in Snappet, met name omdat ze er al veel mee gewerkt hebben. In 
verband met de overgang van 2.0 naar 3.0 hebben ze trainingsbijeenkomsten bijgewoond. Daarnaast volgen ze al 
enige tijd cursussen in coaching op GDO-gebied. Leerkrachten geven aan nu voor het derde jaar volgens GDO te 
werken en met z’n allen al heel wat bereikt te hebben. Met name de mindset is veranderd, daar zijn de 
leerkrachten heel tevreden over. Leerkrachten ervaren het wel als een groeiproces dat bij de een makkelijker gaat 
dan bij de ander, maar overall zijn de leerkrachten nu scherper op wat de kinderen wel/niet kunnen en weten ze 
beter hoe ze te begeleiden. 

Bijzonderheden - 
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OBS  
Snappet 3.0 

Voordelen Leerkrachten vinden het een groot voordeel dat kinderen met behulp van Snappet op hun eigen niveau kunnen 
werken. De kinderen krijgen directe feedback, ze zien meteen of ze een opgave goed/fout hebben gemaakt, 
Snappet neemt veel nakijkwerk uit handen (hoewel het analyseren ook veel tijd kost) en vorderingen van kinderen 
zijn goed te volgen. Bij rekenen heeft het maken van meer sommen in minder tijd meerwaarde. 

Nadelen Leerkrachten noemen als nadeel dat het werken met Snappet vluchtiger lijkt dan op papier, leerkrachten merken 
dat kinderen op papier bewuster aan het werk zijn. Kinderen schrijven minder en kinderen zitten soms uitgezakt 
op hun stoel. Als kinderen te snel doorklikken, maken ze snel slordigheidsfoutjes. Zo rekent Snappet ook 
hoofdletters en punten fout, hoewel het typen van deze leestekens niet de kern van het antwoord weergeven. 
Maken ze hierdoor fouten, dan worden kinderen zich er vervolgens wel van bewust dat ze hierop moeten letten. 
De leerkracht van groep 5/6 geeft aan het vak ‘taal’ niet geschikt te vinden voor Snappet, hoewel Snappet wel 
voor dit vak wordt ingezet. De leerkracht laat taalopdrachten vaak op papier maken. Met het gebruik van Snappet 
is er weinig ruimte voor het ontwikkelen van een goed handschrift en weinig ruimte voor de ontwikkeling in het 
schrijven van teksten. Ten slotte noemen leerkrachten technische problemen (bijvoorbeeld, wifi werkt niet) als 
nadeel van het werken met Snappet.   

Motivatie leerlingen Leerkrachten geven aan dat kinderen inmiddels gewend zijn aan het werken met de tablet en dat het eerste 
enthousiasme is afgezwakt, maar dat kinderen het wel leuker vinden om op de tablet te werken dan in het schrift. 
Kinderen willen nauwelijks meer schrijven (dit werd goed duidelijk toen de tablets van twee leerlingen kapot 
waren en ze dus gedwongen waren om op papier te werken totdat de tablets weer waren gemaakt). Het werken 
op de tablet gaat veel sneller. Als kinderen een hoge score hebben behaald kan het toekennen van punten aan 
gemaakte opgaven motiverend werken, maar het kan demotiverend zijn als er ineens een heleboel punten 
worden afgetrokken. 

Zelfregulatie leerlingen De leerkrachten proberen zelfregulatie te stimuleren door kinderen stap voor stap meer autonomie te geven, 
bijvoorbeeld door hen zelf doelen te laten kiezen om aan te werken en de kinderen zelf hun werk te laten plannen 
(binnen de dag- en weekstructuur). Sommige kinderen pikken dit goed op, andere kinderen hebben er meer 
sturing in nodig, bijvoorbeeld, omdat zij telkens de makkelijkste doelen kiezen. Leerkrachten menen dat dit 
onafhankelijk is van Snappet, het is de ‘aard van het beestje’, dezelfde situatie zou ontstaan als er uit boeken zou 
worden gewerkt. Om te voorkomen dat kinderen de makkelijkste doelen kiezen, geeft de leerkracht van groep 8 
aan dat de kinderen sowieso leerdoelen moeten kiezen waarvoor ze nog maar twee of minder sterren hebben 
behaald. De leerkracht merkt dat het kwartje bij de kinderen in groep 8 vanaf februari/maart begint te vallen, dat 
ze dan denken ‘ow, als we naar de brugklas gaan, moeten we bepaalde doelen beheersen, toch handig als ik even 
vraag welke doelen ik het best kan kiezen’. De leerkracht van groep 4/5 meent dat zelfregulatie nog sterker 
gestimuleerd kan worden als de methode wordt losgelaten en elke leerling een eigen leerlijn gaat volgen. 

Leerresultaten leerlingen De leerkracht van groep 8 geeft aan te zien dat het werken met Snappet vruchten afwerpt. De kinderen in groep 8 
zijn tussen het begin en het eind van het jaar 2016-2017 enorm gegroeid in rekenen. Wel ziet de leerkracht dat de 
kinderen vaak te snel doorklikken, de vraag en hun antwoorden niet goed lezen en zo slordigheidsfoutjes maken. 
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Dit geldt ook voor spelling. Als kinderen schrijven zijn ze meer bewust aan het werk en maken ze minder 
slordigheidsfoutjes. 

Verschil Snappet 2.0 – 3.0 Leerkrachten vinden het analyseren in Snappet erg ingewikkeld, in 2.0 worstelden ze hier al mee, maar in 3.0 is 
het er niet makkelijker op geworden. Van de analysefuncties wordt daarom niet of niet optimaal gebruik gemaakt. 
De functies in 3.0 zijn uitgebreid, maar zo moet er meer geklikt worden om ergens uit te komen. 2.0 wordt 
daarom overzichtelijker gevonden dan 3.0. Ook geven de leerkrachten aan dat de tablets niet meer zo werken als 
in het begin, het systeem is wat ouder geworden, het laden duurt lang, de laadkast hapert. Met de versie 3.0 is 
het wel makkelijker geworden om werkpakketten klaar te zetten. Ook kunnen kinderen makkelijker hun eigen 
vorderingen inzien en fouten verbeteren. Dit brengt met zich mee dat kinderen elkaars puntentelling en het aantal 
gemaakte sommen met elkaar gaan vergelijken. Kinderen worden competitief en het kan kinderen frustreren. Het 
is moeilijk aan de kinderen duidelijk te maken hoe de puntentelling in elkaar zit. De leerkracht van groep 5/6 
maakt er wel gebruik van door de kinderen de laatste 5 minuten een wedstrijdje te laten doen, de namen van de 
kinderen die de meeste sommen (goed) gemaakt hebben, worden op het bord gezet. Kinderen gaan zo fanatiek 
aan het werk. De leerkracht van groep 8 gebruikt het aantal gemaakte sommen ook wel om het werken van de 
kinderen te evalueren. Er wordt samen met de kinderen bekeken hoeveel sommen er op een dag gemaakt zijn, 
lopen enkele kinderen bijvoorbeeld 100 sommen achter op de rest, dan wordt er iets van gezegd en rekenen 
kinderen uit hoeveel sommen er dan per jaar minder zouden worden gemaakt. Op deze manier worden kinderen 
bewust gemaakt van hun eigen werkproces. Om te voorkomen dat kinderen snel door de sommen heen klikken, 
geeft de leerkracht aan dat het alleen gaat om de goed gemaakte opgaven, de fout gemaakte opgaven worden 
niet in het totaal aantal gemaakte opgaven meegenomen. 

Ervaringen met scholing In het begin voelden leerkrachten zich in het diepe gegooid, ook bij de overgang van Snappet 2.0 naar 3.0, dat was 
even pittig. Inmiddels wordt de inzet van ICT naar tevredenheid ondersteund vanuit de organisatie van Snappet. 
Leerkrachten kunnen elk moment met vragen bij de helpdesk terecht. De leerkrachten maken hier regelmatig 
gebruik van en worden dan snel en goed geholpen, er is persoonlijke aandacht. Aan het begin van het schooljaar 
hebben leerkrachten deelgenomen aan een knoppencursus, hoe te werken met het nieuwe dashboard van 
Snappet 3.0 (ten opzichte van het dashboard van Snappet 2.0). Leerkrachten hebben deze bijeenkomsten nuttig 
en interessant gevonden, vooral omdat ze dan met meerdere leerkrachten bij elkaar zaten en er de mogelijkheid 
was elkaar vragen te stellen en tips te geven. De leerkrachten vonden het wel jammer dat het geleerde niet 
meteen toegepast kon worden als ze geen tablet mee hadden genomen. Één leerkracht van OBS X had 
persoonlijke coaching aangevraagd, maar dit heeft geen doorgang gevonden. Leerkrachten geven aan één 
bijeenkomst, georganiseerd door Ps 6.3 in samenwerking met Snappet, te hebben bijgewoond (daarna zijn er 
volgens de leerkrachten geen van dergelijke bijeenkomsten meer georganiseerd). Na deze bijeenkomst was 
iedereen enthousiast over doelgericht werken, maar het was te kort dag om dit te regelen voor het schooljaar 
2016-2017. De leerkrachten zouden daarom graag zien dat een dergelijke bijeenkomst al voor de zomervakantie 
wordt georganiseerd, dan is er meer tijd om eventueel wijzigingen voor te bereiden en na de zomervakantie in te 
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voeren. 

Eigen bekwaamheid met Snappet Leerkrachten geven aan zich aardig bekwaam te voelen in het werken met Snappet. Het differentiëren in niveau, 
het samenstellen van individuele werkpakketten, met Snappet aansluiten bij de methode, het bieden van 
afwisseling, het kiezen van leerdoelen. 

Bijzonderheden - 

OBS  
Snappet 3.0 

Voordelen Leerkrachten vinden het een groot voordeel dat kinderen met behulp van Snappet op hun eigen niveau kunnen 
werken, aan hun eigen doelen. Leerkrachten zijn tevreden over de mate waarin Snappet opgaven aanbiedt 
passend bij het niveau van elk kind. Daarnaast vinden de leerkrachten het fijn dat ze de vorderingen van de 
kinderen in de klas kunnen volgen en daar meteen op kunnen inspringen. Voorheen kon dat pas de volgende dag. 
Het gedetailleerd analyseren van de vorderingen van de kinderen vinden de leerkrachten ook fijn, dat er snel een 
beeld gevormd wordt van een kind, waar de instructie op aangepast kan worden. Zo wordt er gerichter op de 
kwaliteiten van elk kind gewerkt. Het voordeel van doelgericht werken is volgens de leerkrachten dat kinderen 
aan één opdracht bezig zijn waar ze vervolgens ook meer mee oefenen. 

Nadelen Leerkrachten vinden het een nadeel dat kinderen minder gaan schrijven. Zij menen dan ook dat afwisseling tussen 
werken op de tablet en in het schrift belangrijk blijft. Ook geven ze aan dat het werken volgens de methode wat 
praktischer was, ze wisten dat ze met de juiste dingen bezig waren. Nu heerst er soms onzekerheid, zijn alle 
belangrijke doelen wel aan bod gekomen? Aan welke doelen moet er nu gewerkt worden? Daarin wordt de lijn 
nog gemist. Leerkrachten noemen ook dat een kind soms alle sommen bij een leerdoel gemaakt heeft, terwijl het 
leerdoel nog niet behaald is. Zo krijgt een leerling geen uitdaging meer bij dit leerdoel. Een laatste punt betreft het 
instellen van de streefscore. Snappet bepaalt de streefscore elke 4-6 weken. Scoort een kind telkens heel laag, dan 
wordt de streefscore naar beneden toe bijgesteld. Onderpresteerders en luie kinderen hoeven dan telkens maar 
enkele opgaven te maken om dit lage doel te behalen, het wordt steeds makkelijker om een doel te behalen. Als 
een streefscore handmatig wordt bijgesteld, dan corrigeert Snappet dit niet meer. De leerkrachten opperen 
daarom het idee om de streefscores schoolbreed handmatig te bepalen en in te stellen. Namelijk, Snappet bepaalt 
alleen op basis van de invoer wat een kind kan, de leerkracht heeft een veel beter beeld van wat een kind kan. 

Motivatie leerlingen In het begin waren de kinderen erg enthousiast over het werken met de tablet, nu is dit al meer ‘gewoon’ 
geworden en willen de kinderen liever afwisseling tussen tablet en papier. Het behalen van sterren werkt wel 
motiverend voor de kinderen. Leerkrachten noemen dat kinderen het behalen van levels gewend zijn van 
computerspelletjes en het maken van opgaven in Snappet hier wat op lijkt. Kinderen hebben iets om naartoe te 
werken, ze kunnen zichzelf verbeteren. 

Zelfregulatie leerlingen De leerling kan op een bord dat in de klas hangt zien welke dag- en weekdoelen er op het programma staan. 
Nadat de leerlingen instructie hebben ontvangen, kunnen ze hier zelfstandig mee aan de slag. De leerkrachten 
geven aan dat kinderen sneller naar hen toekomen met ‘ik snap het niet’ en meer vragen stellen omdat ze zelf 
kunnen zien wat ze fout doen. Tevens wordt uitgestelde aandacht meer getraind. Hoewel kinderen het evalueren 
van eigen functioneren nog niet goed oppakken (daar is de leerkracht nog voor nodig), snappen ze dat ze een 
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moeilijke opgave kunnen overslaan en weten ze de moeilijke opgave aan te wijzen als de leerkracht bij hun tafeltje 
langskomt tijdens een loopronde. Kinderen weten wanneer ze wat kunnen vragen. 

Leerresultaten leerlingen De rekenresultaten zijn goed, maar leerkrachten durven niet te zeggen of ze beter zijn dan voorheen toen er op 
papier werd gewerkt. Hoewel het doelgerichte werken bij rekenen heel goed werkt (het geeft meer structuur en 
overzicht) en Snappet in het begin nieuw en daarom interessant was, zijn leerkrachten continue zoekende naar de 
beste aanpak en worden er regelmatig wijzigingen in werkwijze doorgevoerd (dan wordt er methodegericht 
gewerkt, dan weer doelgericht, de groepen 7 en 8 hebben in de loop van schooljaar 2016-2017 grote in plaats van 
kleine tablets gekregen, leerkrachten worden vaardiger in gebruik van het dashboard). In groep 6-7-8 zijn de 
spellingresultaten in januari wat teruggevallen, leerkrachten denken misschien toch meer terug te gaan op het 
schrift. Net als bij rekenen, wordt er bij spelling elke les één doel behandeld, daardoor is er veel herhaling. Een 
hele les wordt dan wel goed gemaakt, maar als in een dictee meerdere spellingregels aan bod komen, worden er 
fouten gemaakt, dan is het ineens moeilijk. Dit is een nadeel van het gebruik van Snappet bij spelling. 

Verschil Snappet 2.0 – 3.0 Het grootste verschil is dat de leerkrachten met Snappet 3.0 doelgericht in plaats van methodegericht zijn gaan 
werken. Daarnaast vinden de leerkrachten dat in Snappet 3.0 de resultaten per leerling overzichtelijker worden 
weergegeven. Het geven van instructie is makkelijker geworden met Snappet 3.0 en via het dashboard zijn de 
vorderingen van de leerlingen makkelijker te volgen. 

Ervaringen met scholing Leerkrachten maken gebruik van de telefonische helpdesk en coaching vanuit Snappet. De hulp wordt als erg 
positief ervaren. Leerkrachten noemen dat Snappet goed bereikbaar is en dat ze netjes antwoord krijgen.   

Eigen bekwaamheid met Snappet In het begin waren de leerkrachten wat huiverig en onzeker. Inmiddels geven ze aan veel handiger geworden te 
zijn in het werken met Snappet, in het switchen tussen het leerplan en de leerdoelen, het goed inzetten van de 
werkpakketten. Het werken aan de hand van leerdoelen klonk erg aantrekkelijk, maar nadat de leerkrachten 
hieraan begonnen waren, bleek het een sprong in het diepe. Normaalgesproken bood de methode een handvat 
voor het volgen van de vorderingen (liggen de kinderen op schema voor bijvoorbeeld de CITO-toets?), nu 
behaalden kinderen doelen, maar wisten de leerkrachten niet of de kinderen op de goede weg zaten. Vervolgens 
kregen de leerkrachten de tip van Snappet om aan 3-4 doelen per week te werken, dan zitten ze goed op schema 
en is er ruimte voor herhaling. De leerkrachten geven aan dat dit goed werkt. Zij hebben van Snappet ook de 
feedback gekregen dat ze goed bezig zijn, dit geeft steun en bevestiging. 

Bijzonderheden - 

OBS  
Snappet 3.0 

Voordelen De leerkrachten noemen dat kinderen veel meer opgaven maken in minder tijd, waardoor leerlingen meer 
oefenen met de stof. Daarnaast scheelt het de leerkrachten veel tijd in de voorbereiding en analyse. De leerkracht 
van groep 4/5 noemt dat ze het makkelijk vindt om van tevoren te bekijken hoe kinderen op een bepaald leerdoel 
scoren om aan de hand daarvan instructiegroepjes te maken. Deze instructiegroepjes kunnen tijdens de les nog 
wijzigen. Leerkrachten zijn zo veel gerichter met verlengde instructie bezig per doel. Ze vinden het een groot 
voordeel om onmiddellijk feedback te kunnen geven, rechtstreeks gericht op de vorderingen van de individuele 
leerling, maar ook in groepjes. De leerkracht van groep 6/7/8 geeft aan dat het minstens een uur corrigeren op 
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een dag scheelt. Ook is er geen gebrek meer aan extra werk. Leerkrachten kunnen makkelijk naar opgaven zoeken 
omdat leerdoelen aan opgaven gekoppeld zijn. De leerkracht van groep 4/5 noemt nog dat het mooi is dat er 
CITO-opgaven met verhaaltjessommen in Snappet zitten, om kinderen hier ervaring mee te laten opdoen, en dat 
deze via het digiboard besproken kunnen worden.    

Nadelen Leerkrachten lopen met name tegen de technische problemen aan. Ook vinden ze het niet fijn werken met de 
kleine tablets, ze hopen op een gegeven moment de grote, 10,1 inch tablets, te krijgen. De leerkracht van groep 
4/5 wil graag nog weten hoe duidelijk naar de ouders te communiceren met welke doelen kinderen nog moeite 
hebben. Snappet kan wel grafiekjes uitdraaien, maar deze geven geen betrouwbaar beeld. De leerkracht geeft aan 
dat Snappet hier ook nog ontwikkeling in zal doormaken. Er wordt gezegd dat er uiteindelijk met minder 
groepsplannen gewerkt hoeft te worden omdat Snappet hier ook ondersteuning in zal bieden, maar dat vindt de 
leerkracht nog wel spannend.   

Motivatie leerlingen De leerkrachten hebben het idee dat de motivatie hoger is nu kinderen met Snappet werken. Het zichzelf kunnen 
verbeteren en het behalen van sterren motiveert. De leerkracht van groep 6/7/8 geeft aan dat kinderen 
competitief worden, dat ze soms afgeremd moeten worden. De leerkrachten verwachtten dat de motivatie zou 
afnemen naarmate kinderen meer gewend raken aan de tablet, maar dat is niet gebeurd. Wel hebben de kinderen 
behoefte aan afwisseling en benadrukken de leerkrachten het belangrijk te vinden dat kinderen blijven schrijven. 

Zelfregulatie leerlingen De leerkrachten vinden dat de kinderen veel zelfstandiger aan de slag kunnen met Snappet omdat ze meer 
inzichtelijk hebben waar ze staan. Ze kunnen zo langere perioden zelfstandig door. De kinderen in groep 4 
moesten in het begin wennen aan het werken met de tablet, maar de leerkrachten hebben veel tijd besteed aan 
hoe te werken met Snappet. De kinderen pakken dit ook goed op. Het geeft veel rust dat de kinderen weten wat 
ze moeten doen. De leerkrachten geven aan dat kinderen die extra instructie nodig hebben wel baat hebben bij 
een duidelijke structuur, dat ook basisleerlingen nog in de gaten moeten worden gehouden, maar dat kinderen in 
de plusgroep wat meer zelfstandigheid gegeven kan worden. 

Leerresultaten leerlingen Leerkrachten hebben wel het idee dat de resultaten verbeterd zijn door het werken met Snappet, hoewel de 
resultaten al goed waren. Kinderen rekenen handiger en vlotter. Leerkrachten durven niet te zeggen in hoeverre 
Snappet bijdraagt/heeft bijgedragen aan de resultaten van het schooljaar 2016-2017. De meeste kinderen zitten 
in de basis- of plusgroep, slechts enkele kinderen hebben extra instructie nodig. 

Verschil Snappet 2.0 – 3.0 De leerkrachten zijn met de overgang van 2.0 naar 3.0 niet echt anders gaan werken, hoewel de leerkracht van 
groep 6/7/8 aangeeft het prettiger te vinden om met 3.0 te werken, vaste instructiemomenten nu meer los heeft 
gelaten en meer instructiefilmpjes gebruikt van voorheen. 

Ervaringen met scholing De leerkrachten geven aan aan alles mee te doen. Ze hebben twee trainingsbijeenkomsten bijgewoond. Hoewel 
deze als zinvol werden ervaren omdat ze veel vragen konden stellen, vonden ze de bijeenkomsten ook massaal en 
een nadeel dat ze veel informatie kregen, maar de informatie niet meteen konden toepassen. De leerkrachten 
maken regelmatig gebruik van de telefonische helpdesk van Snappet, hier zijn ze tevreden over. In eerste instantie 
was de wachttijd erg lang, soms wel 45 min, maar naarmate het schooljaar vorderde, werd de wachttijd korter. 
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Kregen ze een medewerker van Snappet aan de telefoon, dan werden ze goed geholpen. 

Eigen bekwaamheid met Snappet Leerkrachten voelen zich nog niet helemaal bekwaam in het gebruik van Snappet. Ze geven aan nog niet van alle 
mogelijkheden gebruik te maken die Snappet biedt. Met de overgang van 2.0 naar 3.0 kostte de voorbereiding 
veel tijd, veel zoeken, waar staat alles, waar moet je op klikken. Verlengde instructie lukte in eerste instantie ook 
nog niet goed via de tablet, daar werd het boek nog voor gebruikt. De leerkrachten noemen dit 
opstartmoeilijkheden, nu loopt alles beter. De leerkracht van groep 6/7/8 geeft aan beter te leren hoe de 
vaardigheden van de kinderen af te lezen aan de prestaties op de leerdoelen. Ook geeft hij aan de tablet altijd als 
een hulpmiddel te beschouwen, komen de tablets langzaam op gang, dan is hij snel geneigd het boek er weer bij 
te pakken. Ook omdat Snappet zelf nog in ontwikkeling is, nog steeds dingen aanpast of toevoegt. De leerkracht 
maakt hier daarom duidelijk keuzes in, bevalt een les niet, dan wordt deze geschrapt. Denkt de leerkracht dat een 
les beter uit het boek gemaakt kan worden, dan wordt dat zo gedaan. De leerkracht gebruikt Snappet als 
ondersteuning, niet als leidraad. Het kind wordt als uitgangspunt genomen, kinderen moeten actief bezig kunnen 
blijven 

Bijzonderheden - 

SWS  
Snappet 3.0 

Voordelen Leerkrachten vinden het fijn dat zowel de leerkrachten als de leerlingen zelf meteen zien wat er goed en fout gaat. 
Leerkrachten hebben snel inzicht in de sterke en zwakke punten van de kinderen en kunnen hun instructie hierop 
aanpassen (verlengde instructie gericht op individu, niet meer nodig om hele klas verlengde instructie te geven). 
Meer maatwerk. Via Snappet is het mogelijk de groei aan de kinderen te laten zien, wat motiveert. Er kan direct 
feedback gegeven worden en leerkrachten hebben minder nakijkwerk. Met Snappet 3.0 wordt er doelgericht 
gewerkt, leerkrachten geven aan het fijn te vinden om één leerdoel per les te kunnen behandelen, dat dit duidelijk 
is voor de leerlingen. Leerkrachten noemen dat ICT ondersteunend en verlichtend moet zijn voor leerkracht en 
leerling, Snappet sluit hierbij aan.    

Nadelen Als nadeel noemen de leerkrachten dat leerlingen soms zonder sommen zitten, dat alle sommen binnen een 
leerdoel dan zijn gemaakt, maar het leerdoel nog niet behaald is of leerlingen dan geen uitdaging meer hebben 
binnen dit leerdoel. Het is dan wel mogelijk om dit aan Snappet te laten weten, misschien kan het doel verder 
gevuld worden of kan de leerling verder gaan met een vervolgdoel. Leerkrachten geven aan dat niet alle kinderen 
het fijn vinden dat ze kunnen zien wat ze fout doen, als ze veel puntenaftrek te zien krijgen, frustreert dit hen, 
zeker als ze alles goed en dan bij een typfoutje, bijvoorbeeld, -40 krijgen. Leerkrachten moeten erop letten dat alle 
leerdoelen aan bod komen, daarom goed om leerdoelen in domeinen aan te bieden. Bij het volgen van de route 
zoals Snappet deze aangeeft nog niet het geval. Bijzonder dat kinderen met een beneden gemiddelde prestatie 
een leerdoel kunnen halen. Snappet is al adaptief, maar mag volgens de leerkrachten nog adaptiever voor 
kinderen die meer uitdaging aankunnen en voor kinderen die op een lager niveau dan hun klasgenootjes een vak 
volgen. Dat kinderen verder kunnen met sommen van een jaar hoger of lager. In het dashboard van de pilot-versie 
is het wel mogelijk sommen uit een ander jaar te maken maar worden de kinderen nog steeds vergeleken met het 
niveau van hun klasgenoten, terwijl hun prestaties vergeleken zouden moeten worden met de prestaties van de 
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leerlingen een niveau hoger of lager. Leerkrachten zijn meer tevreden over het werken met Snappet bij rekenen 
dan bij spelling/taal. Leerkrachten noemen dat er bij spelling te weinig aanbod is voor het aanleren en toepassen 
van de regels. Er is een woordpakket/woordenlijst, dan hoeven kinderen woorden alleen over te schrijven/over te 
typen, vaak staat het antwoord ook al ergens in de zin of er worden woorden aangeboden die de kinderen zelf 
nooit gebruiken. Digitaal schrijven is moeilijk, onder andere daarom wordt er bij spelling nog meer in het schrift 
geschreven. Spellingvorderingen zijn via Snappet moeilijker te volgen dan rekenvorderingen. Kinderen met 
dyslexie komen moeilijk door de oefeningen in Snappet heen. 

Motivatie leerlingen Leerkrachten geven aan dat de motivatie in het begin van het tabletgebruik beter was, toen was het geweldig. Dat 
is nu wat gezakt, nu vragen kinderen er weleens om uit het boek te werken. Leerkrachten gebruiken het aanzetten 
van de monitor ‘groei’ of het gemaakte aantal sommen om kinderen meer inzicht te geven in eigen werkproces en 
ze te motiveren. De leerkrachten hebben de indruk dat de kinderen zo harder gaan werken. Dit geldt zowel voor 
de oudere als de jongere groepen, hoewel kinderen in groep 4 nog jong zijn in hun gedrag (willen spulletjes uit 
hun vak pakken, willen ergens mee spelen, even snel naar de wc gaan…), zij moeten nog wat meer aangespoord 
worden. Maar het grootste deel van groep 4 denkt wel al, hey, dit wil ik afronden.  

Zelfregulatie leerlingen Leerlingen krijgen meer inzicht in werkproces en bekijken regelmatig zelf hoe het gaat aan de hand van de kleuren 
die aan de leerdoelen gekoppeld zijn. Als ze merken dat ze, bijvoorbeeld, van rood naar groen zijn gegaan, dan zijn 
ze wel trots op zichzelf. Het stukje waarin kinderen op eigen initiatief naar de leerkrachten komen en aangeven 
wat ze graag zouden willen leren, dat is er nog niet, maar de leerkrachten hebben dit ook niet in het onderwijs 
ingebouwd. Leerkrachten geven aan dat dit meer vanuit de leerkracht gestimuleerd en mogelijk gemaakt moet 
worden dan dat dit vanuit Snappet gebeurt. Wellicht iets voor de toekomst. In de hogere groepen zijn kinderen 
wel al beter in staat doelen uit het werkpakket te kiezen waarin ze nog zwak zijn. In de lagere groepen kunnen 
sommige kinderen dit wel, andere kinderen moeten hier nog mee geholpen worden. 

Leerresultaten leerlingen Leerkrachten verwachten dat de leerresultaten in het schooljaar 2016-2017 hoger zullen zijn. Het werken met 
Snappet verliep in het begin chaotisch, wat tot lagere resultaten leidde bij de kinderen, nu er meer structuur in zit, 
zien de leerkrachten de resultaten in Snappet omhooggaan. Kinderen weten nu precies wanneer ze wat krijgen. 
De leerkracht van groep 8 licht toe hoe hij onderwijs geeft: 1. Leerdoel bespreken. 2. Zelf voordoen en het 
antwoord bespreken, kinderen rekenen mee. 3. Dan kinderen som laten maken en samen invullen op het bord. 4. 
Rest van de som zelfstandig maken, leerkracht loopt langs om te kijken hoe ze het doen. Als er een foutje wordt 
gemaakt, met de hele klas bekijken, hoe kan deze som opgelost worden? Daarna 15 minuten zelfstandig werken, 
zonder overleg. Leerkracht volgt vorderingen in Snappet en maakt om de 10-15 min een loopronde om eventueel 
te helpen. Leerkracht denkt dat dit voor de kinderen veel rust en structuur biedt, dat ze dan veel sommen pakken 
en echt even in de stof kunnen duiken.  Dat dit de resultaten bevordert. Schoolresultaten komen voor 80/90% 
overeen met de CITO-resultaten. In januari 2017 waren de resultaten goed, resultaten groep 8 aardig gestegen. 
Groep 6 had boven verwachting gescoord, groep 5 was een twijfelgeval, op het randje. Maar ook scores van groep 
5 kwamen aardig overeen met wat Snappet had laten zien. Geldt ook voor groep 4. Groep 4 in het begin aardig 
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wennen aan het Snappet-onderwijs, grote club, rumoerig, combinatieklas, waardoor extra instructie er soms bij 
inschoot.  

Verschil Snappet 2.0 – 3.0 In vergelijking met Snappet 2.0 is de opbouw van een les met Snappet 3.0 nu anders. Snappet 3.0 klassikale 
instructie, daarna zelfstandig aan de slag, monitoren en vragen beantwoorden. Er is nu meer interactie met de 
leerlingen. Leerkrachten vinden het makkelijker werken met Snappet 3.0, je zit sneller bij de overzichten, er kan 
sneller geschakeld worden tussen verschillende overzichten. In schooljaar 2015-2016 werd er in een aantal 
klassen gewerkt met de methode als uitgangspunt, in een aantal klassen werd er doelgericht gewerkt. Nu wordt er 
in alle klassen doelgericht gewerkt.  

Ervaringen met scholing In het begin van Snappet 3.0 heeft de leerkracht van groep 8 veel telefonisch contact gehad met Snappet. 
Daarnaast hebben de leerkrachten twee, drie trainingsbijeenkomsten bijgewoond. Ze hadden niet het gevoel dat 
deze bijeenkomsten veel meerwaarde hadden. De leerkrachten waren al verder dan wat er in de bijeenkomsten 
werd besproken. Ook tijdens de telefoongesprekken werd gemerkt dat OBS X de opbouw, aanpak, volgt zoals 
Snappet voor ogen heeft.  Sinds november geen telefonisch contact meer gehad, aan het eind van het jaar wel 
weer contact gehad in verband met de pilot van het nieuwe dashboard. OBS X heeft hieraan deelgenomen. 
Leerkrachten geven aan het fijn te vinden dat Snappet snel op klachten en tips reageert. Snappet blijft luisteren 
naar het werkveld en nieuwe ontwikkelingen worden snel doorgevoerd. 

Eigen bekwaamheid met Snappet Leerkrachten zeggen in het werken met Snappet meer coachend dan sturend bezig te zijn en leerlingen meer 
vrijheid te geven in het werkproces in zoverre dit mogelijk is. Leerkrachten voelen zich aardig bekwaam met 
Snappet. De leerkracht van groep 8 wordt door de andere leerkrachten als de expert gezien. Leerkrachten moeten 
telkens weer even leren omgaan met nieuwe dingen in Snappet, maar dat verloopt goed. Leerkrachten noemen 
het wel hard werken om instructie te geven, dan te monitoren en hulprondes te lopen. De verschillende stappen 
kosten veel tijd, het is zoeken hoe een les het best vorm te geven zoals dit bij de leerkracht en de klas past. Ook 
het analyseren via Snappet wordt nog lastig gevonden. Leerkrachten noemen het wel als fijn dat ze direct 
feedback krijgen op hun lesgeven. Als er op een bepaalde manier instructie wordt gegeven, maar de helft van de 
klas begrijpt het niet, je ziet meteen dat veel kinderen fouten maken, dan weet je dat je iets moet aanpassen in je 
instructie. De leerkracht van groep 8 houdt contact met Snappet om hulp te vragen als dat nodig is. Andere 
scholen denken dat OBS X al vergevorderd is in het gebruik van Snappet. Ook als de leerkracht van groep 8 met 
Snappet belt, geven zij aan dat OBS X goed bezig is.  

Bijzonderheden - 

OBS  
Snappet 3.0 

Voordelen De leerkrachten zijn positief over de inzet van ICT/Snappet bij spelling en rekenen. Je speelt in op de toekomst. 
Leerkrachten vinden de directe feedback (in Snappet en via het dashboard) een groot voordeel. Je ziet de 
vorderingen heel snel, hier kan dan meteen op ingesprongen worden. Ook geven ze aan goed de beginsituatie in 
kaart te kunnen brengen en meer tijd te hebben voor het analyseren. Doelen kunnen in werkpakketten gezet 
worden waar kinderen zelfstandig mee verder kunnen. Je kunt ook zien hoeveel sommen de kinderen maken, wat 
het werktempo is, op basis daarvan kun je afspraken maken, doelen stellen. Sommige kinderen hebben dit echt 
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nodig.  

Nadelen Als leerlingen continue typen, verleren ze het schrijven, het schrijven blijft ook belangrijk. Andere nadelen hebben 
meer te maken met de 7,0 inch tablet: plaatjes zijn soms moeilijk te zien op het kleine scherm. Kinderen moeten 
de opdrachten echt goed lezen, als ze dit niet doen, gaan ze gokken. Ze tikken al snel iets in en hebben het dan 
fout. Dit gebeurt sneller dan met een boek, dan komen ze er tijdens het lezen achter dat ze het mis hebben, 
voordat ze het antwoord hebben opgeschreven. Met een slechte wifi-verbinding werkt Snappet niet. 

Motivatie leerlingen Leerkrachten merken dat leerlingen het leuker vinden om met de tablet te werken dan op papier, maar dat 
afwisseling wel belangrijk blijft. Sommige kinderen werken beter op de tablet, omdat ze zich maar op één som 
hoeven te concentreren, wat het overzichtelijker maakt, maar andere kinderen vinden de omslag van boek naar 
tablet moeilijk. Directe feedback via Snappet kan motiveren, maar ook demotiveren, het krijgen van minpunten 
kan frustrerend zijn. Er wordt wel gemerkt dat kinderen graag leerdoelen behalen en dat kinderen ieder op het 
eigen niveau successen behalen, wat volgens de leerkrachten wel motiverend is.  

Zelfregulatie leerlingen Leerkrachten geven aan dat ze de leerlingen nog wel moeten sturen. De minscores houden de kinderen bezig, als 
ze dan denken dat ze het niet kunnen, moeten leerkrachten uitleggen hoe de puntentelling werkt en hen 
motiveren om door te gaan. Kinderen komen ook met veel vragen. De leerkrachten noemen de opgaven in 
Snappet pittiger dan de opgaven uit het boek, de kinderen hebben hier moeite mee. Kinderen willen soms te snel 
en lezen de opdracht niet goed genoeg, of een opgave wordt fout geteld omdat er ergens een spatie wordt gezet 
waar deze niet hoort. Kinderen snappen dan niet wat ze fout hebben gedaan.   

Leerresultaten leerlingen Leerkrachten hebben, bijvoorbeeld, vooruitgang gemerkt op werkwoordspelling. Dat komt via Snappet structureel 
aan bod. Via Snappet zijn kinderen meer bezig met hun laagste leerdoelen, de onderwerpen waar ze moeite mee 
hebben, leerkrachten verwachten dat dit tot hogere resultaten zal leiden. CITO-resultaten 2016-2017 zijn goed, 
leerkrachten hebben wel de indruk dat Snappet hieraan bijgedragen heeft. Via Snappet worden er meer 
redactiesommen, sommen in verhalende vorm, gemaakt dan via werken uit het boek. In Snappet worden ook 
meer eisen gesteld aan de leerlingen dan in het boek. Rekenen was geen zwak punt van de kinderen, maar ze 
worden meer uitgedaagd door Snappet en de kinderen pakken dit ook goed op. 

Verschil Snappet 2.0 – 3.0 Leerkrachten moesten even wennen aan het nieuwe dashboard, dat zag er heel anders uit. Het was even zoeken, 
maar nu zijn leerkrachten er blij mee. In Snappet 3.0 kunnen ze doelen beter bekijken. Een leerkracht vond 
Snappet 2.0 wel vriendelijker om mee te werken. 

Ervaringen met scholing Leerkrachten hebben gebruik gemaakt van de telefonische helpdesk en geven aan dat Snappet vrij snel 
telefonische afspraken nakomt. Vragen van individuele leerkrachten worden ook gesteld aan collega’s, 
makkelijker, dichter bij de deur. Leerkrachten hebben bijeenkomsten bijgewoond als deze werden georganiseerd.  

Eigen bekwaamheid met Snappet Leerkrachten geven aan nu vooral coachend bezig te zijn. Eerst een korte instructie, daarna kunnen de kinderen 
aan de slag en kan de leerkracht op basis van het dashboard gericht verlengde instructie bieden en vragen 
beantwoorden. De leerkracht is zo niet continue zelf aan het woord. Leerkrachten letten op de werkhouding van 
de kinderen en ondersteunen kinderen erin kritisch op zichzelf te letten. Deze manier van werken vinden de 
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leerkrachten prettig. Leerkrachten voelen zich hier ook bekwaam in. Persoonlijk ontwikkelpunt: hoe meer te halen 
uit het persoonlijk leerlingrapport. Leerkrachten vinden Snappet echter niet altijd gebruiksvriendelijk. Er moeten 
veel stappen genomen worden om iets klaar te zetten of tot een overzicht te komen van alle leerlingen met 
leerdoelen. Uitdraai ten behoeve van analyse onduidelijk. Ook technische problemen vragen veel tijd van de 
leerkrachten.  

Bijzonderheden Een leerkracht heeft een opmerking gemaakt over begrijpend lezen via Snappet: niet te doen, veel scholen vinden 
het maar niks. Teksten scrollen, vragen scrollen, zeker op kleine 7,0 inch schermen. Misschien nog een uitdaging 
om begrijpend lezen wel goed op de tablet te krijgen. 

SWS  
Snappet 3.0 

Voordelen Bij de voormeting waren leerkrachten wat positiever over Snappet dan bij de nameting. Voormeting: Heel fijn, via 
Snappet is er veel meer tijd om te analyseren omdat er niet meer zoveel schriftjes nagekeken hoeven te worden. 
Er is meer tijd om kinderen individueel te bekijken. Vroeger moesten er werkbladen gekopieerd worden, nu 
kunnen er werkpakketten op niveau samengesteld worden. Er is altijd werk voor de kinderen, kinderen weten 
waar ze mee verder kunnen.  

Nadelen Nameting: Nog steeds prima, maar het schrijven en doen wordt echt gemist. Sommige kinderen moeten het echt 
voor zich op papier zien om iets te leren, onthouden, begrijpen. Met name bij de jongere kinderen, die hebben dat 
nog veel nodig. Bij het doelgericht werken werd ook de weekplanning gemist. Bij het werken met tablet wordt 
typvaardigheid als voorwaarde genoemd, maar de jongere kinderen zijn nog niet typvaardig. 

Motivatie leerlingen Bij de voormeting werd gezegd dat de tablet bij zowel de leerkrachten als de leerlingen duidelijk de voorkeur 
heeft, terwijl er bij de nameting geen duidelijke voorkeur voor het een of het ander meer blijkt. De leerkrachten 
zijn het erover eens dat afwisseling tussen verschillende werkvormen (tablet, papier, coöperatief of alleen werken 
etc.) belangrijk is om de kinderen gemotiveerd te houden.  

Zelfregulatie leerlingen Sommige leerlingen stappen heel makkelijk over eigen fouten heen (ik ga morgen wel verder met een andere les), 
dan moeten leerkrachten hier echt iets van zeggen. Andere leerlingen worden juist heel onzeker van rode 
poppetjes. Daarom worden er afspraken met de kinderen gemaakt. Sommige leerlingen maken de eerste helft van 
de sommen, sommige leerlingen maken de tweede helft. Als ze fouten maken in de eerste of tweede helft, dan 
moeten ze alles maken. Dus kinderen zijn er alert op alles in één keer goed doen, anders moeten ze alles maken. 
De afspraak is dat er geen fouten mogen blijven staan, alles moet groen. Leerkrachten zijn ervoor om terug te 
gaan naar de rode balletjes en samen met de leerling te bekijken wat er misging, hoe ook de rode balletjes op 
groen te brengen. Alles moet weggewerkt worden. Leerkracht van groep 5/6 heeft aangegeven in de loop van het 
jaar de kinderen zelf hun werkpakket te laten samenstellen. Ze heeft gemerkt dat daardoor de motivatie 
omhoogging, omdat ze zo kunnen meebeslissen in het eigen leerproces. Het ene kind kan beter met deze 
keuzevrijheid omgaan dan het andere kind, de leerkracht moet hier wel in sturen/helpen. 

Leerresultaten leerlingen Leerresultaten zijn altijd al goed geweest, leerkrachten durven niet te zeggen in hoeverre Snappet van invloed is 
op de leerresultaten. Hopelijk zijn de resultaten in het schooljaar 2016-2017 nog hoger omdat leerkrachten de 
vorderingen van elke leerlinge nu meteen kunnen zien, er is meer controle op de leerlingen waardoor ze harder 
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moeten werken. In februari 2017 waren de leerresultaten van de leerlingen gedaald, daarom wordt er nu gezocht 
naar een betere balans tussen werken met Snappet en het werken met de methode.  

Verschil Snappet 2.0 – 3.0 Leerkrachten vinden Snappet 3.0 gebruiksvriendelijker. Biedt meer overzicht, leerkrachten hebben meer inzicht in 
Snappet 3.0 dan in Snappet 2.0. 

Ervaringen met scholing Leerkrachten geven aan altijd te kunnen bellen voor hulp en begeleiding. Één van de leerkrachten spreekt 
regelmatig met Snappet. Een andere leerkracht heeft aan het begin van het schooljaar nog regelmatig naar 
Snappet gebeld, de laatste tijd niet meer. Andere leerkrachten geven aan geen gebruik te maken van hulp vanuit 
Snappet. Het is mogelijk om veel zelf uit te proberen in Snappet. Vorig jaar is er contact geweest met Snappet 
over het afwijken van resultaten van de CITO-scores. Toen werd er ontdekt dat veel kinderen gokten. Dit is toen 
met de klas bespreekbaar gemaakt, resultaten zijn naast elkaar gelegd. Vervolgens is ingesteld dat kinderen pas 
verder kunnen gaan als ze een bepaald aantal opgaven goed hadden gemaakt. Dit jaar zijn er meer vragen over 
het samenstellen en klaarzetten van werkpakketten. Een leerkracht heeft aangegeven het altijd leuk te vinden om 
tips van anderen te krijgen en deze uit te proberen, ze is ook lid van een Facebookpagina. Het wordt gewaardeerd 
dat er scholingsbijeenkomsten worden georganiseerd en dat ps 6.3 regelmatig bij de groepen langskomt om te 
bekijken hoe er met Snappet wordt gewerkt en om tips te geven en aanbevelingen te doen. Als een nadeel van de 
trainingsbijeenkomsten werd genoemd dat de leerkracht niet zelf achter een tablet of computer zat. De leerkracht 
hoefde alleen te kijken en te luisteren. Sommige leerkrachten vinden het fijn om meteen mee te kunnen doen, 
kennis meteen toe te kunnen passen. Andere leerkrachten vinden het fijner om het na afloop van de bijeenkomst 
zelf thuis uit te pluizen.  

Eigen bekwaamheid met Snappet Start was moeizaam, vooral om dat het heel moeilijk was om leerdoelen op niveau klaar te zetten. Ook was het 
moeilijk om leerdoelen van een jaar eerder eruit te krijgen en werkpakketten klaar te zetten. Dit heeft veel tijd 
gekost. Maar, nu is alles bijgewerkt en gaat het goed. Het is belangrijk om te weten hoe het programma werkt, op 
welke knoppen je moet drukken, hoe te analyseren, welke les je nodig hebt etc. Je hoeft niet computertechnisch 
te zijn om het te leren. Leerkrachten noemen zichzelf basis in het gebruik van Snappet. Ze kunnen al heel veel met 
Snappet, analyseren, werkpakketten op maat maken, hoe ermee om te gaan in de klas, maar leerkrachten denken 
dat ze ook nog veel niet weten. Leerkrachten zouden nog meer willen weten over wat de mogelijkheden zijn van 
de knop ‘analyseren’ en hoe de vaardigheden van leerlingen in grafieken weergegeven kunnen worden.  

Bijzonderheden - 

OBS  
Snappet 2.0 

Voordelen Leerkrachten zien de voordelen van Snappet wel in, zoals de mogelijkheid veel meer opgaven te maken in minder 
tijd, de vorderingen van de kinderen tijdens de les te kunnen volgen en minder nakijkwerk. Ook vinden 
leerkrachten dat Snappet het makkelijker maakt om de ene groep alvast aan het werk te zetten, terwijl de andere 
groep instructie krijgt. Snappet biedt de kinderen meer inzicht in het eigen leerproces (welke doelen heb ik al 
behaald, welke nog niet?), dit wordt door de leerkrachten nog inzichtelijker gemaakt door kinderen op papier een 
overzicht van de doelen te bieden en hen de hokjes van behaalde doelen in te laten kleuren. Maar, gezien het 
verleden van de school (in eerste instantie volledig op de tablet werken, wat ervoor zorgde dat kinderen 
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gedemotiveerd raakten en de resultaten omlaaggingen) staan leerkrachten huiverig ten opzichte van intensief 
gebruik van de tablet. Zij kiezen er nadrukkelijk voor het zwaartepunt te leggen bij het schriftelijke werk, ook 
omdat ze ervaren dat de lesstof beter blijft hangen als het wordt uitgeschreven (het schrijven van woorden in een 
bepaalde categorie bij spelling en het uitschrijven van denkstappen bij rekenen) en Snappet aanvullend te 
gebruiken bij het inoefenen van doelen. De leerkrachten geven aan dat dit hen als leerkracht ook meer voldoening 
geeft. “Het ‘en/en’ geeft mij een meer voldaan gevoel dan dat je volop bezig bent met de tablet”. 

Nadelen Grote aantal doelen dat kinderen moeten beheersen maakt het onoverzichtelijk. Als een kind in groep 8 zit, maar 
werkt op het niveau van een kind in groep 5, dan is dit moeilijk in Snappet in te passen. Het kind wordt dan nog 
steeds beoordeeld op het niveau van een kind in groep 8. Soms zijn de opgaven die bij een doel horen allemaal 
gemaakt, maar is het doel nog niet gehaald, dan staat dit leerdoel op rood en lukt het niet meer om het leerdoel 
groen of blauw te krijgen, ook al beheerst een kind dit doel op een gegeven moment wel. Als kinderen te snel 
doorklikken en typfoutjes maken, dan wordt een opgave fout geteld. Een kind kan de opgave weliswaar opnieuw 
maken, maar de eerste invoer blijft geregistreerd staan en wordt weggeschreven in het programma. Scores in 
Snappet zijn zo niet altijd representatief voor wat een kind werkelijk kan. Praktisch gezien vinden de leerkrachten 
het onhandig dat de Snappet-tablets alleen geschikt zijn voor het draaien van Snappet en surfen op internet. Er 
kunnen geen andere programma’s op draaien. Ten slotte, de leerkrachten noemen dat er niet gesproken wordt 
over de ergonomische kant van het werken op een tablet. Wat doet het fysiek met de kinderen als ze lang achter 
elkaar op de tablet bezig zijn? 

Motivatie leerlingen De leerkrachten merken dat inzicht in welke doelen behaald zijn, welke nog niet en het afwisselend werken uit het 
boek en op de tablet de kinderen motiveert, hoewel kinderen het soms lastig vinden om punten te verliezen, ze 
komen dan weleens boos naar de leerkracht toe. Aan de andere kant laten ze het ook aan de leerkracht weten als 
ze sterren hebben behaald. Leerkrachten zien wel verschillen tussen kinderen in hoe enthousiast ze zijn over het 
werken met de tablet. In groep 4 is Snappet nog nieuw voor de kinderen, in de hogere groepen neemt het 
enthousiasme af, is de indruk dat het werken met de tablet normaal wordt voor de kinderen. 

Zelfregulatie leerlingen Leerkrachten zien niet dat leerlingen het leerproces in eigen hand nemen. Afhankelijk van de mindset en 
motivatie van het kind nemen kinderen eigen initiatief in het werken aan doelen. De een doet dit dus meer dan de 
ander. De leerkrachten geven aan dat met name in de onderbouw de gedachtegang (bijvoorbeeld, dit leerdoel 
beheers ik, dit is nog moeilijk voor mij, dus ga ik daaraan werken) nog niet past bij de leefwereld van het kind. 
Kinderen kijken wel naar de kleuren, ‘dit doel is nog niet blauw’, en na de afspraak met de leerkracht om eerst de 
ene rij doelen en daarna de andere rij doelen af te ronden, dan merken de leerkrachten wel dat de kinderen, 
bijvoorbeeld, zeggen ‘oh, ik moet er nog twee’. Leerkrachten geven aan dat dit zo werkt omdat de leerkrachten dit 
zelf zo georganiseerd hebben, dit wordt niet zo door Snappet gestuurd. Leerkrachten stimuleren de kinderen ook 
om hun antwoorden goed na te lezen, vervolgens is er verschil te zien in hoe kinderen dit oppakken. Sommige 
kinderen vinden het spannend om te klikken en vragen eerst aan de leerkracht ‘klopt dit?’, andere kinderen staan 
minder stil bij hun antwoord en drukken te snel. 
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Leerresultaten leerlingen Leerkrachten geven aan dat met de huidige werkwijze de resultaten van de kinderen gestegen zijn. Zij proberen 
deze resultaten nu te behouden. Leerkrachten geven aan dat in januari 2017 alle groepen bij alle vakken de norm 
hebben gehaald, het landelijk gemiddelde of de inspectienorm. Groep 3 en 4 vielen wat uit op spelling, daar is 
vervolgens goed op ingezet. De CITO-toets is door groep 8 goed gemaakt. De leerkracht geeft aan dat het ook een 
goede groep is, de kinderen hebben dit jaar ruim boven de norm gescoord, beter dan groep 8 in de vorige twee 
jaren. Als er gekeken wordt naar januari 2017 dan zit er een stijgende lijn in ten opzichte van vorig jaar, de 
leerkrachten hopen dat er in juni 2017 net zo goed gescoord zal worden. 

Verschil Snappet 2.0 – 3.0 Leerkrachten kunnen weinig zeggen over verschillen tussen het werken met Snappet 2.0 en het werken met 
Snappet 3.0 omdat zij nog met Snappet 2.0 werken, maar ze hebben wel een indruk van Snappet 3.0 gekregen. Via 
beide versies kunnen kinderen hun eigen vorderingen inzien, maar de leerkrachten vinden dat dit in Snappet 3.0 
makkelijker wordt gemaakt. 

Ervaringen met scholing - 

Eigen bekwaamheid met Snappet Leerkrachten voelen zich bekwaam in het werken met Snappet 2.0. 

Bijzonderheden Leerkrachten noemen te merken dat kinderen met ADHD het moeilijk hebben bij het werken op de tablet, dat zij 
zich niet goed kunnen focussen. Leerkrachten vinden het werken in een schrift overzichtelijker, dit werkt beter 
voor de kinderen met ADHD. In een boek is te zien waar de les eindigt, op de tablet verschijnt er telkens een 
nieuwe som en is niet te zien waar een kind is gebleven. Het overzicht kan tevoorschijn worden gehaald, maar 
zodra het kind aan het werk is, is het het overzicht kwijt. De leerkrachten denken dat dat voor sommige kinderen 
frustrerend kan zijn. Leerkrachten vinden het ook opvallend dat er nog zo weinig bekend is over de effecten van 
het werken met Snappet/op tablets, er zijn weinig conclusies over getrokken, ook in landen waar al langer met 
met tablets wordt gewerkt. Leerkrachten verbazen zich over het gemak waarmee tablets zijn ingevoerd, terwijl 
het mis kan gaan als het niet goed wordt aangepakt, zoals OBS X  heeft ervaren. 

OBS  
Snappet 3.0 

Voordelen De school heeft er bewust voor gekozen om alleen rekenen en spelling (en woordenschat) via Snappet te geven, 
om vaardigheden te automatiseren. Ook wordt het een verrijking genoemd dat leerkrachten minder schriften 
hoeven na te kijken en ze snel een overzicht hebben van waar de kinderen staan. Dat levert tijd op, maar deze tijd 
wordt weer gebruikt voor het analyseren. Fijn dat er meer mogelijkheden zijn om kinderen op niveau te bedienen.  
Plus-opgaven adaptief aan het niveau van het kind en door met cadeautjes/doelen te bewerken kun je nog beter 
tegemoetkomen aan behoeften van kinderen. Terwijl kinderen een les maken, kun je hun vorderingen volgen. Fijn 
dat iedereen op eigen niveau kan werken, aan eigen doelen, dan is iedereen gelijk. Vervelender als iedereen aan 
hetzelfde doel zou werken en dan naar elkaar zou kijken. Een ander voordeel is dat er nu een beter beeld van de 
individuele leerling wordt verkregen en dat er altijd stof is waar de kinderen mee aan de slag kunnen gaan.  

Nadelen Er is bewust voor gekozen taal niet via Snappet aan te bieden, omdat kinderen ook moeten blijven schrijven. 
BLOON doen we nog in schrift, hoort bij spelling. Elke letter heeft een betekenis, Bekijken, Lezen, Opschrijven, 
Omdraaien, Nakijken. Leerkrachten geven aan dat ze geen helder overzicht hebben van hoe ver kinderen zijn die 
een vak op een ander niveau volgen, bijvoorbeeld kinderen in groep 7 die rekenen op het niveau van groep 5 
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volgen. Nu moet er op de computer een groepsplan gemaakt worden, dan moet er op de computer worden 
bekeken welke doelen het kind nog niet beheerst. Dat moet genoteerd worden, dan moet dit in het werkpakket 
zichtbaar gemaakt worden en vervolgens moet het onderwijsplan gewijzigd worden.  Als ander nadeel wordt het 
scoren van minpunten genoemd. Kinderen die veel goed maken, kunnen bij een klein foutje al veel minpunten 
krijgen, wat frustrerend kan zijn. Zo zitten in de instructiegroep vaak de beste leerlingen omdat zij graag alles goed 
willen hebben. Als leerkracht moet je dus ook goed het overzicht behouden, niet alleen op Snappet afgaan. Een 
leerkracht geeft aan graag doelgericht te werken, maar dat er dan wel herhaling van doelen zou moeten worden 
ingebouwd, dat is nu nog niet het geval. Soms last van technische moeilijkheden/problemen, zoals een slechte 
wifi-verbinding. Op de 7,0 inch tablets zijn plaatjes soms moeilijk zichtbaar, je kunt ook niet makkelijk informatie 
opzoeken. Lichtinval uit een bepaalde hoek kan ervoor zorgen dat de kinderen niks zien op het scherm. Typen 
moet heel precies gebeuren, soms blijft er een toets hangen. 10,1 inch tablets waren beter geweest.  

Motivatie leerlingen Leerkrachten geven aan dat kinderen gemotiveerd zijn. Snappet is een beloningssysteem, je krijgt een krul of een 
streepje. Kinderen weten meteen of iets goed of fout is, dat vinden de kinderen wel fijn. Ze willen weten waar ze 
staan, ze willen weten of ze het goed doen. Kinderen vinden het ook fijn dat ze minder hoeven te schrijven. 
Kinderen die het niet afkregen, krijgen het nu gewoon af, omdat ze minder hoeven te schrijven. Afwisseling tussen 
tablet en schrijven vinden ze prima. Leerkrachten merken wel dat ze het werken van de leerlingen moeten 
reguleren, waar ga je beginnen in een schrift, zodat je overzicht houdt. Motivatie zit goed. 

Zelfregulatie leerlingen Leerkrachten geven aan dat Snappet zelfregulatie wel stimuleert, maar dat kinderen die dit al van nature goed 
oppikken, hiermee uit de voeten kunnen. Andere kinderen hebben hier moeite mee, zoals ook het geval was bij 
werken uit het boek. Zelfregulatie moet door de leerkrachten worden aangeleerd. Leerkrachten hopen dat 
kinderen aan het eind van het jaar zover zijn dat ze naast de tablet spontaan met het schrift en andere materialen 
aan de slag gaan, zonder dat de leerkracht dit expliciet hoeft te zeggen. Er zijn al kinderen die dit doen, maar er 
zijn ook kinderen die nog veel ‘oh ja’-momentjes ervaren. Ditzelfde geldt voor het kiezen van leerdoelen. De 
leerkrachten bieden leerdoelen aan de kinderen aan, maar er zijn ook lessen waarin de kinderen zelf leerdoelen 
mogen kiezen binnen de gebieden die ze nog niet beheersen. Er zijn kinderen die al zover in hun zelfinzicht zijn dat 
ze zeggen ‘ik vind dat eigenlijk nog moeilijk’ en dat een ander kind zegt, ‘oh, dat is leerdoel…’ Ga daar eens mee 
bezig. Er zijn ook kinderen die dit zelfinzicht nog niet hebben. Kinderen hebben gestructureerde vrijheid in het 
kiezen van doelen. Sommige kinderen kiezen steeds doelen die ze leuk of makkelijk vinden, de leerkrachten sturen 
dit dan bij. De leerkracht vraagt aan de leerling ‘wil je iets leren? Of wil je iets doen wat je leuk/fijn vindt?’ Kind 
mag iets doen wat het leuk/fijn vindt, maar eerst moet het dan aan een doel werken waar het iets van kan leren. 
Dan zet de leerkracht de timer aan, 30 min werkt het kind aan een doel waar het iets van kan leren, daarna mag 
het nog 20 min werken aan een ander doel wat het leuk vindt. De leerkrachten vinden dat er ook ruimte moet zijn 
voor iets leuks. Leerkrachten proberen kinderen naar inzet toe te krijgen. Een aantal kinderen werkt door tot ze de 
oplossing hebben, bij een aantal kinderen blijft het schrift in de la, want ze denken dat ze pas goed zijn als ze een 
som in een keer kunnen oplossen, het in een keer klaar hebben. Leerkrachten wijzen kinderen erop dat het gaat 
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om hoe ze werken, dat werkhouding belangrijk is, niet alléén maar het resultaat.  

Leerresultaten leerlingen Leerkrachten hebben sinds de invoer van Snappet geen veranderingen in leeropbrengsten gezien. Ze geven aan 
dat het met Snappet goed gaat, dat ze aardig op het goede spoor zitten, maar dat dit niet altijd overeenkomt met 
de CITO-resultaten. Leerkrachten noemen dat er bij de CITO-opgaven ook een andere vaardigheid komt kijken, 
een heel erg leesgerichte vaardigheid. In groep 7/8 wordt er daarom bewust geoefend met de CITO-vraagstelling, 
omdat ze daar anders moeite mee hebben. Leerkrachten zouden het fijn vinden als Snappet instructiesommen 
zou aanbieden, zodat niet de eerste opgaven voor instructie worden gebruikt (en deze dus samen met de 
leerkracht worden gemaakt) en er geen vertekend beeld wordt verkregen. De CITO-resultaten in 2016-2017 
hebben vooruitgang laten zien. Groep 7 heeft het heel goed gedaan, groep 6 wat minder. Volgens de leerkracht 
heeft dit vooral met gedrag te maken, niet zozeer met Snappet. Doorzetten, ervoor gaan, dat heeft meer met zich 
veilig voelen, werkhouding en motivatie te maken.   

Verschil Snappet 2.0 – 3.0 Snappet 3.0 heeft veel wijzigingen voor de leerkrachten meegebracht waar ze even aan moesten wennen en mee 
om moesten leren gaan. Het heeft geen gevolgen gehad voor hun werkwijze, ook kinderen hebben weinig 
gemerkt van de overgang van 2.0 naar 3.0.  

Ervaringen met scholing Leerkrachten zouden graag zien dat er ondersteuning komt van een vaste ICT-er. OBS X krijgt een nieuwe 
directeur, dit is een ICT-er. Daar zijn de leerkrachten erg blij mee. Leerkrachten hebben trainingsbijeenkomsten 
bijgewoond, maar niet unaniem enthousiast over. Training zou meer gericht moeten zijn op de eigen school met 
eigen werkwijze, want moeilijk om in algemene trainingsbijeenkomst rekening te houden met verschillen tussen 
scholen. Leerkrachten verwachten dat meer bereikt wordt met schoolgerichte training. De leerkracht van groep 
4/5 geeft aan dat de school twee keer bezocht is door een coach, maar dat de begeleiding vervolgens is 
uitgedoofd. De leerkracht van groep 6/7 belt nog weleens met Snappet.  

Eigen bekwaamheid met Snappet Leerkrachten geven aan dat de omslag van 2.0 naar 3.0 niet vloeiend verlopen is, maar dat ze zich nu aardig 
bekwaam voelen. Geleerd door het te doen. Leerkrachten willen zich graag verder ontwikkelen en Snappet 3.0 
voldoende onder de knie krijgen. Ze hopen dat het nu bijna klaar is met alle updates. Het heeft veel tijd gekost om 
alles uit te zoeken en in het begin werkte een en ander nog niet. Liever waren de leerkrachten eerst nog een jaar 
doorgegaan met 2.0 om daarna over te stappen op Snappet 3.0, dan zouden ze met een volwaardiger programma 
zijn gestart. In eerste instantie ook veel onzekerheid, zitten we op de goede weg? Leerkrachten helpen elkaar 
zoveel mogelijk bij het zich eigen maken van Snappet 3.0. Leerkrachten geven aan vaardiger te worden in het 
omgaan met de tablets, als deze nu en dan haperen, hoe hier met de kinderen mee om te gaan. Het is 
afgesproken dat kinderen dan niet meteen in paniek raken. Als er, na drie keer proberen, geen wifi-verbinding tot 
stand komt, dan moet de tablet uit- en weer aangezet worden. Leerkrachten worden creatief in het bedenken van 
oplossingen voor dergelijke problemen. Ze zouden het wel fijn vinden als er een vaste ICT-persoon zou komen die 
kan helpen bij het omgaan met de tablets. De leerkracht van groep 6/7 geeft aan zich nog te willen ontwikkelen in 
het aanbieden van doelen, met name aan kinderen die een vak op een lager of hoger niveau dan het niveau van 
de groep volgen. De leerkracht van groep 4/5 geeft aan geleerd te hebben, maar nog zoekende te zijn in hoe in 
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Snappet 3.0 te bekijken of kinderen wel voldoende vooruitgaan, dit ging in Snappet 2.0 beter. Ook wil de 
leerkracht graag samen dingen oppakken en naar een doorgaande lijn gaan in het werken met Snappet. 

Bijzonderheden - 

SWS  
Snappet 3.0 

Voordelen Prettig dat kinderen altijd werk hebben op hun eigen niveau. Er is continue prikkeling en kinderen hoeven niet 
drie kwartier lang aan hetzelfde doel te werken. Snappet is beter te gebruiken voor rekenen dan voor spelling. 
Voor spelling is Snappet vooral een aanvulling naast het daadwerkelijk schrijven, het uitleggen van regels en 
dergelijke. Snappet wordt veel meer als ‘hoofd’ methode gebruikt voor rekenen. Als een ander voordeel wordt 
genoemd dat het niet meer nodig is met boeken te sjouwen, je neemt je tablet mee naar huis en thuis kun je het 
voorbereiden.  Je kunt alles klaarzetten, je kunt de lessen inkijken, je kunt bekijken of de leerlingen al op 
streefniveau zitten, welke kinderen extra instructie nodig hebben, dus je kunt al instructiegroepjes maken. Het is 
een stuk handzamer. Snappet komt met goede instructies. Als je je goed inleest dan weet je wat je te wachten 
staat en wat je de kinderen aan moet bieden.  

Nadelen In een combinatiegroep van drie of vier leerjaren is het lastig alle vorderingen via de tablet te volgen. Het is veel 
heen en weer geklik: van de ene naar de andere groep om de les te bekijken en vervolgens te zien of er uitval is. 
De planning met betrekking tot het herhalen van lessen is lastig. Of de planning is niet haalbaar in de tijd of er zijn 
geen momenten ingebouwd voor herhaling op een later tijdstip.  

Motivatie leerlingen De leerkrachten geven aan dat de kinderen het gehele jaar door enthousiast zijn over het werken met de tablet, 
maar afwisseling ook fijn vinden. Hierdoor blijven ze meer gemotiveerd. De kinderen in groep 4 zijn in het begin 
van het jaar wel wat enthousiaster, dat komt doordat het werken met de tablet dan nog nieuw voor ze is. 

Zelfregulatie leerlingen Kinderen zijn meer geconcentreerd als ze met de tablet werken. Dit komt waarschijnlijk door de directe feedback 
en de competitie tussen leerlingen. Daarnaast is het via Snappet makkelijker om te volgen waar ze nou gebleven 
zijn (sommen komen vanzelf) dan via werken in het boek. Alleen groep 8 krijgt de vrijheid om het eigen leerproces 
te sturen. Ze weten heel goed wat ze kunnen en waar ze minder goed in zijn, waar ze aan moeten werken. Echter, 
ze maken niet altijd de juiste keuze. Dit, omdat ze het moeilijk vinden. Ze krijgen ook niet altijd de juiste instructie 
voor de werkpakketten waaruit ze kunnen kiezen. Dit, omdat de instructie nog altijd klassikaal en overkoepelend 
is en niet toegespitst op individuele werkpakketten. Tevens zijn dit de onderdelen die ze het lastigst vinden en niet 
altijd kunnen halen. Dat werkt demotiverend. De leerlingen geven goed aan wanneer ze hulp nodig hebben. 

Leerresultaten leerlingen Leerkrachten waren erg benieuwd naar de CITO-resultaten in januari. Leerlingen maken in Snappet veel meer 
rekenopgaven dan ze in het werkboek zouden maken. Dat is positief. Het merendeel, niet iedereen. Maar toch 
blijft de vraag: kunnen de leerlingen dit straks zelfstandig in de toets? De leerkrachten vinden dit moeilijk 
inschatten, ook omdat er geen toetsmomenten meer zijn. Er is geen eindtoets van diverse doelen. Leerkrachten 
zijn er nog onzeker over of ze daar goed aan gedaan hebben. In 2016-2017 zijn de CITO-middentoetsen beter 
gemaakt dan de CITO-eindtoetsen. 

Verschil Snappet 2.0 – 3.0 Leerkrachten geven aan Snappet niet meteen in de vingers te hebben, al doende leert men. Er zaten heel veel 
kinderziektes in Snappet 3.0, maar de leerkrachten hebben gedurende het jaar gemerkt dat dit afnam. Soms had 
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een kind een doel gehaald, maar werkten ze toch door aan hetzelfde doel. Dat is nu verholpen, leerkrachten 
worden steeds beter in het werken met Snappet. Leerkrachten hadden het idee dat Snappet 2.0 iets makkelijker 
en overzichtelijker was omdat er minder mogelijkheden waren. Bij Snappet 3.0 is het nodig te weten waar het te 
vinden is.  

Ervaringen met scholing De leerkrachten vonden de trainingsbijeenkomsten wel nuttig, met name de eerste 2-3 bijeenkomsten. Ze hebben 
vier bijeenkomsten bijgewoond, de vierde bijeenkomst was vooral herhaling. Achteraf was het fijn geweest om 
tablets mee te nemen naar de trainingsbijeenkomsten. Dat het geleerde niet meteen toegepast kon worden, heeft 
wat tijd en frustratie gekost. Tijdens de bijeenkomsten merkten de leerkrachten ook dat bepaalde expertise bij 
andere scholen ligt. De leerkrachten denken daarom dat het goed zou zijn ook met andere scholen samen te 
werken, niet alleen met Snappet zelf. Ze zouden het ook fijn vinden om meer gericht antwoord te krijgen op 
vragen die zij als OBS X hebben. De ICT-er neemt het voortouw in het contact met Snappet. Ook de IB-er heeft een 
keer met Snappet gebeld.   

Eigen bekwaamheid met Snappet Een leerkracht is halverwege Snappet 2.0 ingestapt, omdat Snappet 2.0 nog niet goed beheerst werd, was de 
overstap naar Snappet 3.0 nog lastiger dan het voor andere leerkrachten was. De leerkracht had het gevoel in het 
diepe te worden gegooid en alles maar uit te moeten zoeken, maar heeft in de loop van het jaar gemerkt dat als je 
je erin verdiept, het steeds beter gaat. De leerkracht wordt er steeds bekwamer in. Andere leerkrachten geven 
aan zich bekwaam te voelen, ze werken al drie jaar met Snappet. Een van de leerkrachten geeft wel aan meer 
inzicht te willen hebben in hoe de leerdoelen zich tot elkaar verhouden, meer inzicht te willen hebben in de grote 
lijn. Een leerkracht heeft ook aangegeven meer tijd te willen hebben om in Snappet te steken. 

Bijzonderheden - 

OBS  
Snappet 3.0 

Voordelen Er is meer overzicht terwijl kinderen aan het werk zijn. Je ziet het sneller als kinderen moeite hebben met 
bepaalde onderdelen, maar met andere onderdelen niet. Kinderen zijn, bijvoorbeeld, niet meer sterk of zwak in 
rekenen, maar zwakker en sterker in bepaalde onderdelen. Instructie kan meer aangepast worden op het 
individuele kind (minder groepsinstructie, je kunt adaptiever werken), kinderen kunnen zo sneller door.  

Nadelen Snappet mag ook schrijfopdrachten aanbieden, kinderen schrijven nu minder. Soms is het moeilijk vooruit te 
kijken naar opgaven die gaan komen, met welke opgaven gaat elk individueel kind aan de slag? Er moet veel 
gebeuren in een les, kost veel voorbereidingstijd. Snappet nog niet helemaal klaar (leerkracht zou het bijvoorbeeld 
fijn vinden om analyses zo uit te kunnen draaien dat ze helder gepresenteerd kunnen worden aan de inspectie), 
maar blijft wel in ontwikkeling en leerkrachten hebben er wel vertrouwen in dat het goed komt.  

Motivatie leerlingen De leerkrachten noemen leerlingen heel gemotiveerd, ze verwachten niet dat dit minder wordt. Het werken aan 
de leerdoelen op eigen niveau met directe feedback werkt motiverend, sommige kinderen zijn hier heel gevoelig 
voor. Wel denken ze om de zoveel tijd, naast Snappet, een nieuwe manier van belonen te moeten bedenken om 
de motivatie hoog te houden/een boost te geven. Bijvoorbeeld, naast Snappet worden er nu stickers als beloning 
voor hard werken uitgedeeld. Over een tijdje misschien weer iets anders verzinnen. In groep 4 is de tablet 
motiverender omdat het nieuw is, maar in de hogere groepen werkt het ook andersom, als kinderen veel op de 
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tablet werken en dan weer iets mogen schrijven, geven ze reacties als ‘wauw, we mogen weer iets gaan schrijven!’ 

Zelfregulatie leerlingen De leerkrachten denken dat kinderen via Snappet zelfstandiger aan het werk kunnen en sneller op eigen niveau 
iets kunnen vinden. Ze moeten leren hoe dit op te pakken, maar ze ontwikkelen zich vlot. Er zijn altijd kinderen die 
dit makkelijker oppikken (zich er snel van bewust zijn hoe te werken, zien waar ze nog moeite mee hebben en 
daarmee aan de slag gaan) dan andere kinderen en kinderen die hier meer hulp bij nodig hebben. Kinderen krijgen 
wel meer inzicht in eigen werkproces. Kinderen mogen soms eigen leerdoelen kiezen om aan te werken, maar 
door de leerkracht wordt bepaald waar ze uit mogen kiezen. Sommige kinderen kunnen goed met keuzevrijheid 
omgaan, andere kinderen vinden het moeilijker. Dit geldt ook voor weten wanneer ze hulp nodig hebben, 
sommige kinderen kunnen dit goed aangeven, sommige kinderen kunnen dit minder goed.  

Leerresultaten leerlingen Leerkrachten denken dat Snappet een positieve invloed heeft op de leerresultaten, mits er ook aandacht besteed 
wordt aan schrijven bij spelling. Kinderen maken meer opgaven, op veel verschillende gebieden, er is beter 
overzicht van vorderingen en leerkrachten kunnen beter inspringen op hiaten/dingen die de leerlingen moeilijk 
vinden. Voor rekenen lijkt het wat beter te werken dan voor spelling, de verwachtingen op basis van Snappet-
resultaten komen voor rekenen beter overeen met de CITO-resultaten dan de verwachtingen op basis van 
Snappet-resultaten spelling.  

Verschil Snappet 2.0 – 3.0 Leerkrachten vinden Snappet 3.0 fijner dan Snappet 2.0, maar 3.0 is nog in ontwikkeling, het werkt nog niet 
helemaal zoals het moet werken. Leerkrachten hebben er vertrouwen in dat het goed komt.  

Ervaringen met scholing Leerkrachten maken gebruik van de telefonische helpdesk van Snappet, hier zijn ze tevreden over. Snappet is heel 
toegankelijk en reageert goed op vragen. Leerkrachten hebben een stuk of drie trainingsbijeenkomsten 
bijgewoond. Dit was nuttig om meer inzicht te krijgen in het programma, maar leerkrachten hadden ook het 
gevoel al aardig wat inzicht te hebben.  

Eigen bekwaamheid met Snappet In het begin was het wat uitzoekwerk wat betreft de doelen, om te kunnen zien wanneer welke doelen behaald 
zijn. In de loop van het jaar zijn leerkrachten hier vaardiger in geworden. Het streven is om met Snappet onderwijs 
op maat te geven, maar je kunt niet blindelings de analyses van Snappet aanhouden, leerkrachten moeten deze 
kritisch bekijken. Leerkrachten willen zich nog verder ontwikkelen in het uitdraaien en bekijken/interpreteren van 
analyses. De ene leerkracht voelt zich nog niet zo bekwaam, de andere leerkracht voelt zich wel aardig bekwaam 
en geeft het aan fijn te vinden bezig te blijven, nieuwe dingen uit te proberen. Hij denk dat het altijd beter kan, dat 
het ook nog niet perfect loopt, maar dat hij probeert bij de blijven. Collega’s beschouwen hem ook als aardig 
bekwaam en komen met vragen naar hem toe.  

Bijzonderheden - 

OBS Snappet 3.0 Voordelen Leerkrachten vinden het een groot voordeel dat het nakijken door Snappet wordt gedaan. Het bespaart niet 
zozeer tijd, maar maakt dat de tijd besteed kan worden aan het voorbereiden van de les, dat je je echt kan richten 
op het lesgeven. Het groepsoverzicht wordt ook heel fijn gevonden. De vorderingen worden gevolgd en aan de 
hand daarvan wordt feedback gegeven. Controle op het werkproces van de leerlingen is beter. Ook fijn dat 
leerlingen zelf hun vorderingen kunnen inzien, er wordt nu van hen verwacht dat ze zelf naar de leerkracht 
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toekomen als ze veel fouten maken, dat leerlingen zelf initiatief nemen om om uitleg te vragen aan de leerkracht. 
Dat wordt via Snappet meer gestimuleerd dan via werken uit het boek. Verder noemen leerkrachten dat ‘het boek 
saai is, maar de tablet is ook saai.’ Daar haal je andere werkvormen bij. Maar het adaptieve maakt de tablet 
leuker. Inzicht in eigen proces en directe feedback is confronterend, maar ook fijn, omdat er meteen verder 
gewerkt kan worden waarbij er rekening kan worden gehouden met de moeilijke punten. Wegens deze redenen 
zijn leerkrachten erg enthousiast over de inzet van ICT (Snappet) voor rekenen en spelling.  

Nadelen Enig nadeel vinden de leerkrachten dat kinderen minder schrijven. Spelling en het schrijven van zinnen worden in 
Snappet niet gecombineerd. Dictees worden daarom op papier gemaakt. Het valt de leerkrachten tegen hoe 
kinderen zinnen schrijven. Daarnaast wordt het mindere schrijven opgevangen door het werken met stencils. 
Leerkrachten gebruiken nog steeds veel papier bij Snappet, notatiepapieren. Ook lastig als wifi uitvalt, dus er moet 
altijd een rekenles op een stencil achter de hand worden gehouden. In het begin van het jaar waren er meer 
problemen met de wifi dan aan het eind van het jaar.  

Motivatie leerlingen Leerkrachten vinden kinderen heel gemotiveerd, wat ze opmaken uit reacties als ‘oh, het is afgelopen’ en ‘nu heb 
ik het in de vingers.’ De leerkrachten denken dat kinderen met de tablet meer gemotiveerd zijn dan toen ze 
werkten uit het boek, wegens de directe feedback en het maken van sommen op het eigen niveau, ieder heeft 
succeservaringen. Kinderen laten het enthousiast weten als ze een ster hebben behaald. Er zijn vast ook kinderen 
die liever op papier werken, maar de leerkrachten denken dat de meeste kinderen liever op de tablet werken, 
omdat ze minder hoeven te schrijven en het werken sneller gaat. Maar, afwisseling in werkvormen blijft 
belangrijk. In groep 5/6 krijgen kinderen in de tweede helft van het jaar stickers als ze goed gewerkt hebben. 

Zelfregulatie leerlingen Kinderen krijgen meer inzicht in eigen leerproces en kijken hun eigen werk na. Daar moeten kinderen wel aan 
wennen. In groep 4 kunnen kinderen nog minder goed met de vrijheid omgaan om eigen leerdoelen te kiezen 
(kiezen dan vaker wat ze leuk vinden in plaats van de doelen waar ze nog moeite mee hebben), dan in oudere 
groepen. In groep 5 en 6 beginnen kinderen er serieuzer in te worden. Sommige kinderen vinden het nog lastig en 
kiezen voor het veilig, anderen weten beter de leerdoelen te kiezen waarmee ze nog goed moeten oefenen. Dit 
geldt zowel voor de sterkere als de zwakkere leerlingen. Leerkrachten voeren elke week een leerlinggesprekje met 
de kinderen. Hoe staat het kind ervoor? Wat moet nog beter? Wat is het plan, waar gaat het kind aan werken? 
Bewustwording van eigen leerproces en hoe dit vorm te geven, groeit. Dit motiveert ook. Begeleiding van 
bewustwordingsproces door leerkracht essentieel. Kinderen geven het aan als er iets mis gaat. Leerkrachten blij 
met het blokjessysteem, biedt veel structuur. Kinderen draaien blokje op vraagteken als ze een probleem 
tegenkomen en kunnen ondertussen verder met andere opgaven. Wat ook gebeurt, is dat kinderen in de 
plusgroep meer zelfsturing krijgen en bijvoorbeeld op de gang mogen overleggen. Basisgroep krijgt deze vrijheid 
ook, maar moeten op hun plek blijven zitten. De instructiegroep krijgt meer uitleg, vervolgens verwerken ze de 
stof op hun plek. Op verschillende manieren maken leerkrachten zo weleens onderscheid tussen de drie niveaus. 

Leerresultaten leerlingen Sinds er met Snappet gewerkt wordt, is in de trendanalyse te zien dat kinderen in spelling enorm omhoog zijn 
gegaan, er wordt ook meer onderwijstijd besteed aan spelling in alle klassen. Rekenen geeft in sommige klassen 
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nog een wat wisselend beeld, maar ook daarin is duidelijk een stijgende lijn te zien, dus over de gehele school 
genomen zijn met Snappet vanaf groep 4 de opbrengsten omhooggegaan. Dit geldt vanaf het moment dat 
Snappet werd ingezet, nu een jaar of vijf geleden. Kinderen maken meer stof, ze oefenen meer, spelling komt 
regelmatiger aan bod, nu 4x een half uur ongeveer, voorheen 2x 45 min. Directe feedback, adaptiever, ze hoeven 
minder te schrijven, een ding centraal. Met spelling wordt ook de woordenschat geoefend. In het schrijven van 
zinnen waren leerlingen voorheen vaardiger. Maar de stijgende lijn wordt niet alleen gedreven door de inzet van 
Snappet, het heeft ook te maken met hoe de leerkrachten Snappet inzetten.  

Verschil Snappet 2.0 – 3.0 Leerkrachten merkten dat het best ingewikkeld was om de weg te vinden in Snappet 3.0, de overstap van 2.0 naar 
3.0 was niet zo makkelijk. Ze geven aan het nu wel te pakken te hebben. Leerkrachten vinden 3.0 een flexibeler 
systeem, hoewel overzicht houden moeilijker wordt gevonden. Je moet nu veel klikken om ergens te komen. Als 
leerkracht moet je ook goed blijven kijken, je moet niet alleen van het systeem uitgaan. Leerkrachten geven aan 
dat er van tevoren te makkelijk is gedacht over de overstap van 2.0 naar 3.0, het is een nieuwe ‘methode’, het 
kost veel energie om het onder de knie te krijgen. 

Ervaringen met scholing Leerkrachten bellen met de Snappet helpdesk, ze zijn tevreden over de ondersteuning, er wordt goed met hen 
meegekeken. Leerkrachten hebben twee bijeenkomsten bijgewoond, maar deze werden van weinig meerwaarde 
gevonden, daarna zijn ze overgegaan op coaching/bellen, zo krijgen ze antwoord op specifieke vragen die OBS X 
heeft. De ene leerkracht geeft aan ook vooral zelf op de knoppen te drukken, daar het meest van te leren. Een 
andere leerkracht geeft aan ook veel te leren van overleg met collega’s. Leerkrachten geven aan bereidwillig te 
zijn gebruik te maken van ondersteuning die wordt aangeboden omdat ze graag verder willen.  

Eigen bekwaamheid met Snappet Leerkrachten vinden het nog een uitdaging om uit te pluizen wat het systeem allemaal kan en wat de 
mogelijkheden van het groepsplan zijn. Om voor de buitenwereld zichtbaar te maken welke zorg er aan een kind 
geboden is. Leerkrachten raken er steeds meer van overtuigd dat de tablet een gewaardeerd hulpmiddel is, maar 
niet leidend is. Omdat de tablet als middel op verschillende manieren wordt ingezet, is het ook een uitdaging om 
kritisch de verkregen data te bekijken en interpreteren. Buiten dit voelen leerkrachten zich voldoende bekwaam 
met Snappet 3.0, ze groeien mee en redden zich prima. Met Snappet 2.0 voelden de leerkrachten zich zeer 
gevorderd.   

Bijzonderheden - 

ABBS  
Snappet 3.0 

Voordelen Onderwijs op maat fijn met veel verschillende groepen in één klaslokaal. Het volgen van verschillende groepen in 
Snappet gaat goed (hoewel het ook een uitdaging blijft), maar er moet veel geklikt worden om bij het juiste 
overzicht te komen. Voordeel voor de leerlingen is dat er meer opgaven in een korte tijd worden gemaakt, en de 
directe feedback positief kan werken. Voorbereiding met Snappet is veel effectiever dan voorbereiding met het 
boek, met andere woorden, meer gericht op het individuele leerproces. Een voordeel is ook dat je makkelijker kan 
kiezen wat je wel/niet behandelt. Leerlingen kunnen immers zelf de (niet behandelde) instructie lezen op de 
tablet. Je kan als leerkracht makkelijker ‘loslaten’ (=instructies niet geven). 

Nadelen Het volgen van leerlingen (met name wanneer leerlingen zelf bepalen wat ze gaan doen -> voordat ze instructie 
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hebben gekregen) is lastig vanwege de opzet van de groepen/klassen. Omdat er meerdere groepen (niveaus) in 
één lokaal zitten moet de docent tussen verschillende overzichten switchen. Dat ging makkelijker met Snappet 2.0 
dan met Snappet 3.0. Leerkrachten worden er wel wat gedrevener in. Een andere uitdaging is het differentiëren 
tussen kinderen wanneer alle leerdoelen zijn behaald. Een optie is het bijstellen van streefniveaus maar daar weet 
de leerkracht te weinig van (wat voor gevolgen dit heeft, hoe de keuzes daarin te onderbouwen etc.). 
Rekenen heeft veel meer leerdoelen dan spelling. Dat is lastig. De volgende vragen komen naar boven: Biedt je 
alles aan, welke volgorde etc. Daardoor is er tevens weinig ruimte voor herhaling, vooral in de huidige set-up. Een 
nadeel voor de leerlingen kan zijn dat het werken met Snappet discipline en controle vereist om niet te vluchtig te 
werken. Sommige kinderen moeten dat nog leren.  

Motivatie leerlingen Leerlingen zijn gemotiveerd en vinden het leuk om met de tablet te werken, maar leerkrachten denken dat 
leerlingen niet persé meer gemotiveerd zijn door het werken met de tablet. Misschien is het zelfs cognitief 
zwaarder dan werken uit een boek omdat ze meer opgaven maken op de tablet in dezelfde tijd. Qua spelling 
merken de docenten dat de leerlingen gemotiveerd zijn om preciezer te werken want ze willen geen directe, 
negatieve feedback. De docent probeert af te wisselen met materialen afhankelijk van de lesstof die behandeld 
moet worden. Dat is ook prettig voor de kinderen (manier van feedback krijgen in combinatie met de inhoud). Een 
andere bron van motivatie is competitie tussen leerlingen onderling. Problemen met wifi en dergelijke hebben 
weinig invloed op de motivatie. 

Zelfregulatie leerlingen Van zelfregulatie is weinig sprake. Hoogstens in groep 8. Deze leerlingen zijn te motiveren met vragen zoals ‘Wat 
mist er nog (in je leerproces)?’. Ze moeten wel zelf het belang inzien van inzicht in het eigen leerproces. Snappet 
beidt meer mogelijkheden om inzicht te krijgen in het eigen leerproces dan een boekmethode. Richting het einde 
van het jaar vragen leerlingen in groep 8 zich af wat het nut is om bepaalde stof te leren, omdat ze ‘al weten naar 
welke vervolgopleiding ze gaan’. De leerkracht legt dan uit waarom ze bepaalde stof/vaardigheden moeten leren 
en dan ‘gaan ze er wel weer voor’. De leerkracht geeft aan dat zij dat wel goed moet motiveren (waarom zij vindt 
dat de leerlingen bepaalde dingen moeten leren) en dan zijn de leerlingen wel goed aan te sturen. De leerlingen 
hebben echt een doel nodig (inclusief uitleg/onderbouwing). 

Leerresultaten leerlingen Leerkrachten denken dat effecten van Snappet verschillend zullen zijn voor het type leerling (net als de 
boekmethode). De resultaten van de CITO in 2016-2017 zijn de leerkrachten meegevallen. Zowel rekenen als 
spelling hebben een stijgende lijn laten zien. De leerkrachten denken dat Snappet heeft bijgedragen aan de 
vooruitgang in leerresultaten. Ze denken dat leerlingen kritisch werken met Snappet, kritischer dan voorheen met 
de boekmethode. Leerlingen hebben inzicht in hun werkproces en hun vorderingen. De leerlingen zien wat er nog 
gedaan moet worden om het streefniveau te halen, waar zitten de hiaten etc. Als de leerkracht de voortgang 
inzichtelijk maakt, raken de leerlingen meer betrokken. Voor de meeste leerlingen helpt Snappet. Er zijn wel een 
aantal leerlingen die je moet aansporen, die lastig aan het werk te houden zijn en soms zelfs de minimale 
hoeveelheid werk niet maken. Dit beïnvloedt de scores en de beoordeling van Snappet. Deze leerlingen lopen 
echter tegen dezelfde problemen aan met een boekmethode. 
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Verschil Snappet 2.0 – 3.0 Leerkrachten vinden het jammer het overzicht per groep kwijt te zijn in Snappet 3.0. Ook duurde het lang om 
Snappet 3.0 onder de knie te krijgen. Gedurende het schooljaar is Snappet 3.0 gebruiksvriendelijker geworden. 
Leerkrachten geven aan dat leerling in Snappet 2.0 lessen van een hoger of lager niveau konden maken, in 
Snappet 3.0 kan dat niet meer. Dat wordt vervelend gevonden.  

Ervaringen met scholing Contact met de telefonische helpdesk is beter bevallen dan het contact met een coach. OBS X  loopt ertegenaan 
dat hun situatie zo uniek is, dat niet alle trainingsbijeenkomsten van toepassing zijn op de school en niet alle 
vragen beantwoord kunnen worden door de coach. 

Eigen bekwaamheid met Snappet Leerkrachten geven aan ICT-vaardigheden nodig te hebben om met Snappet te kunnen werken. Ten tweede is de 
voorbereiding anders dan de boek methode. Het is nodig van tevoren te bedenken wat je klassikaal aanbiedt en 
wat de kinderen zelf kunnen doen. Hoe combineer je je lessen met andere materialen. Wat is passend voor welk 
kind (werkpakket, leerdoel, instructietafel, zorgcircuit etc.). Dit vraagt veel voorbereiding, maar later in de week 
werpt dat zijn vruchten af, waardoor het gemiddeld aantal uur voorbereiding meevalt. De lessen kosten meer 
voorbereiding dan de leerdoelen (deze zijn beknopter). Aangezien er in de tweede helft van het schooljaar meer 
gefocust werd op de leerdoelen, werd de voorbereiding gedurende het jaar wat minder. Leerkrachten voelden 
zich heel bekwaam in het werken met 2.0. Er moest veel tijd gestoken worden in het onder de knie krijgen van 
Snappet 3.0, maar nu hebben de leerkrachten het in de vingers.  

Bijzonderheden - 

OBS  
Snappet 3.0 

Voordelen Leerkrachten noemen het op eigen niveau werken en de directe feedback, en dat de leerlingen daarna hun fout 
moeten verbeteren, een groot voordeel van Snappet. Kinderen werken zo ook sneller en produceren veel meer, 
oefenen meer. Leerkrachten hoeven nu niet zelf materialen uit te zoeken om maatwerk te beiden, de tablet biedt 
maatwerk. De leerkracht moet het monitoren en bijhouden, maar de tablet biedt al grote verbetering. Voor 
leerkrachten betekent het ook minder nakijkwerk. Leerkrachten vinden de flitslessen (spelling) heel fijn. 
Leerkrachten zien Snappet als aanvulling, Toetsen worden uit de methode Rekenrijk gebruikt, als een soort back-
up.  

Nadelen Voor heel goede kinderen biedt Snappet niet voldoende, maar dat hoeft ook niet, er is genoeg ander materiaal 
waar leerkrachten uit kunnen kiezen om meer uitdaging te bieden. Leerkrachten zouden graag nog een duidelijk 
overzicht willen hebben van wat er per kind in de werkpakketten zit. Leerkrachten vinden het belangrijk dat 
kinderen opgaven op papier uitwerken. Leerkracht vindt dat er in groep 4 te veel op de tablet wordt gewerkt, de 
leerlingen moeten nog leren automatiseren. In andere groepen wordt het geen probleem gevonden. Voor zowel 
spelling als rekenen is het belangrijk dat leerlingen blijven schrijven en dat er andere materialen naast de tablet 
worden gebruikt, de leerkracht moet dit dan ook actief organiseren. Omdat Snappet corrigeert, gaat dit ten koste 
van het eigen nadenken. Kwalitatieve antwoorden moeten door de leerkracht worden nagekeken om te 
ondervangen dat leerlingen zomaar iets invullen, dit kost tijd. Snappet geeft het aan als iets goed of fout is, maar 
geeft geen inhoudelijke feedback. Leerkrachten zouden graag zien dat er verschillende typen sommen door elkaar 
heen worden aangeboden in Snappet, als een betere voorbereiding op CITO. 
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Motivatie leerlingen Leerlingen zijn gemotiveerd, ze zijn blij en ijverig om te beginnen (wat de leerkracht niet altijd fijn vindt, want dan 
luisteren de kinderen niet naar de instructies), leerkrachten geven aan dat dit ook komt door de manier waarop 
leerkrachten het onderwijs vormgeven. Leerlingen moeten niet continue op de tablet werken, ze moeten hem 
soms ook wegleggen, er moet afwisseling zijn in werkvormen. Het moet niet saai worden. Leerlingen zijn het 
inmiddels gewend om met de tablet te werken, alleen de overgang van kleine naar grote tablets (vanaf groep 5) is 
weer even extra leuk.  

Zelfregulatie leerlingen Leerlingen mogen in bepaalde mate eigen doelen kiezen om aan te werken. Leerkrachten zien dat leerlingen zich 
steeds bewuster worden van wat goede keuzes zijn (doelen waar kinderen nog moeite mee hebben). 
Leerkrachten geven aan te denken dat Snappet de mogelijkheden biedt om kinderen meer eigenschap te geven 
over het eigen leerproces, maar dat leerkrachten nog niet op die manier met Snappet omgaan, dat zou op een 
hoger niveau getild kunnen worden. Met name in groep 4 merken leerkrachten dat de kinderen zelfsturing nog 
moeilijk vinden, daar heeft de leerkracht nog een sterk sturende rol. Het zou fijn zijn als Snappet zelf zou 
aangeven wat de cruciale doelen zijn, welke doelen echt belangrijk zijn om in het betreffende jaar mee te 
oefenen. In de oudere groepen gaan kinderen goed om met de mate van vrijheid die ze hebben in het kiezen van 
leerdoelen. Ze maken niet altijd de juiste keuze, maar de leerkrachten vinden dat de leerlingen dat ook nog 
moeten leren.  

Leerresultaten leerlingen Leerkrachten denken wel dat de leerresultaten omhooggaan met Snappet, dat het op maat werken, het vele 
oefenen en het herhalen helpt, maar niet dat zwakkere leerlingen ineens sterke leerlingen worden. Instructie blijft 
daarnaast erg belangrijk, of er nu met een boekmethode of via Snappet gewerkt wordt. Voor kinderen die het 
moeilijk vinden iets netjes op papier te krijgen gaat het werken met Snappet praktisch beter. De Snappet 
resultaten komen niet altijd overeen met de resultaten van CITO. De resultaten van Snappet lijken wat 
rooskleuriger, hoewel de spellingresultaten van OBS X sowieso erg hoog zijn.  

Verschil Snappet 2.0 – 3.0 Leerkrachten vinden het volgsysteem in Snappet 3.0 duidelijk, overzichtelijker. Het is makkelijker geworden om 
vorderingen van leerlingen met de ouders te bespreken. Een nadeel is dat er zoveel in het programma zit, als je er 
net mee begint, komt er heel veel op je af. 

Ervaringen met scholing Leerkrachten geven aan veel van elkaar te leren. Fijn ook om thuis zelf te kunnen oefenen. Ze hebben twee keer 
een trainingsbijeenkomst bijgewoond, de tweede bijeenkomst waarin ze helemaal door Snappet 3.0 geleid 
werden, werd nuttig gevonden. Een leerkracht vond het te vluchtig, met alleen uitleg beklijft het niet, beter om 
het meteen te doen. Bijeenkomsten ook niet op maat, logisch, want sommige scholen zijn verder dan andere. Ook 
denken leerkrachten dat bijeenkomsten beter pasten bij het leerdoelgericht werken. Fijn dat er de mogelijkheid is 
om de helpdesk te bellen en een coach aan te vragen, maar daar was geen behoefte aan. Leerkrachten denken 
dat ze goed bezig zijn als team.  

Eigen bekwaamheid met Snappet Leerkrachten noemen dat het lesgeven met Snappet van de leerkracht vraagt inzicht in het programma te hebben, 
vertrouwen te hebben in de eigen keuzes als leerkracht (in hoe je Snappet precies toepast in het onderwijs), een 
flexibele houding te hebben en tijd te stoppen in een goede lesvoorbereiding. Gun jezelf de tijd om je het 
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programma eigen te maken, je hoeft niet meteen alles te doen. Naarmate leerkrachten langer met het 
programma werken, komen ze er beter in. In het begin was het wel zoeken. Ook komt er steeds iets nieuws bij, 
niet in paniek raken, maar er gewoon voor zitten en het uitzoeken. Jezelf de rust daarvoor gunnen en flexibel zijn 
in de les. Als iets een keer niet werkt, een andere oplossing bedenken. Snappet is een middel. Leerkrachten geven 
aan zich nu bekwaam te voelen. Ze weten genoeg om te kunnen doen wat ze willen. Ze geloven er ook in dat het 
niet nodig is alles van Snappet te weten om het goed te kunnen inzetten. Ook met Snappet is het nodig het 
gezonde verstand te gebruiken en te kijken naar de behoeftes van de individuele leerling.  

Bijzonderheden - 

OBS  
Snappet 3.0 
 

 

 

 

Voordelen Goed in beeld wat de sterkere en zwakkere punten van een kind zijn, mooi overzichtelijk waar je elk kind 
individueel mee kunt helpen, makkelijker differentiëren. Een hele les effectief onderwijs op eigen niveau. 
Kinderen maken meer opgaven in een les, Snappet geeft directe feedback (is corrigerend). Snappet analyseert 
heel specifiek voor je. Kunt vorderingen aan leerlingen zichtbaar maken. Fijn om ook streefscores te kunnen 
aanpassen, dat je hier als leerkracht zeggenschap over hebt, leerkracht blijft belangrijk bij inschatten kennis en 
vaardigheden van leerlingen, leerkracht kent het kind het best.  

Nadelen Bij doelgericht werken wordt een doorgaande leerlijn gemist. Er zit geen herhaling in en er is geen duidelijk 
overzicht van wanneer kinderen welke doelen behaald moeten hebben. Het maakt leerkrachten onzeker, bieden 
we wel het juiste aan? Hebben kinderen op de juiste momenten het juiste aanbod gehad? Soms zijn alle opgaven 
behorende bij een leerdoel gemaakt, maar is het leerdoel nog niet behaald. 

Motivatie leerlingen De meeste kinderen vinden het ontzettend motiverend, gaan direct aan de slag, werken sneller door. Groep 4 is 
erg gefrustreerd als ze rode bolletjes halen, ze willen graag alles op groen hebben, terwijl ze best een fout mogen 
maken. Het wordt bijna een wedstrijd. Het behalen van sterren vinden kinderen ook mooi. Er zijn ook kinderen die 
het minder leuk vinden om op de tablet te werken, maar dat zal altijd zo zijn, sommige kinderen vinden de tablet 
leuker, andere kinderen het boek. Niet vergeten, in het begin is de tablet nieuw/spannend, maar de balans tussen 
tablet/andere werkvormen is belangrijk. Directe feedback vinden kinderen fijn, maar het behalen van minpunten 
kan frustrerend zijn. 

Zelfregulatie leerlingen Leerkrachten denken dat het wel stimulerend is dat kinderen een beeld krijgen van het eigen leerproces, dat ze in 
beeld krijgen wat ze wel/niet beheersen, waar ze nog aan moeten werken. Kinderen pakken wel goed op hoe 
Snappet werkt, eerst aan de lesdoelen werken, dan plusopgaven, dan opgaven uit werkpakket. Kinderen werken 
goed zelfstandig verder. In groep 5/6 zet de leerkracht bij een herhalingsles de doelen waaraan gewerkt kunnen 
worden eerst op het bord, daarna mogen kinderen uit deze doelen kiezen. In groep 7/8 zoeken kinderen zelf de 
zwakkere doelen op in Snappet, krijgen al wat meer zelf het idee, ik moet daar nog mee aan de slag. Leerkrachten 
geven aan dat kinderen zich wel een beetje verder hebben ontwikkeld in zelfregulatie, maar dat deze ontwikkeling 
wel sturing door de leerkracht nodig heeft. Ontwikkeling moet een beetje aangewakkerd worden. Dit kan met 
Snappet, door de eigen vorderingen aan de leerlingen te laten zien, dat vinden de kinderen wel leuk. Leerkracht 
groep 5/6 denkt dat er nog wel een slag te maken valt in het meegeven van eigen verantwoordelijkheid over het 
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leerproces. De leerkracht van groep 5/6 vertelt de kinderen met welk leerdoel ze aan de slag kunnen, maar een 
andere mogelijkheid zou zijn om te zeggen ‘denk je dat je genoeg aan dit doel gewerkt hebt?’.  

Leerresultaten leerlingen De rekenresultaten waren altijd al goed, maar leerkrachten denken dat de inzet van Snappet wel voor vooruitgang 
heeft gezorgd. Elke les wordt er nu een uur effectief gerekend. Wat betreft spelling zijn de CITO-resultaten in 
januari 2016-2017 gemiddeld gezien gedaald. Leerkrachten zijn daarom voor spelling weer teruggegaan naar de 
methode en hebben daar de CITO-doelen bij gepakt, zo wordt er nog steeds met Snappet gewerkt, maar is 
makkelijker bij te houden of alle cruciale spellingcategorieën aan bod komen en wordt er meer geschreven naast 
het gebruik van de tablet. Dit heeft geholpen, de spellingresultaten zijn in juni weer omhooggegaan! Leerkrachten 
zijn dan ook van mening dat invloed op resultaten afhangt van de wijze waarop Snappet wordt ingezet, minder 
van Snappet zelf. Leerkracht groep 7/8 geeft aan scores in Snappet vaker beter te vinden dan de scores die 
kinderen op de CITO-toets behalen, maar leerkrachten vinden het lastig te vergelijken, CITO berekent resultaten 
net op een andere manier dan Snappet.  

Verschil Snappet 2.0 – 3.0 Leerkrachten geven aan het fijner te vinden om met 3.0 te werken, het is duidelijker, uitgebreider, nog adaptiever, 
je kunt nog meer informatie inzien per leerling, kunt leerlingen nog makkelijker volgen. Ook is het nu mogelijk om 
als school zelf streefscores in te vullen. Met 3.0 kun je als school beter een keuze maken die bij de school past, 
werken met Snappet-doelen, CITO-doelen of aan de hand van een methode.  

Ervaringen met scholing Leerkrachten geven aan goed ondersteund te worden door de ICT-er. Deze persoon belt regelmatig met Snappet 
en praat de leerkrachten bij, heel fijn. Tijdens de trainingsbijeenkomsten hebben de leerkrachten niet echt iets 
nieuws geleerd, ze merkten al een eind verder te zijn. Liever hadden ze gezien dat er bijeenkomsten op maat 
werden georganiseerd. Ze merken dat Snappet blijft ontwikkelen en op- en aanmerkingen van de leerkrachten 
goed oppakt, heel fijn. 

Eigen bekwaamheid met Snappet Leerkrachten voelen zich aardig bekwaam, ze worden ook goed geholpen door de ICT-er op school. Ze denken wel 
dat er nog meer uit Snappet te halen valt (bijvoorbeeld, wat te doen met alle informatie die via analyse wordt 
verkregen?), dit heeft ook daarmee te maken dat sommige functies in Snappet nog niet (goed) werken. Ook 
Snappet zelf is nog in ontwikkeling. Leerkrachten geven aan, je moet je ook de tijd gunnen om het programma 
goed onder de knie te krijgen. Leerkrachten lopen nog wel tegen individuele vragen aan. Over het algemeen 
denken leerkrachten dat ze al heel ver zijn, alles wordt duidelijker naarmate leerkrachten langer met het 
programma werken.  

Bijzonderheden - 



6.2.2 Leerlingen 
De leerlingen zijn vrij unaniem in hun mening over het werken op de tablet bij rekenen en 
spelling. Op de meeste scholen geven de leerkrachten aan dat het overgrote deel van de 
kinderen de voorkeur geeft aan werken op de tablet ten opzichte van werken op papier, dit 
blijkt ook uit reacties van de leerlingen zelf. De redenen die hiervoor het meest worden 
gegeven, zijn  

a) minder te hoeven schrijven (een greep uit de reacties: “schrijven is vermoeiend, ik 
krijg er een lamme arm van”, “typen is een goede voorbereiding op de middelbare 
school”, “ik vind het best leuk vindt om op de tablet te werken. Je hoeft dan niet te 
schrijven. Als je potlood kapot gaat, kun je niet meer schrijven. Op de tablet kun je 
alles aanklikken”, “fijn om te kunnen typen, want van het schrijven krijg ik pijn in mijn 
hand/aan mijn arm”). 
b) het werkt sneller (“je kunt op de tablet sneller werken, ik denk dat je daarom ook 
meer leert”, “je kunt makkelijker zelfstandig doorwerken, je weet wat je moet doen", 
“leuker om met Snappet te werken dan uit het boek, want op de tablet gaat het 
sneller”, “je maakt sneller meer sommen”).  
c) de directe feedback (“je kan meteen zien of je een fout hebt gemaakt en kunt je 
fout verbeteren. Je kunt doelen behalen en bijwerken”, “je kunt meteen zien wat je 
goed/fout hebt”, “ik heb al vier sterren voor twee doelen in mijn werkpakket!”, “je 
kunt van een – een + maken”, “je hebt sterretjes en daaraan kun je zien hoe goed je 
bent. Dus als je het goed doet, dan kun je sterren verdienen”, “ik vind het leuker om 
op de tablet te werken, want dan kun je makkelijker nakijken”). 

Leerlingen noemen het vaakst de volgende minpunten aan het werken op de tablet, wat 
voor een aantal kinderen maakt dat zij geen voorkeur hebben voor werken op de tablet of 
op papier of de voorkeur geven aan werken op papier: 

a) werkhouding (“als je lang werkt op de tablet werkt, krijg je op een gegeven 
moment pijn aan je nek”, “soms is het minder leuk om op de tablet te werken, als je 
naar beneden kijkt, dan kun je nekpijn krijgen”). 
b) technische problemen met de tablet en/of het internet (“vervelend dat de tablet 
soms vastloopt”, “ik vind het wel leuk om met de tablet te werken, maar de tablet 
loopt vaak vast en er is vaak geen wifi”, “ik vind het wel vervelend dat het internet 
soms uitvalt en alles daardoor vastloopt. Dat was meer in het begin van het jaar dan 
nu”, “de wifi ‘gaat soms mank’”, “het duurt soms lang om sommen te laden, dan kun 
je minder op eigen tempo werken”, “ik werk liever op papier, dan kun je gewoon 
doorwerken”).  
c) nadelen van, met name, een 7,0 inch tablet (“soms pakt de tablet een cijfer niet, 
bijvoorbeeld, ik typ 2000 in, maar de tablet pakt een 0 niet, dan staat er 200. Als ik 
dan snel doorklik en dit niet zie, heb ik het fout”, “de tablet doet niet altijd wat ik wil. 
Ik druk op het onderste vakje, maar de tablet pakt het vakje daarboven”, “ik vind het 
alleen fijn om op de grote tablets te werken omdat je er dan een toetsenbord bij 
hebt. Nu druk ik per ongeluk op een verkeerde toets en dan heb ik heel veel min. 
Deze tablet is te klein. Ik schrijf liever dan dat ik tik”, “het beeldschermpje is heel 
klein, dan kan ik plaatjes bijna niet zien”, “je moet preciezer zijn tijdens het schrijven” 
(dat wil zeggen, als je een fout maakt in het typen dan is de opdracht helemaal fout), 
“Snappet luistert soms niet”). 

De directe feedback, die door kinderen als pluspunt genoemd wordt, kan soms ook 
frustrerend zijn (“als je een klein foutje maakt, ga je soms ver in de min”, “soms krijg je heel 
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veel min” (-25 op een som, een ander heeft ooit -100 gekregen), “als je één typfoutje maakt 
in het woord dan is het soms al -12”). Leerkrachten hebben aangegeven daarnaast 
competitiedrang in kinderen te bemerken, met name bij de jongens (“ik vind het werken met 
Snappet wel leuk, omdat ik er dan heel veel goed kan hebben”, “ik wil dat ie blauw wordt!”, 
kinderen vergelijken het aantal goed gemaakte opgaven met elkaar: “ik heb er zoveel!”, “ik 
heb er al zoveel”). Ten slotte geven leerkrachten aan dat het werken op de tablet inmiddels 
‘gewoon’ is geworden voor de leerlingen, in eerste instantie waren ze erg enthousiast, maar 
inmiddels zijn ze eraan gewend. Zowel uit reacties van leerkrachten als van de leerlingen zelf 
blijkt dat afwisseling in werkvormen belangrijk is om motivatie en concentratie van kinderen 
hoog te houden (reacties van leerkrachten: “de kinderen geven aan dat ze afwisseling 
belangrijk vinden, ze willen niet alleen op de tablet werken. In eerste instantie waren de 
kinderen erg enthousiast, maar vervolgens werd het saai”, “kinderen willen nu graag 
afwisseling, bijvoorbeeld, als ze vier dagen op de tablet hebben gewerkt, dan willen ze de 
vijfde dag graag op papier werken”, “als we kinderen niet stimuleren om opgaven in het 
schrift uit te werken, dan doen ze dit niet snel, hoewel kinderen ook weer niet negatief 
reageren als ze een schrijfopdracht moeten maken. De tablet lijkt dus de voorkeur te 
hebben, maar de afwisseling tussen tablet en schrift wordt geaccepteerd”, “ik hoor kinderen 
vaak praten dat ze té veel op de tablet doen”, “de een vind het heel mooi, de ander heel 
saai”, “ze vinden de afwisseling tussen papier en tablet fijn, als ze klaar zijn met werken uit 
het boek, kunnen ze verder op de tablet, ze hebben altijd iets te doen”, “leerlingen zijn beter 
geconcentreerd als ze een deel van de les uit het boek maken en een deel van de les op de 
tablet”. Reacties van leerlingen: “te lang werken op de tablet is saai”, “soms zit ik de hele 
dag op de tablet en dan wil ik er ook weleens gewoon af”, “schrijven en werken op de tablet 
is allebei leuk”, “soms motiveert het werken op de tablet me meer mijn best te doen, soms 
niet”). 

 
6.3 Effecten van interventie6 
 
Om de effecten van interventie te kunnen meten, zijn de scholen binnen ps 6.3 op basis van 
de scholing die ze hebben ontvangen verdeeld in een groep scholen waarvan de 
leerkrachten in het schooljaar 2016-2017 wel begeleid zijn door Snappet (WB) en een groep 
scholen waarvan de leerkrachten in het schooljaar 2016-2017 niet begeleid zijn door 
Snappet (NB). Tevens hebben twee scholen van Stichting X aangegeven deel te willen nemen 
als controleschool (CO) in dit onderzoek, op deze twee scholen werd in het schooljaar 2016-
2017 en in eerdere schooljaren niet met Snappet gewerkt. De leeropbrengsten en de 
resultaten van de motivatie-, zelfregulatie- en samenwerkenvragenlijsten werden vergeleken 
tussen de WB-groep en de NB- en CO-groep en tussen de NB- en CO-groep. Er wordt telkens 
onderscheid gemaakt tussen de ‘onderbouw’ (de groepen 4 en 5) en de ‘bovenbouw’ (de 
groepen 6, 7 en 8). 
 
 
 

                                                           
6
 Kanttekening bij de analyses: de CO-groep bevat twee scholen en bestaat daarom uit veel minder leerlingen 

dan de WB- en NB-groep. Verschillen tussen WB/NB- en CO-groepen moeten daarom voorzichtig 

geïnterpreteerd worden. 
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 6.3.1 Leeropbrengsten  
Als maat voor de leeropbrengsten zijn bij de scholen van ps 6.3 de Midden en Eind CITO-
vaardigheidsscores opgevraagd van rekenen en spelling, groep 4 t/m 8, schooljaar 2015-
2016 en 2016-2017. De CITO-vaardigheidsscores op de Eind-toets van het schooljaar 2015-
2016 zijn vergeleken met de CITO-vaardigheidsscores op de Eind-toets van het schooljaar 
2016-2017. De WB-groep is afgezet tegen de NB- en CO-groep en de NB-groep is afgezet 
tegen de CO-groep. Vaardigheidsscores van SWS X ontbreken in de WB-groep en 
vaardigheidsscores van OBS X ontbreken in de NB-groep. Tevens bleken op SWS X en OBS X 
de Rek-Wisk 3.0 en Spelling 3.0 toetsen bij kinderen uit groep 6 afgenomen te zijn, terwijl op 
alle andere scholen de Rek-Wisk 2012 en Spelling 2012 toetsen zijn afgenomen bij kinderen 
uit groep 6. De groep 6 kinderen die de Rek-Wisk 3.0 en Spelling 3.0 toetsen hebben 
gemaakt, zijn daarom niet in de beschrijvende statistieken en in de covariantieanalyses 
opgenomen. Ten slotte ontbreken ook de vaardigheidsscores op de Eind-toets groep 8, voor 
groep 8 geldt daarom dat alleen de CITO-vaardigheidsscores op de Eindtoets per vak in het 
jaar 2015-2016 in de beschrijvende statistieken zijn opgenomen. Groep 8 is niet 
meegenomen in de covariantieanalyses. 
 
 6.3.1.1 Rekenen 
Als eerste stap zijn de beschrijvende statistieken bepaald voor de WB-, NB- en CO-groep. 
Tabel 7 laat per groep de gemiddelden en standaardafwijking van de CITO-
vaardigheidsscores op de Eind-toets Rekenen 2015-2016 en de Eind-toets Rekenen 2016-
2017 zien, en het aantal leerlingen van wie deze CITO-vaardigheidsscores bekend zijn.  
 
Tabel 77. Beschrijvende statistieken voor vaardigheidsscores op de CITO-Eindtoets Rekenen, 
uitgesplitst naar WB-, NB- en CO-groep. 
 

 WB NB CO 

Jaar Jaargroep in 
2016-2017 

Toets M
a 

SD
b 

n
c 

M
a 

SD
b 

n
c 

M
a 

SD
b 

n
c 

2015-2016 45 Rek-Wisk 3.0 171.50 31.46 115 170.98 35.22 192 164.49 38.80 72 

2016-2017 45 Rek-Wisk 3.0 209.78 28.07 126 209.65 30.26 198 203.76 34.27 67 

2015-2016 678 Rek-Wisk 2012 98.59 13.76 191 96.15 16.83 273 103.37 14.05 76 

2016-2017 678 Rek-Wisk 2012 104.29 12.31 113 102.04 13.35 178 108.52 16.40 33 

Toelichting: a = gemiddelde vaardigheidsscore, b = standaardafwijking, c = aantal leerlingen 

 
Om betekenis te kunnen geven aan verschillen in vaardigheidsscores op de CITO-

Eindtoets tussen de WB-, NB-, en CO-groepen in 2016-2017, zijn covariantieanalyses 
uitgevoerd. De covariantieanalyses laten zien dat er voor de groepen 4/5, na controle voor 
de vaardigheidsscores op de CITO-Eindtoets 2015-2016, geen significante verschillen zijn in 
vaardigheidsscores op de CITO-Eindtoets 2016-2017 tussen de WB- en CO-groep, F (1,175) = 

                                                           
7
 Het aantal kinderen in de tabellen in de resultatensectie geeft het aantal kinderen weer waarvan de 

betreffende gegevens bekend zijn. Mogelijk wijkt het totaal aantal kinderen per WB-, NB- en CO-groep per 

variabele (leerresultaten, motivatievragenlijst, zelfregulatievragenlijst, vragenlijst samenwerken) af van het 

oorspronkelijk totaal aantal kinderen per WB-, NB- en CO-groep zoals gegeven in Tabel 4. 
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.177, p = .675, ŋ2
p= .008, tussen de NB- en CO-groep, F (1,247) = .088, p = .767, ŋ2

p= .00, en 
tussen de WB- en NB-groep, F (1,291) = .039, p = .844, ŋ2

p= .00.   
Ook voor de groepen 6/7 zijn er, na controle voor de vaardigheidsscores op de CITO-

Eindtoets 2015-2016, geen significante verschillen in vaardigheidsscores op de CITO-
Eindtoets 2016-2017 tussen de WB- en CO-groep, F (1,140) = .837, p = .362, ŋ2

p= .01, tussen 
de NB- en CO-groep, F (1,203) = .907, p = .342, ŋ2

p= .00, en tussen de WB- en NB-groep, F 
(1,280) = .352, p = .553, ŋ2

p= .00.  
 
6.3.1.2 Spelling  

Als eerste stap zijn de beschrijvende statistieken bepaald voor de WB-, NB- en CO-groep. 
Tabel 8 laat per groep de gemiddelden en standaardafwijking van de CITO-
vaardigheidsscores op de Eind-toets Spelling 2015-2016 en de Eind-toets Spelling 2016-2017 
zien, en het aantal leerlingen van wie deze CITO-vaardigheidsscores bekend zijn.  
 
Tabel 8. Beschrijvende statistieken voor vaardigheidsscores op de CITO-Eindtoets Spelling, 
uitgesplitst naar WB-, NB- en CO-groep. 
 

 WB NB CO 

Jaar Jaargroep in 
2016-2017 

Toets M
a 

SD
b 

n
c 

M
a 

SD
b 

n
c 

M
a 

SD
b 

n
c 

2015-2016 45 Spelling 3.0 253.04 52.81 115 235.40 53.21 194 242.53 53.17 72 

2016-2017 45 Spelling 3.0 293.79 44.71 129 306.86 49.09 198 297.48 49.56 67 

2015-2016 678 Spelling 2012 138.48 7.55 193 139.37 9.32 279 141.14 6.37 77 

2016-2017 678 Spelling 2012 141.20 6.48 113 140.62 7.04 182 142.26 6.21 34 

Toelichting: a = gemiddelde vaardigheidsscore, b = standaardafwijking, c = aantal leerlingen 

 
Om betekenis te kunnen geven aan verschillen in vaardigheidsscores op de CITO-

Eindtoets tussen de WB-, NB-, en CO-groepen in 2016-2017, zijn covariantieanalyses 
uitgevoerd. De covariantieanalyses laten zien dat er voor de groepen 4/5, na controle voor 
de vaardigheidsscores op de CITO-Eindtoets 2015-2016, significante verschillen zijn in 
vaardigheidsscores op de CITO-Eindtoets 2016-2017 tussen de WB- en CO-groep, F (1,178) = 
6.623, p = .011, ŋ2

p = .04, en tussen de WB- en NB-groep, F (1,296) = 4.871, p = .028, ŋ2
p = 

.02. Er is geen significant verschil tussen de NB- en CO-groep, F (1,249) = .782, p = .377, ŋ2
p = 

.00. De kinderen in de WB-groep hebben op de CITO-Eindtoets 2016-2017 hoger gescoord 
dan de kinderen in de NB- en CO-groep, na controle voor vaardigheidsscores op de CITO-
Eindtoets 2015-2016.  

Voor de groepen 6/7 zijn er, na controle voor de vaardigheidsscores op de CITO-
Eindtoets 2015-2016, significante verschillen in vaardigheidsscores op de CITO-Eindtoets 
2016-2017 tussen de WB- en CO-groep, F (1,143) = 13.446, p > .001, ŋ2

p = .09, en tussen de 
NB- en CO-groep, F (1,208) = 5.561, p = .019, ŋ2

p = .03. Er is geen significant verschil tussen 
de WB- en NB-groep, F (1,286) = .709, p = .400, ŋ2

p
 = .00. De kinderen in de CO-groep hebben 

op de CITO-Eindtoets 2016-2017 hoger gescoord dan de kinderen in de WB- en NB-groep, na 
controle voor vaardigheidsscores op de CITO-Eindtoets 2015-2016.  

 
 

                                                           
8
 De statistische termen worden uitgelegd in de bijlage. 
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 6.3.2 Motivatievragenlijst9 
Om motivatie voor leren te meten, is een motivatievragenlijst afgenomen. Deze vragenlijst is 
gebaseerd op de Reken Motivatievragenlijst voor Kinderen.  De vragen zijn zo aangepast, dat 
ze van toepassing zijn op motivatie voor leren in plaats van motivatie voor rekenen 
(bijvoorbeeld, de vraag ‘Lijkt het jou handig om goed te kunnen rekenen?’ is omgezet naar 
‘Lijkt het jou handig om goed je werk te kunnen maken?’). Een uitgebreide beschrijving en 
uitleg van de motivatievragenlijst is te vinden in de bijlage.  
 

Ook nu zijn eerst de beschrijvende statistieken bepaald voor de WB-, NB- en CO-
groep. Tabel 9 laat voor de voor- en nameting per groep de gemiddelden en 
standaardafwijking van de scores op de gemeten constructen zelfinschatting, 
taakwaardering, anxiety en gebrek aan uitdaging zien, en het aantal leerlingen dat de 
vragenlijst heeft ingevuld. In Tabel 11 zijn dezelfde gegevens te vinden voor het construct 
causale attributies. Het construct inzet is geanalyseerd op basis van de individuele vragen 
waarmee dit construct gemeten is. De beschrijvende statistieken van dit construct zijn te 
vinden in Tabel 10. 
 
Tabel 9. Beschrijvende statistieken voor de scores per construct op de Motivatievragenlijst, 
uitgesplitst naar WB-, NB- en CO-groep. 
 

 WB NB CO 

Construct Jaargroep in 
2016-2017 

Meting M
a 

SD
b 

n
c 

M
a 

SD
b 

n
c 

M
a 

SD
b 

n
c 

Zelfinschatting 45 Voormeting 2.77 .46 98 2.84 .49 191 2.77 .46 48 

45 Nameting 2.80 .44 83 2.85 .53 126 2.93 .59 27 

678 Voormeting 2.75 .40 239 2.77 .45 268 2.80 .41 92 

678 Nameting 2.76 .40 187 2.82 .46 213 2.80 .67 10 

Taakwaardering 45 Voormeting 2.97 .49 98 3.19 .46 191 3.26 .40 48 

45 Nameting 2.97 .46 83 3.15 .51 126 3.26 .50 27 

678 Voormeting 2.92 .42 239 3.04 .39 268 3.07 .34 92 

678 Nameting 2.85 .41 187 2.95 .42 213 2.56 .44 10 

Anxiety 45 Voormeting 1.66 .60 98 1.68 .62 191 1.63 .50 48 

45 Nameting 1.75 .73 83 1.68 .63 126 1.56 .44 27 

678 Voormeting 1.62 .55 239 1.65 .54 268 1.51 .49 92 

678 Nameting 1.56 .54 187 1.62 .61 213 1.43 .41 10 

Gebrek aan 
uitdaging 

45 Voormeting 2.18 .48 98 2.25 .50 191 2.17 .51 48 

45 Nameting 2.27 .49 83 2.30 .49 126 2.29 .46 27 

678 Voormeting 2.33 .44 239 2.32 .48 268 2.32 .38 92 

678 Nameting 2.34 .41 187 2.41 .48 213 2.35 .50 10 

Toelichting: a = gemiddelde score, b = standaardafwijking, c = aantal leerlingen 

 
 
 
 

                                                           
9
 De volgende schalen bleken in dit onderzoek een onvoldoende Cronbach’s Alpha (lage betrouwbaarheid) te 

hebben: Groep 4/5 – Meting 1 – Taakwaardering, Meting 1 – Gebrek aan uitdaging, Meting 2 – Gebruik aan 

uitdaging. Groep 6/7/8 – Meting 1 – Gebrek aan uitdaging, Meting 2 – Gebrek aan uitdaging.  
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Tabel 10. Beschrijvende statistieken voor de scores op het construct inzet, een onderdeel van 
de Motivatievragenlijst, uitgesplitst naar WB-, NB- en CO-groep. 
 

   WB NB CO 

Vragen behorende bij het 
construct inzet 

Jaargroep in 
2016-2017 

Meting M
a 

SD
b 

n
c 

M
a 

SD
b 

n
c 

M
a 

SD
b 

n
c 

Doe je je best op school? 
 

45 Voormeting 3.51 .67 98 3.61 .68 191 3.65 .57 48 

45 Nameting 3.42 .77 83 3.56 .71 126 3.78 .51 27 

678 Voormeting 3.46 .63 239 3.52 .62 268 3.52 .58 92 

678 Nameting 3.39 .71 187 3.49 .66 213 2.90 .57 10 

Doe je je best op school 
omdat je het leuk vindt? 

45 Voormeting 2.83 .85 98 3.20 .90 191 3.19 .84 48 

45 Nameting 2.95 .87 83 3.13 .89 126 3.48 .75 27 

678 Voormeting 2.84 .80 239 3.04 .76 268 3.08 .80 92 

678 Nameting 2.76 .75 187 3.00 .80 213 2.60 .84 10 

Doe je je best op school 
omdat het goed voor je is? 

45 Voormeting 3.24 .81 98 3.41 .80 191 3.27 .84 48 

45 Nameting 3.17 .81 83 3.31 .87 126 3.33 .92 27 

678 Voormeting 3.26 .77 239 3.37 .74 268 3.48 .60 92 

678 Nameting 3.28 .67 187 3.31 .74 213 2.70 .68 10 

Doe je je best op school 
omdat het belangrijk voor 
je is? 

45 Voormeting 3.27 .78 98 3.58 .70 191 3.40 .79 48 

45 Nameting 3.24 .84 83 3.39 .80 126 3.63 .57 27 

678 Voormeting 3.33 .72 239 3.40 .69 268 3.45 .60 92 

678 Nameting 3.34 .69 187 3.31 .75 213 2.90 .74 10 

Doe je je best op school 
omdat je het moet doen? 

45 Voormeting 2.90 .99 98 3.12 .95 191 3.19 .84 48 

45 Nameting 2.92 .84 83 2.94 1.06 126 3.37 .88 27 

678 Voormeting 2.63 .96 239 2.78 .95 268 3.02 .85 92 

678 Nameting 2.57 .90 187 2.75 .96 213 2.60 .52 10 

Doe je je best op school 
omdat je dan nieuwe 
dingen leert? 

45 Voormeting 3.17 .89 98 3.30 .80 191 3.27 .82 48 

45 Nameting 3.50 .78 83 3.20 .87 126 3.52 .85 27 

678 Voormeting 2.97 .76 239 3.13 .70 268 3.24 .70 92 

678 Nameting 2.81 .74 187 2.94 .79 213 2.50 .71 10 

Doe je je best op school 
omdat je er goed in wil 
zijn? 

45 Voormeting 3.26 .83 98 3.35 .84 191 3.31 .95 48 

45 Nameting 3.40 .85 83 3.23 .92 126 3.37 .74 27 

678 Voormeting 2.90 .88 239 2.95 .86 268 3.07 .80 92 

678 Nameting 2.78 .85 187 2.89 .91 213 2.60 .70 10 

Toelichting: a = gemiddelde score, b = standaardafwijking, c = aantal leerlingen 

 
Tabel 11. Beschrijvende statistieken voor de scores op het construct causale attributies, een 
onderdeel van de Motivatievragenlijst, uitgesplitst naar WB-, NB- en CO-groep. 
 

 WB NB CO 

Causale 
attributie 

Jaargroep in 
2016-2017 

Meting M
a 

SD
b 

n
c 

M
a 

SD
b 

n
c 

M
a 

SD
b 

n
c 

Inzet-positief 678 Voormeting 2.85 .53 239 2.97 .60 268 3.00 .60 92 

678 Nameting 2.81 .57 187 2.96 .63 213 2.90 .70 10 

Inzet-negatief 678 Voormeting 1.72 .56 239 1.61 .50 268 1.52 .42 92 

678 Nameting 1.62 .51 187 1.68 .60 213 1.87 .95 10 

Aanleg-positief 678 Voormeting 2.50 .53 239 2.59 .62 268 2.54 .56 92 

678 Nameting 2.45 .54 187 2.65 .64 213 2.67 .97 10 

Aanleg-negatief 678 Voormeting 1.99 .51 239 1.94 .57 268 1.80 .47 92 

678 Nameting 1.98 .48 187 1.93 .56 213 2.07 .89 10 

Toelichting: a = gemiddelde score, b = standaardafwijking, c = aantal leerlingen 
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Zelfinschatting, Taakwaardering, Anxiety, Gebrek aan uitdaging 
Om betekenis te kunnen geven aan verschillen in scores tussen de WB-, NB-, en CO-groepen 
op de nameting, zijn covariantieanalyses uitgevoerd. De covariantieanalyses laten zien dat er 
voor de groepen 4/5 op de nameting, na controle voor scores op de voormeting, significante 
verschillen zijn tussen de WB- en CO-groep, F (4,88) = 2.625, p = .040, ŋ2

p= .11. Leerlingen in 
de WB-groep scoren lager op het construct ‘taakwaardering’ dan leerlingen in de CO-groep, 
F (1,91) = 5.211, p = .025, ŋ2

p= .05. Leerlingen in de WB-groep lijken hun schoolwerk minder 
belangrijk, nuttig en interessant te vinden dan leerlingen in de CO-groep. Er zijn geen 
significante verschillen tussen de NB- en CO-groep, F (4,113) = .308, p = .872, ŋ2

p= .01. De 
analyses laten wel significante verschillen tussen de WB- en NB-groep zien, F (4,166) = 3.336, 
p = .012, ŋ2

p= .07. Leerlingen in de WB-groep scoren hoger op het construct ‘anxiety’ dan 
leerlingen in de NB-groep, F (1,169) = 4.603, p = .033, ŋ2

p= .03. Leerlingen in de WB-groep 
ervaren vaker gevoelens van spanning en zenuwachtigheid bij het maken van schoolwerk 
dan leerlingen in de NB-groep.  

Voor de groepen 6/7/8 zijn er op de nameting, na controle voor scores op de 
voormeting, significante verschillen tussen de WB- en CO-groep, F (4,174) = 2.471, p = .046, 
ŋ2

p= .05. Leerlingen in de WB-groep scoren hoger op het construct ‘taakwaardering’ dan 
leerlingen in de CO-groep, F (1,177) = 6.842, p = .010, ŋ2

p= .04. Leerlingen in de WB-groep 
lijken hun schoolwerk belangrijker, nuttiger en interessanter te vinden dan leerlingen in de 
CO-groep. Ook tussen de NB- en CO-groep zijn er significante verschillen, F (4,191) = 2.964, p 
= .021, ŋ2

p= .06. Leerlingen in de NB-groep scoren hoger op het construct ‘taakwaardering’ 
dan leerlingen in de CO-groep, F (1,194) = 9.823, p = .002, ŋ2

p= .05. Leerlingen in de NB-
groep lijken hun schoolwerk belangrijker, nuttiger en interessanter te vinden dan leerlingen 
in de CO-groep. De analyses laten geen significante verschillen zien tussen de WB- en NB-
groep, F (4,356) = 1.150, p = .333, ŋ2

p= .01. 
 
Inzet 
Voor de groepen 4/5 zijn op het construct ‘inzet’ geen significante verschillen gevonden 
tussen de WB- en CO-groep, F (7,82) = 1.155, p = .338, ŋ2

p= .09, de NB- en CO-groep, F 
(7,107) = .998, p = .437, ŋ2

p= .06, en tussen de WB- en NB-groep, F (7,160) = .546, p = .798, 
ŋ2

p= .02. Ook voor de groepen 6/7/8 zijn op het construct ‘inzet’ geen significante verschillen 
gevonden tussen de WB- en CO-groep, F (7,168) = 1.729, p = .105, ŋ2

p= .07, en de NB- en CO-
groep, F (7,185) = 1.802, p = .089, ŋ2

p= .06. Er is wel een significant verschil gevonden tussen 
de WB- en NB-groep, F (7,350) = 2.066, p = .047, ŋ2

p= .04. Dit verschil wordt gedreven door 
een marginaal significant verschil tussen de groepen op de vraag ‘Doe je je best op school 
omdat je het leuk vindt?’, F (1,356) = 3.838, p = .051, ŋ2

p= .01. Leerlingen in de WB-groep 
hebben aangegeven minder vaak hun best te doen op school omdat ze het leuk vinden dan 
leerlingen in de NB-groep. 
 
Causale attributies 
Voor de groepen 6/7/8 zijn geen significante verschillen in causale attributies gevonden 
tussen de WB- en CO-groep, F (4,174) = 1.845, p = .122, ŋ2

p= .04, en tussen de NB- en CO-
groep, F (1,191) = 1.253, p = .290, ŋ2

p= .03. Er is wel een significant verschil gevonden tussen 
de WB- en NB-groep, F (4,356) = 2.656, p = .033, ŋ2

p= .03. Leerlingen in de WB-groep hebben 
lager gescoord op het ‘aanleg-positief’ dan leerlingen in de NB-groep, F (1,359) = 6.410, p = 
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.012, ŋ2
p= .02. Als leerlingen in de WB-groep hun schoolwerk goed maken, wijten ze dit 

minder vaak aan aanleg dan leerlingen in de NB-groep. 
 
 6.3.3 Zelfregulatievragenlijst10 
Om zelfregulatie te meten, is een zelfregulatievragenlijst afgenomen. Deze vragenlijst is 
gebaseerd op de Children’s Perceived use of Self-Regulated Learning Inventory (CP-SRLI). De 
zelfregulatievragenlijst is alleen afgenomen bij de leerlingen in de groepen 6, 7 en 8. Een 
uitgebreide beschrijving en uitleg van de zelfregulatievragenlijst is te vinden in de bijlage.  
 
 De beschrijvende statistieken voor de WB-, NB- en CO-groep zijn te vinden in Tabel 
12. Deze tabel laat voor de voor- en nameting per groep de gemiddelden en 
standaardafwijking van de scores op de gemeten constructen taakoriëntatie, planning, 
doorzettingsvermogen, zelfeffectiviteit en zelfevaluatie zien, en het aantal leerlingen dat de 
vragenlijst heeft ingevuld.  
 
Tabel 12. Beschrijvende statistieken voor de scores per construct op de 
Zelfregulatievragenlijst, uitgesplitst naar WB-, NB- en CO-groep. 
 

 WB NB CO 

Construct Jaargroep in 
2016-2017 

Meting M
a 

SD
b 

n
c 

M
a 

SD
b 

n
c 

M
a 

SD
b 

n
c 

Taakoriëntatie 678 Voormeting 2.24 .51 231 2.37 .58 260 2.45 .46 87 

678 Nameting 2.21 .51 185 2.32 .60 205 2.17 .41 9 

Planning 678 Voormeting 2.26 .55 231 2.30 .54 260 2.39 .44 87 

678 Nameting 2.23 .52 185 2.34 .59 205 2.31 .32 9 

Doorzettings-
vermogen 

678 Voormeting 2.75 .54 231 2.89 .57 260 2.91 .51 87 

678 Nameting 2.78 .50 185 2.81 .57 205 2.67 .59 9 

Zelfeffectiviteit 678 Voormeting 2.50 .50 231 2.64 .55 260 2.72 .49 87 

678 Nameting 2.55 .49 185 2.66 .60 205 2.51 .61 9 

Zelfevaluatie  678 Voormeting 2.31 .56 231 2.49 .65 260 2.62 .51 87 

678 Nameting 2.30 .56 185 2.41 .68 205 2.41 .65 9 

 
Toelichting: a = gemiddelde score, b = standaardafwijking, c = aantal leerlingen 

 
 Om betekenis te kunnen geven aan verschillen in scores tussen de WB-, NB-, en CO-

groepen op de nameting, zijn covariantieanalyses uitgevoerd. De covariantieanalyses laten 
zien dat er op de nameting, na controle voor scores op de voormeting, geen significante 
verschillen zijn tussen de WB- en CO-groep, F (5,163) = .937, p = .459, ŋ2

p= .03, de NB- en CO-
groep, F (5,174) = .724, p = .606, ŋ2

p= .02, en tussen de WB- en NB-groep, F (5,332) = .518, p 
= .763, ŋ2

p= .01. 
 

6.3.4 Extra: vragenlijst Samenwerken 
Hoewel dit geen onderdeel uitmaakte van de onderzoeksvraag, is er bij de leerlingen ook 
een vragenlijst over samenwerken afgenomen, gebaseerd op de Vragenlijst over Coöperatief 
Leren voor Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. Door de vragen te herformuleren, is de 

                                                           
10

 De volgende schaal bleek in dit onderzoek een onvoldoende Cronbach’s Alpha (lage betrouwbaarheid) te 

hebben: Meting 1 – Planning.  



75 

 

   

 

vragenlijst geschikt gemaakt voor leerlingen in het primair onderwijs (bijvoorbeeld, de vraag 
‘Luisteren andere leerlingen naar jou als jij aan het woord bent?’ is omgezet naar ‘Luisteren 
andere leerlingen naar jou als je iets wilt zeggen?’). Een uitgebreide beschrijving en uitleg 
van de vragenlijst over samenwerken is te vinden in de bijlage. 
 
 De beschrijvende statistieken voor de WB-, NB- en CO-groep zijn te vinden in Tabel 
13. Deze tabel laat voor de voor- en nameting per groep de gemiddelden en 
standaardafwijking van de scores op samenwerken zien, en het aantal leerlingen dat de 
vragenlijst heeft ingevuld.  
 
 Tabel 13. Beschrijvende statistieken voor de scores op de vragenlijst Samenwerken, 
uitgesplitst naar WB-, NB- en CO-groep. 
 

 WB NB CO 

Construct Jaargroep in 
2016-2017 

Meting M
a 

SD
b 

n
c 

M
a 

SD
b 

n
c 

M
a 

SD
b 

n
c 

Samenwerken 45 Voormeting 2,71 .41 122 2.80 .46 198 2.71 .40 51 

 45 Nameting 2,74 .40 99 2.80 .45 116 2.77 .37 24 

 678 Voormeting 2.77 .34 238 2.83 .38 270 2.85 .35 91 

 678 Nameting 2.78 .37 187 2.83 .38 215 2.52 .45 9 

 
Toelichting: a = gemiddelde score, b = standaardafwijking, c = aantal leerlingen 

 
Om betekenis te kunnen geven aan verschillen in scores tussen de WB-, NB-, en CO-

groepen op de nameting, zijn covariantieanalyses uitgevoerd. De covariantieanalyses laten 
zien dat er voor de groepen 4/5 op de nameting, na controle voor scores op de voormeting, 
geen significante verschillen zijn tussen de WB- en CO-groep, F (1,106) = 1.223, p = .271, ŋ2

p= 
.01, de NB- en CO-groep, F (1,113) = .007, p = .932, ŋ2

p= .00, en tussen de WB- en NB-groep, 
F (1,178) = 1.255, p = .264, ŋ2

p= .01.  
Voor de groepen 6/7/8 zijn er op de nameting, na controle voor scores op de 

voormeting, significante verschillen tussen de WB- en CO-groep, F (1,175) = 6.602, p = .011, 
ŋ2

p= .04, en tussen de NB- en CO-groep, F (1,197) = 6.356, p = .012, ŋ2
p= .03. De leerlingen in 

de WB- en NB-groep scoren hoger op het construct ‘samenwerken’ dan de leerlingen in de 
CO-groep. Leerlingen in de WB- en NB-groep beoordelen het werken in groepjes positiever 
dan leerlingen in de CO-groep. Er zijn geen significante verschillen tussen de WB- en NB-
groep, F (1,359) = .358, p = .550, ŋ2

p= .00. 
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7. Samenvatting en conclusies interventieonderzoek  
 
7.1 Samenvatting 
 
In dit onderzoek werd in kaart gebracht hoe leerkrachten gebruik maken van de 
differentiatiemogelijkheden die Snappet biedt in het reken- en spellingonderwijs en werden 
de effecten van scholing in leerkrachtvaardigheden die van belang zijn bij het gebruik van 
Snappet op de vaardigheden van de leerkrachten, en de leeropbrengsten, motivatie en 
zelfregulatie van de leerlingen onderzocht.  
 
 7.1.1 Invulling van Snappet-onderwijs 
 
Onderwijs op maat met Snappet 
Op elke school binnen ps 6.3 staat elke ochtend rekenen op het programma. Ook spelling 
komt op elke school een vast aantal keer per week, in de ochtend, aan bod. Lessen bestaan 
uit instructie- en herhalingslessen, waarin ofwel met instructie, ofwel met zelfstandig 
werken wordt gestart. Snappet wordt hierbij met name ingezet om stof in te oefenen en te 
automatiseren. Kinderen werken eerst aan de opgaven die bij de betreffende les (ofwel 
methode-, of wel doelgericht) van de dag horen, werken daarna verder in de plus (adaptief) 
en daarna aan doelen in het werkpakket (doelen die de kinderen nog niet af hebben of nog 
moeilijk vinden, dus zo nog extra mee kunnen oefenen). Zo wordt op elke school gebruik 
gemaakt van de functie om in Snappet op eigen niveau aan leerdoelen te werken.  

Scholen verschillen echter in de mate waarin ze Snappet gebruiken bij de instructie, 
het volgen van vorderingen, geven van feedback, voorbereiding van de les en het analyseren 
van de resultaten. De instructie wordt gevolgd zoals uiteengezet door Snappet, er wordt op 
basis van de onderwerpen die kinderen moeilijk vinden instructie gegeven waarbij al dan 
niet opgaven uit Snappet als voorbeeld worden gebruikt of de methode is leidend en de 
instructie wordt aangehouden zoals deze door de methode wordt uiteengezet.  

Op veel scholen worden vorderingen van kinderen gevolgd via het dashboard van 
Snappet, meestal alleen voor de leerkracht op de eigen tablet zichtbaar, een enkele keer 
gepresenteerd op het digiboard en zo zichtbaar voor de hele klas, maar op enkele scholen 
wordt meer waarde gehecht aan resultaten op papier en van tussentijdse toetsen. Worden 
de vorderingen van de leerlingen via het dashboard van Snappet gevolgd, dan wordt er door 
de leerkracht meestal ook extra instructie gegeven of wordt er feedback gegeven tijdens 
looprondes door de klas op basis van de fouten die het kind maakt. Tevens is er aandacht 
voor het werkproces. Wordt het dashboard minder bekeken tijdens de les, dan vindt 
feedback op resultaten op vaste momenten plaats (bijvoorbeeld aan het eind van de dag) en 
wordt er tijdens de les met name feedback gegeven op het werkproces. Daarnaast wordt er 
op elke school een blokjessysteem gehanteerd (ligt het blokje op vraagteken, dan heeft de 
leerling een vraag voor de leerkracht) en worden leerlingen gestimuleerd elkaar te helpen bij 
moeilijkheden. Is er sprake van groepsdynamisch onderwijs, dan ligt de nadruk op dit laatste. 
Eerst wordt een vraag met het ernaast zittende kind besproken, daarna met het ertegenover 
zittende kind, daarna met het hele groepje van vier leerlingen. Weet ook het groepje geen 
oplossing voor het probleem, dan wordt er pas een vraag aan de leerkracht gesteld.  

Onderdeel van het stukje feedback vormen ook manieren om de motivatie van 
kinderen hoog te houden. Naast het beloningssysteem dat Snappet hanteert (punten na 
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iedere opgave, het behalen van sterren), proberen een aantal scholen ook op andere wijze 
leerlingen te motiveren en concentratie te bevorderen, bijvoorbeeld, door een bord of vel 
papier aan de muur te hangen met daarop een overzicht van de (nog niet) behaalde doelen 
waarin leerlingen zelf hokjes mogen kleuren/gekleurde magneetjes mogen zetten als ze een 
doel behaald hebben, door het doen van (reken – en taal)spelletjes tussendoor en het geven 
van stickers. Met name binnen het groepsdynamisch onderwijs wordt veel aandacht besteed 
aan het bevorderen van het motivationele en sociaal-emotionele aspect. Kinderen doen 
‘energizers’ tussen de lessen door en hard werken wordt beloond met complimenten en/of 
een steentje in het bakje van het betreffende groepje. Er is aandacht voor relaties tussen 
kinderen via het sociobord en/of gedrag en werkhouding van de kinderen wordt gemeten en 
bespreekbaar gemaakt via de Ok-meter en/of de motivatie van de kinderen wordt 
maandelijks gecheckt via de Motivatie-scan.  

Wat geldt voor het volgen van vorderingen, geldt ook voor de lesvoorbereiding en 
analyse van resultaten. Wordt Snappet intensief gebruikt om de vorderingen in de gaten te 
houden, dan wordt hier ook naar gekeken in de voorbereiding op de volgende les. Vormt de 
methode de leidraad en/of wordt het werk op papier als uitgangspunt genomen, dan wordt 
er in de lesvoorbereiding met name naar de methode en/of het papierwerk gekeken.  

Onderwijs op maat wordt niet alléén bewerkstelligd via Snappet. Binnen ps 6.3 
worden leerlingen per groep ingedeeld in een instructiegroep (kinderen die extra instructie 
nodig hebben), een basisgroep en een plusgroep (kinderen die extra uitdaging kunnen 
gebruiken). Hoewel de grenzen tussen de drie groepen wat vervaagd zijn door het gebruik 
van Snappet (bij het ene doel zit het ene kind in de instructiegroep en het andere kind in de 
plusgroep, bij het andere doel blijkt het ene kind meer aan te kunnen en heeft het andere 
kind juist extra instructie nodig), wordt er in de lesinvulling nog op verschillende manieren 
tegemoetgekomen aan deze driedeling. Kinderen krijgen een weekoverzicht met daarin per 
instructie-, basis- en plusgroep welke opgaven ze moeten maken, hier kunnen ze dan 
zelfstandig mee aan de slag, leerkrachten geven per les aan hoeveel sommen de kinderen in 
elke groep moeten maken, gebaseerd op het gemiddeld aantal sommen dat een kind in de 
betreffende groep af krijgt binnen de beschikbare tijd, of kinderen krijgen een overzicht met 
daarin de opgaven voor de instructie-, basis- en plusgroep, maar zijn niet in één van de drie 
groepen ingedeeld, ze kunnen zelf per les kiezen voor één van de drie ‘sporen’. Voor 
kinderen in de plusgroep wordt op de meeste scholen extra uitdaging gezocht, bijvoorbeeld 
door hen te laten werken in een aanvullende methode (‘Got it!’), hen wat meer vrijheid te 
geven in hun werkwijze, bijvoorbeeld door hen zelf te laten kiezen of ze al dan niet 
deelnemen aan de instructie, of door hen buiten de reguliere lesuren om extra opdrachten 
geven, zoals het opzoeken van de betekenis van een bepaald woord en hen daar aan het 
eind van de week iets over te laten presenteren. Kinderen die dat nodig hebben volgen een 
individuele leerlijn, maar maken wel onderdeel uit van hun reguliere klas, bijvoorbeeld, 
kinderen die rekenen op het niveau van groep 5 volgen, maar bij groep 7 horen, zitten ook in 
de klas bij groep 7. Naast Snappet doen kinderen reken- en taal/spelling oefeningen in 
andere computerprogramma’s zoals BLOON (spelling), Sqular (meerdere vakken), Rekentuin 
(rekenen) en Taalzee (taal/spelling).  

Op elke school wordt het leerproces van de kinderen nog in bepaalde mate gestuurd 
door de leerkracht. Kinderen krijgen meer inzicht in het eigen werkproces via de feedback in 
Snappet, op sommige scholen wordt hier nog wat extra aandacht aan besteed via een 
overzicht van (nog niet) behaalde doelen in een schema aan de muur/op een magneetbord. 
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In dit schema mogen kinderen zelf doelen afstrepen. Echter, de leerkracht bepaalt de 
lesinhoud en zet werkpakketten voor de kinderen klaar. Kinderen kiezen zelf doelen om aan 
te werken uit het werkpakket, al wordt er wel geëxperimenteerd met het zelf laten kiezen 
van doelen voor in het werkpakket, de leerkracht houdt in de gaten of de keuzes inderdaad 
de ontwikkeling van het kind bevorderen (dat het niet alleen maar doelen zijn die het kind 
leuk of makkelijk vindt). Ook komt het voor dat kinderen een overzicht krijgen van de 
opgaven die ze die week gemaakt moeten hebben, ze kunnen hier dan op eigen tempo aan 
werken, op een enkele school maken kinderen een eigen werkplanning waarin ze zelf doelen 
en opgaven kiezen uit het aanbod van de leerkracht, op het niveau dat volgens de kinderen 
zelf bij hen past. De oudere kinderen en de pluskinderen worden over het algemeen wat 
meer vrijgelaten in hun keuzes en werkwijze dan de jongere kinderen en de 
instructiekinderen. Tussendoor, aan het eind van een les of aan het eind van een dag 
worden het werken en de keuzes die kinderen hebben gemaakt met de klas en/of met de 
leerkracht geëvalueerd, al dan niet in een één-op-één gesprek. 
 
Gebruik van ICT 
Door te werken met Snappet wordt er per definitie op elke school van ps 6.3 ICT ingezet. De 
mate waarin het onderwijs wordt vormgegeven via Snappet en hoeveel er per dag op de 
tablet en/of op de computer in andere programma’s wordt gewerkt, verschilt echter tussen 
de scholen. Scholen hebben de beschikking over 7,0 inch tablets, 10,1 inch tablets of over 
beiden, waarbij de jongere groepen 7,0 inch tablets en de oudere groepen 10,1 inch tablets 
hebben. Leerkrachten zijn het erover eens dat Snappet een middel is om tot onderwijs op 
maat te komen en dat schriftelijke verwerking naast de tablet belangrijk blijft. Op elke school 
wordt daarom naast op de tablet in meer of mindere mate op papier gewerkt. Bij rekenen 
betreft het veelal uitrekenschriftjes waarin kinderen hun sommen ofwel als ze dit zelf nodig 
denken te hebben ofwel verplicht uitwerken/hun denkstappen uitschrijven. Daarnaast 
worden er andere materialen gebruikt, zoals een breukenposter, liniaal of rekenmachine.  
 Het gebruik van Snappet en/of andere materialen bij spelling loopt verder uiteen. 
Spellingopgaven en dictees worden meestal in Snappet gemaakt, er wordt een balans 
gezocht tussen werken op de tablet en op papier (er worden bijvoorbeeld opgaven in 
Snappet, maar dictees op papier gemaakt), of spellingopgaven en dictees worden 
voornamelijk op papier, slechts af en toe in Snappet gemaakt. Op een enkele school vinden 
de leerkrachten het belangrijk dat kinderen alle opgaven in Snappet maken, zodat deze 
geregistreerd worden en Snappet een zoveel mogelijk accuraat beeld geeft van de 
vorderingen van de leerlingen, op een enkele school wordt er veel minder waarde gehecht 
aan de opgaven die kinderen in Snappet maken. Kinderen hoeven hun lessen en doelen in 
Snappet dan ook niet af te maken (het gaat erom dat ze laten zien dat ze hard gewerkt 
hebben) en mogen naast Snappet ook met behulp van allerlei andere materialen aan hun 
doelen werken (bijvoorbeeld, met stencils, leerzame spellen of concrete materialen).  
 Mochten er technische problemen zijn met de tablets, dan houden de leerkrachten 
stencils of de boekmethode achter de hand zodat de kinderen toch door kunnen werken of 
wordt kinderen gezegd dat ze mogen lezen of een andere activiteit mogen uitvoeren die zij 
voor die week als opdracht hebben gekregen. Werkt de tablet niet, dan kunnen kinderen 
ook op de computer werken aan Snappet-opgaven (de Snappet software kan ook op de 
computer gezet worden) of in programma’s als Rekentuin. Het werken in Rekentuin etc. 
wordt gereguleerd (nu mag groep 5 zoveel minuten op de computer, daarna groep 6…) of 
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kinderen mogen verder in Rekentuin etc. nadat ze hun opgaven in Snappet af hebben 
gemaakt. Elke school beschikt over een beperkt aantal computers, kinderen kunnen daarom 
niet allemaal tegelijk op een computer werken. 
 
Ontwikkeling over het jaar heen 
Over het schooljaar heen (2016-2017) zijn er twee opvallende ontwikkelingen geweest. Ten 
eerste hebben leerkrachten op sommige scholen de strakke organisatie en instructie wat 
losgelaten en de kinderen (voor zover zij dit goed oppikten) vrijer gelaten in het zelf 
vormgeven van hun leerproces. In plaats van zelf initiatief te nemen voor instructie, lieten de 
leerkrachten de instructiemomenten meer afhangen van de behoeftes van de kinderen of 
experimenteerden leerkrachten met het door de leerlingen nog sterker zelf laten kiezen van 
leerdoelen om aan te werken. Ook hielden leerkrachten minder strak vast aan ofwel 
methodegericht ofwel doelgericht werken, maar wisselden hier wat tussen, gingen hier naar 
eigen inzicht wat losser mee om. Ten tweede is er op sommige scholen naar aanleiding van 
de CITO-resultaten in januari weer sterker teruggegrepen naar schriftelijk werk, met name 
bij spelling. Als (spelling)resultaten in januari tegenvielen, werd gedacht dat dit te maken 
had met mindere schrijfvaardigheid en (daardoor) minder bewuste verwerking van de stof. 
Op scholen waar vóór januari doelgericht werd gewerkt, maakten leerkrachten ook de 
opmerking dat zij niet zeker wisten of alle te beheersen spellingcategorieën wel aan bod 
waren gekomen. In de tweede helft van het schooljaar werd daarom weer teruggegrepen op 
de methode en werden de CITO-doelen er regelmatig bij gepakt. De eerste ontwikkeling zou 
in zoverre met training/begeleiding, maar ook met toenemende ervaring, te maken kunnen 
hebben dat leerkrachten groeiden in kennis over Snappet en groeiden in zelfvertrouwen hoe 
met Snappet te werken, wat hen ertoe kan hebben aangezet in de lessen minder strak 
Snappet te volgen, maar het naar eigen inzicht te gebruiken afhankelijk van de behoeften 
van de kinderen. De tweede ontwikkeling lijkt geen gevolg te zijn van training/begeleiding.  
 
 7.1.2 Ervaringen met Snappet-onderwijs 
 
Ervaringen van leerkrachten 
De volgende punten werden het meeste genoemd als voordelen van Snappet: Snappet is 
adaptief, zo kan ieder kind op het eigen niveau werken, kinderen krijgen directe feedback, 
maken meer opgaven in minder tijd en krijgen meer inzicht in het eigen werk/leerproces. 
Leerkrachten kunnen meer gericht op de kwaliteiten van elk kind onderwijs geven, zijn 
minder tijd kwijt aan nakijkwerk, kunnen de vorderingen van de kinderen goed volgen en zo 
hun instructies hierop aanpassen, via Snappet kunnen de vorderingen van elk kind 
gedetailleerd geanalyseerd worden. Het werken met Snappet heeft volgens de leerkrachten 
echter ook een aantal nadelen. De volgende punten werden het meest genoemd als nadelen 
van Snappet: het komt voor dat een kind alle opgaven van een leerdoel al gemaakt heeft, 
maar dan het leerdoel nog niet behaald heeft. Directe feedback wordt fijn gevonden, maar 
het kan kinderen ook frustreren, bijvoorbeeld, als zij veel opgaven goed maken en dan 
telkens +0 punten krijgen (omdat ze op het niveau presteren dat van hen verwacht wordt), 
maar vervolgens een klein foutje maken en veel –punten krijgen (omdat ze dan onder het 
niveau hebben gepresteerd dat van hen verwacht wordt). Leerlingen moeten opgaven 
zorgvuldig lezen, gecontroleerd en precies werken op de tablet, maar het is verleidelijk om 
snel door te klikken. Kinderen gokken dan het antwoord of maken slordigheidsfoutjes. 



80 

 

   

 

Leerlingen werken mogelijk vluchtiger op de tablet, als ze schrijven, zijn ze mogelijk 
bewuster aan het werk en maken daardoor minder slordigheidsfoutjes. Ook geven 
leerkrachten aan dat er met het gebruik van Snappet weinig ruimte is voor het ontwikkelen 
van een goed handschrift en de ontwikkeling in het schrijven van teksten. Onder ander 
wegens deze redenen wordt Snappet geschikter gevonden voor rekenen dan voor 
spelling/taal gerelateerde vakken. Als nadeel wordt ook vaak genoemd dat het via Snappet 
lastig is vorderingen te volgen van een kind dat een vak op een lager of hoger niveau volgt 
dan de groep waar het in zit, bijvoorbeeld, een kind zit in groep 7, maar volgt rekenen op het 
niveau van groep 5. Dit kind wordt dan nog steeds vergeleken met de andere kinderen in 
groep 7, terwijl het vergeleken zou moeten worden met kinderen in groep 5. Tevens is het 
veel klikwerk om kinderen stof op verschillende niveaus in een klas aan te bieden. Bij het 
doelgericht werken worden nog ruimte voor herhaling en een weekplanning/leerlijn gemist, 
zonder een dergelijk handvat heerst er soms onzekerheid, weten de leerkrachten niet of ze 
met de juiste dingen bezig zijn, of ze goed op schema liggen. Ten slotte worden er zorgen 
geuit over de werkhouding (wat doet het fysiek met de kinderen als ze lang achter elkaar op 
een tablet werken) en lopen leerkrachten tegen technische problemen aan. Op een 7,0 inch 
tablet zijn plaatjes soms moeilijk te zien en werken kinderen op een erg klein toetsenbordje, 
tablets starten soms langzaam op en als wifi van slechte kwaliteit is of uitvalt, werkt de 
tablet niet.  
 Over het algemeen vinden leerkrachten de kinderen meer gemotiveerd nu ze met 
Snappet werken, hoewel leerlingen enthousiaster waren toen ze net begonnen met het 
werken op de tablet. Nu is de tablet al ‘gewoon’ geworden. Niet alléén de tablet werkt 
motiverend, de wijze waarop Snappet door leerkrachten wordt ingezet is ook van belang. Er 
werd vaak genoemd dat er afwisseling in werkvormen moet zijn. Daarnaast worden er op 
een aantal scholen naast Snappet andere beloningssystemen gehanteerd om concentratie 
en motivatie te bevorderen. Leerkrachten gaven aan te merken dat leerlingen goed 
zelfstandig aan de slag kunnen met Snappet, dat de kinderen weten wat ze moeten doen en 
zich bewuster worden van het eigen leerproces omdat Snappet hen meer inzicht hierin 
biedt, maar dat de leerlingen nog door de leerkrachten gestuurd moeten worden in de 
ontwikkeling van zelfregulatie en eigenaarschap. Leerlingen wordt gecontroleerde vrijheid 
gegeven in onder andere het kiezen van doelen waaraan ze werken. Sommige kinderen, met 
name de oudere kinderen en de pluskinderen, kunnen goed de voor hen zwakkere doelen 
kiezen waar ze van kunnen leren, andere kinderen, met name de jongere kinderen en 
instructiekinderen, kiezen nog snel doelen die ze leuk vinden en/of doelen waar ze al goed in 
zijn. Door een beperkt aantal (zwakkere) doelen in het werkpakket te zetten, afspraken met 
de kinderen te maken en/of gesprekjes met de kinderen te voeren over hun keuzes 
proberen leerkrachten de kinderen bij te sturen en de ontwikkeling van zelfregulatie in de 
kinderen te stimuleren. Wat betreft leerresultaten, gaven leerkrachten aan een stijgende lijn 
te zien, hoewel de meeste scholen benoemden altijd al reken en/of spellingsterk te zijn 
geweest. Leerkrachten denken dat Snappet wel een rol speelt in de stijgende lijn wegens de 
voordelen die zij eerder genoemd hebben. Het is echter moeilijk om het programma 
Snappet los te koppelen van de werkwijze op een school (bijvoorbeeld, op twee scholen 
vormt Snappet onderdeel van groepsdynamisch onderwijs) en de wijze waarop Snappet 
door de leerkrachten wordt ingezet. Op enkele scholen hebben leerkrachten in januari 2016-
2017 een terugval in de spellingresultaten bemerkt. Zij hebben de wijze waarop Snappet 
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werd ingezet naar aanleiding van deze terugval aangepast. Zo zijn leerkrachten nog 
zoekende naar de aanpak die het best werkt op hun school.  

De meeste leerkrachten hebben de overstap van Snappet 2.0 naar 3.0 ingewikkeld 
gevonden, het heeft veel tijd gekost om het programma onder de knie te krijgen. 3.0 biedt 
meer mogelijkheden, maar er moet daarom ook meer geklikt worden om ergens te komen. 
Hebben de leerkrachten 3.0 aardig in de vingers, dan vinden ze deze versie overzichtelijker 
en prettiger werken. In de loop van schooljaar 2016-2017 namen kinderziektes af en werd 
Snappet 3.0 gebruiksvriendelijker. Op een aantal scholen zijn leerkrachten bij de overgang 
van Snappet 2.0 naar Snappet 3.0 (deels) overgestapt van methodegericht naar doelgericht 
werken (7 scholen).  
 Inmiddels voelt het grootste deel van de leerkrachten zich aardig bekwaam tot 
bekwaam in het gebruik van Snappet 2.0 dan wel 3.0. Dit betreft met name het praktisch 
toepassen van Snappet-functies in de klas (instructie geven met behulp van Snappet, het 
volgen van de vorderingen van de leerlingen, het kiezen van leerdoelen, het samenstellen en 
klaarzetten van werkpakketten etc.). Waar leerkrachten zich graag nog verder in willen 
ontwikkelen is het stukje analyse. Wat te doen met alle gegevens die Snappet verzamelt en 
hoe deze overzichtelijk weer te geven, te interpreteren en te presenteren. Tevens gaven 
leerkrachten aan nog niet van alle mogelijkheden die Snappet biedt, gebruik te maken. Ook 
is Snappet zelf nog in ontwikkeling. Leerkrachten zien dus nog ruimte voor verbetering. Ze 
zijn bereid om te leren en staan open voor het volgen van trainingen en cursussen. Alle 
leerkrachten die met Snappet 3.0 aan de slag zijn gegaan, hebben minstens twee Snappet-
bijeenkomsten bijgewoond waarin zij bekend werden gemaakt met het nieuwe dashboard 
van Snappet 3.0. Deze bijeenkomsten werden wisselend ontvangen. Aan de ene kant 
werden de bijeenkomsten gewaardeerd en nuttig gevonden, met name om vragen te 
kunnen stellen en tips met elkaar uit te wisselen, maar aan de andere kant werden de 
bijeenkomsten als massaal ervaren waardoor er weinig ruimte was om specifieke 
moeilijkheden per school te bespreken. Door enkele leerkrachten werd opgemerkt dat ze 
schoolspecifieke bijeenkomsten fijn zouden hebben gevonden. Ook praktische instructies en 
de mogelijkheid om meteen mee te kunnen klikken op de (eigen) tablet werden gemist. Veel 
leerkrachten voelden zich al aardig bekwaam voordat ze de trainingsbijeenkomsten 
bijwoonden, merkten tijdens de bijeenkomsten dat ze al veel wisten, en gaven aan dat de 
bijeenkomsten daarom van weinig meerwaarde voor hen zijn geweest. Leerkrachten zijn 
unaniem tevreden over de hulp die hen via de telefonische helpdesk van Snappet wordt 
geboden. Snappet reageert snel en adequaat op vragen en opmerkingen en feedback 
worden door Snappet meteen in verdere ontwikkelingen meegenomen. Leerkrachten 
waarderen dit zeer. Leerkrachten die persoonlijke begeleiding door een coach hadden 
aangevraagd (en ook werkelijk begeleid zijn door een coach), gaven aan tevreden te zijn met 
deze begeleiding.  
 
Ervaringen van leerlingen 
Ervaringen van leerkrachten en leerlingen sluiten bij elkaar aan. Leerlingen zijn overheersend 
positief over het werken met de tablet wegens redenen die te maken hebben met het 
kunnen versnellen van en het meer inzicht hebben in het werkproces (minder schrijven, 
sneller werken, directe feedback). Ze zien echter ook mindere kanten aan het werken met 
de tablet, met name wat betreft werkhouding en haperende techniek (nekpijn, tablet loopt 
vast/wifi werkt niet, snel typfoutjes (vooral bij het werken op een 7,0 inch tablet)). Hoewel 
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directe feedback als positief wordt ervaren, vinden kinderen het niet leuk om veel 
minpunten te krijgen. Dit kan zowel motiverend (al dan niet gepaard met competitiedrang) 
als frustrerend zijn. Ten slotte blijkt niet alleen uit de opmerkingen van de leerkrachten, 
maar ook uit de reacties van de kinderen dat afwisseling in werkvormen de voorkeur heeft 
boven het alleen werken met de tablet of het alleen werken op papier.  
 
 7.1.3 Effecten van interventie 
De gerealiseerde scholing wijkt af van de beoogde scholing. Na de eerste twee 
bijeenkomsten waarin leerkrachten werden geïnstrueerd in het gebruik van Snappet 3.0, is 
ervoor gekozen de directeuren en IB’ers verder te scholen en er bij hen op aan te sturen 
individuele leerkrachten met vragen of opmerkingen door te verwijzen naar 
scholingsmogelijkheden van Snappet. De mate waarin leerkrachten binnen scholen gebruik 
hebben gemaakt van deze scholingsmogelijkheden is vervolgens beschouwd als de 
gerealiseerde scholing. Om effecten van gerealiseerde scholing op de leeropbrengsten, 
motivatie en zelfregulatie (en extra: op het samenwerken) van leerlingen te meten, zijn 
scholen ingedeeld in een groep die wel gebruik heeft gemaakt van persoonlijke coaching 
vanuit Snappet (WB-groep) en een groep die geen gebruik heeft gemaakt van persoonlijke 
coaching vanuit Snappet (NB-groep). Deze groepen werden met elkaar vergeleken, als ook 
met een controlegroep van twee scholen van Stichting X die niet met Snappet werken (CO-
groep).  
 
Leeropbrengsten 
Wat betreft de leeropbrengsten, gemeten met de vaardigheidsscores op de CITO-Eindtoets 
2016-2017, gecontroleerd voor de vaardigheidsscores op de CITO-Eindtoets 2015-2016, 
bleken er in de rekenresultaten geen verschillen te zijn tussen de WB-, NB- en CO-groepen. 
In de spellingresultaten daarentegen, bleken de leerlingen in de groepen 4/5 in de WB-groep 
hoger te scoren dan de leerlingen in de groepen 4/5 in de NB- en CO-groep. Uit de 
informatie die verkregen is over de invulling van het Snappet-onderwijs (zie Tabel 5) kan 
worden opgemaakt dat door het werken met Snappet spelling regelmatiger aan bod komt en 
een les meer gestructureerd is opgebouwd. Vroegen leerkrachten zich af of alle 
spellingcategorieën wel aan bod kwamen, misten ze het stukje schrijven, of bleken de 
spellingresultaten in januari gedaald, dan werd er actie ondernomen, bijvoorbeeld, door de 
kinderen weer meer in het schrift te laten werken en/of de CITO-doelen erbij te pakken en 
goed in de gaten te houden of elke spellingcategorie werd aangestipt. Dit zou in de WB-
groep geleid kunnen hebben tot een hogere score op de CITO-Eindtoets Spelling dan in de 
CO-groep. Mogelijk heeft de structurele begeleiding vanuit Snappet bijgedragen aan het in 
goede banen leiden van de ontwikkelingen op het gebied van spelling, wat geresulteerd 
heeft in een hogere score op de CITO-Eindtoets Spelling 2016-2017 voor kinderen in de WB-
groep dan voor kinderen in de NB-groep.  
 De leerlingen in de groepen 6/7 in de WB- en NB-groep bleken lager te scoren op de 
CITO-Eindtoets Spelling 2016-2017, gecontroleerd voor de vaardigheidsscores op de CITO-
Eindtoets Spelling 2015-2016, dan de leerlingen in de groepen 6/7 in de CO-groep. Wellicht 
wijst dit erop dat leerkrachten nog zoekende zijn naar de juiste aanpak van het 
spellingonderwijs via Snappet in de hogere groepen. Dat verschillen tussen WB-, NB- en CO-
groep omgekeerd lijken te zijn voor de groepen 4/5 en 6/7 (4/5: WB-groep scoort hoger dan 
NB- en CO-groep, 6/7: CO-groep scoort hoger dan WB- en NB-groep) zou daarmee te maken 
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kunnen hebben dat in de lagere groepen mogelijk de nadruk wat sterker ligt op het leren 
lezen en schrijven (met spelling als onderdeel daarvan), en dit daarom meer prioriteit heeft, 
dan in de hogere groepen.  
 
Motivatie 
Wat betreft motivatie, zijn er geen verschillen tussen de WB-, NB- en CO-groepen gevonden 
in zelfinschatting en gebrek aan uitdaging. Aan de scores in Tabel 9 is te zien dat leerlingen 
iets hoger dan het gemiddelde (2,5) scoren op zelfinschatting en daarmee aangeven vaak 
vertrouwen te hebben in het eigen vermogen om schoolwerk te maken. Leerlingen scoren 
iets lager dan het gemiddelde op gebrek aan uitdaging en geven daarmee aan soms te 
weinig uitgedaagd te worden. Er zijn wel verschillen tussen de WB-, NB- en CO-groepen 
gevonden in taakwaardering en anxiety. Gelet op de scores in Tabel 9 (allemaal hoger dan 
het gemiddelde van 2,5), vinden leerlingen over het algemeen hun schoolwerk belangrijk, 
nuttig en interessant, maar leerlingen in groep 4/5 in de WB-groep lijken hun schoolwerk 
minder belangrijk, nuttig en interessant te vinden dan leerlingen in groep 4/5 in de CO-
groep, terwijl leerlingen in groep 6/7/8 in de WB- en NB-groep hun schoolwerk belangrijker, 
nuttiger en interessanter lijken te vinden dan leerlingen in groep 6/7/8 in de CO-groep. 
Mogelijk is het voor de kinderen uit groep 4/5 nog wennen om met de tablet te werken, wat 
maakt dat zij het werk inhoudelijk wat minder waarderen ten opzichte van kinderen die op 
papier werken, terwijl kinderen uit groep 6/7/8 meer bedreven zijn in het werken met de 
tablet en zo (ook) inhoudelijk het werk meer zijn gaan waarderen ten opzichte van kinderen 
die op papier werken. Over het algemeen ervaren leerlingen slechts soms gevoelens van 
spanning en zenuwachtigheid bij het maken van schoolwerk (scores allemaal lager dan het 
gemiddelde van 2,5), maar leerlingen in groep 4/5 in de WB-groep lijken vaker dergelijke 
gevoelens te ervaren bij het maken van schoolwerk dan leerlingen in de NB-groep. 
Begeleiding door Snappet kan leerkrachten wellicht niet alleen ondersteunen in hoe met 
Snappet te werken, maar ook in het uitleggen aan kinderen hoe Snappet werkt. Als 
leerlingen snappen waarom zij een bepaald aantal punten voor een opgave krijgen, dat 
punten worden toegekend op basis van het vergelijken van de prestatie met de eigen 
streefscore (niet op basis van het vergelijken van de prestatie met prestaties van andere 
kinderen) en dat ook typfoutjes kunnen leiden tot minpunten (niet alleen een inhoudelijk 
fout antwoord) zullen zij zich wellicht bewuster worden van de invloed van eigen inzet op de 
leerresultaten en daardoor sneller zenuwachtig zijn bij het maken van schoolwerk.   
 Analyse van de individuele vragen die samen iets vertellen over of en waarom 
leerlingen zich inzetten voor hun schoolwerk, liet geen verschillen zien tussen de WB-, NB- 
en CO-groepen. Gezien de scores in Tabel 10 (op elke vraag wordt hoger dan het gemiddelde 
van 2,5 gescoord), doen kinderen over het algemeen hun best op school. De voornaamste 
redenen hiervoor zijn dat ze het goed en belangrijk vinden om hun best te doen. De 
leerlingen in groep 4/5 geven daarnaast net iets vaker dan de leerlingen in groep 6/7/8 aan 
hun best te doen omdat ze dan nieuwe dingen leren en omdat ze er goed in willen zijn.  
 Uit analyse van de causale attributies (alleen ingevuld door kinderen in groep 6/7/8) 
bleek een verschil tussen leerlingen in de WB- en NB-groep. Als leerlingen in de WB-groep 
hun schoolwerk goed maken, wijten ze dit minder vaak aan aanleg dan leerlingen in de NB-
groep. Een verklaring voor dit resultaat zou aan kunnen sluiten bij de verklaring voor het 
vaker ervaren van gevoelens van spanning en zenuwachtigheid bij het maken van 
schoolwerk door leerlingen (in groep 4/5) in de WB-groep. Als begeleiding door Snappet 
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leerkrachten ondersteunt in het uitleggen aan kinderen hoe Snappet werkt en kinderen zo 
bewuster worden van de invloed van eigen inzet op de leerresultaten, zullen leerlingen 
minder geneigd zijn leerresultaten aan aanleg toe te schrijven. De scores in Tabel 11 laten 
zien dat het goed maken van het schoolwerk iets vaker wordt toegeschreven aan de eigen 
inzet, terwijl het niet goed maken van het schoolwerk iets vaker wordt toegeschreven aan 
aanleg. Daarnaast valt op dat de leerlingen geneigd zijn het goed maken van het schoolwerk 
vaker aan eigen inzet of aanleg toe te schrijven (scores hoger dan het gemiddelde van 2,5) 
dan het niet goed maken van het schoolwerk (scores lager dan het gemiddelde van 2,5).  
 
Zelfregulatie 
Wat betreft zelfregulatie, zijn er geen verschillen gevonden tussen de WB-, NB- en CO-
groepen. Op zowel taakoriëntatie, planning, doorzettingsvermogen, zelfeffectiviteit en 
zelfevaluatie wordt rond het gemiddelde (2,5) gescoord. Leerlingen geven aan soms tot vaak 
zelfregulatievaardigheden in te zetten voorafgaand (taakoriëntatie), tijdens 
(doorzettingsvermogen, zelfeffectiviteit) en na het maken van een taak (zelfevaluatie).    
 
Samenwerken 
Wat betreft samenwerken, zijn er in groep 4/5 geen verschillen gevonden tussen de WB-, 
NB-, en CO-groepen. In groep 6/7/8 is wel een verschil gevonden, tussen de WB/NB-groep 
en de CO-groep. Over het algemeen wordt het werken in groepjes door leerlingen in groep 4 
t/m 8 positief beoordeeld (scores hoger dan het gemiddelde van 2,5), maar leerlingen in 
groep 6/7/8 in de WB- en NB-groep beoordelen het werken in groepjes positiever dan 
leerlingen in groep 6/7/8 in de CO-groep. Uit de informatie die verkregen is over de invulling 
van het Snappet-onderwijs en de ervaringen van de leerkrachten (zie Tabel 5 en 6) kan 
worden opgemaakt dat, hoewel kinderen veel individueel op hun tablet werken, ze ook veel 
met elkaar mogen overleggen en elkaar mogen helpen. Daarbij zitten kinderen op veel 
scholen in groepjes van drie of vier samen in de klas. Mogelijk verschilt dit van het werken 
met een reguliere methode en doen leerlingen zo via de Snappet-methode meer (positieve) 
ervaring op met het werken in groepjes. Dat er alleen voor de groepen 6/7/8 een verschil 
tussen de WB/NB-groep en CO-groep is gevonden, zou daarmee te maken kunnen hebben 
dat leerlingen in de hogere groepen mogelijk al wat zelfstandiger kunnen werken en daarom 
tijdens vakken als rekenen en spelling vaker vrij worden gelaten in het samen vinden van 
oplossingen voor problemen, terwijl leerlingen in de lagere groepen mogelijk nog meer door 
de leerkracht gestuurd worden in hun leerproces en daarom minder in groepjes 
samenwerken, wat mogelijk meer overeenkomt met de reguliere werkwijze. 
 
7.2 Conclusies 
 
1. Invulling van Snappet-onderwijs 

a. Hoe geven leerkrachten invulling aan onderwijs op maat via Snappet in het reken- 
en spellingonderwijs? 

Op elke school laten leerkrachten leerlingen opgaven maken in de ‘plus’ van Snappet, 
adaptief aan het niveau van het kind, en werken in werkpakketten. Andere functies van 
Snappet zetten leerkrachten naar eigen inzicht in. Ze gebruiken het programma meer of juist 
minder intensief voor lesvoorbereiding, het geven van instructie, volgen van vorderingen, 
geven van feedback en analyse van leerresultaten, passend binnen de afspraken over de 
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onderwijsaanpak die op de eigen school zijn gemaakt. Daarbij wordt de indeling in instructie, 
basis- en plusgroep per klas en per vak zoals deze ps 6.3-breed gehanteerd wordt, in acht 
genomen. Hoewel Snappet zowel bij rekenen als bij spelling wordt gebruikt, worden bij 
rekenen opgaven veelal op de tablet gemaakt (met schriftjes ernaast om sommen in uit te 
werken), terwijl er bij spelling meer variatie is in de mate waarin opgaven op de tablet dan 
wel op papier worden gemaakt. Met de komst van Snappet sturen leerkrachten nog het 
leerproces van de leerling, maar via Snappet kunnen leerkrachten leerlingen wel meer 
inzicht in het eigen leerproces geven en meer keuzevrijheid in wat (welke doelen) ze 
wanneer (bijvoorbeeld, deze doelen moeten eind van de week behaald zijn) doen. 
Leerkrachten gebruiken deze mogelijkheden om te experimenteren met het verschuiven van 
controle over het leerproces van leerkracht naar leerling om zo nog beter aangepast op het 
individu onderwijs te kunnen geven.  
 
2. Ervaring met Snappet-onderwijs 

a. Hoe ervaren leerkrachten het werken met Snappet? 
Over het algemeen ervaren leerkrachten het werken met Snappet als positief, hoewel ze nog 
veel mogelijkheden voor verbetering zien en nog worstelen met bepaalde (analyse)functies 
in Snappet. Leerkrachten zijn met name tevreden over het gebruik van Snappet bij rekenen, 
wat betreft het gebruik van Snappet bij spelling en andere talige vakken zijn leerkrachten 
nog zoekende naar de beste aanpak. Op elke school wordt benadrukt dat Snappet wordt 
gezien als een middel om tot onderwijs op maat te komen, Snappet is niet leidend. Gebruik 
van andere werkvormen en materialen blijft belangrijk om verschillende vaardigheden te 
oefenen en om motivatie en concentratie hoog te houden. De overstap van Snappet 2.0 naar 
3.0 heeft tijd en inspanning gekost. Met name de mogelijkheid vragen te stellen via de 
telefonische helpdesk en coaching vanuit Snappet heeft bijgedragen aan het onder de knie 
krijgen van Snappet 3.0. De georganiseerde trainingsbijeenkomsten werden wisselend door 
de leerkrachten ontvangen. Inmiddels geeft het grootste deel van de leerkrachten aan zich 
bekwaam te voelen in het gebruik van Snappet in de klas en prettiger te werken met 
Snappet 3.0 dan met Snappet 2.0.  

b. Hoe ervaren leerlingen het werken met Snappet? 
Ook de leerlingen ervaren het werken met Snappet overwegend als positief, maar geven de 
voorkeur aan afwisselende werkvormen boven het uitsluitend werken op de tablet. 

 
3. Effecten van interventie 

a. Wat is het effect van scholing in leerkrachtvaardigheden op de invulling die 
leerkrachten geven aan onderwijs op maat via Snappet in het reken- en 
spellingonderwijs? 

Omdat een instrument om leerkrachtvaardigheden te meten, ontbreekt, is niet met 
zekerheid te zeggen dat leerkrachten gegroeid zijn in leerkrachtvaardigheden en verschillen 
in vaardigheden tussen leerkrachten kleiner zijn geworden. Wel blijkt uit de interviews met 
de leerkrachten dat zij zich bekwamer voelden naarmate ze meer ervaring opdeden met 
Snappet en scholing waardevol vonden. Scholing zou daarom bijgedragen kunnen hebben 
aan groei in kennis over en zelfvertrouwen in het werken met Snappet, wat de ontwikkeling 
op een aantal scholen van leerkrachtgestuurd onderwijs (strakke organisatie en instructie) 
naar wat meer leerlinggestuurd onderwijs (leerlingen als leidraad voor instructie, leerlingen 
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kregen meer vrijheid in het vormgeven van het eigen leerproces, voor zover ze dit goed 
oppikten) zou kunnen verklaren.  

b. Wat is het effect van scholing in leerkrachtvaardigheden die van belang zijn bij het 
gebruik van Snappet op leeropbrengsten in het rekenen en spellen bij de leerlingen? 

Omdat er geen significante verschillen tussen de WB-, NB- en CO-groep in 
vaardigheidsscores op de CITO-Eindtoets Rekenen 2016-2017 zijn gevonden, na controle van 
vaardigheidsscores op de CITO-Eindtoets Rekenen 2015-2016, lijkt scholing in 
leerkrachtvaardigheden geen indirect effect op de rekenresultaten van de leerlingen gehad 
te hebben. Scholing lijkt wel een indirect effect gehad te hebben op de spellingresultaten. 
Leerlingen in groep 4/5 in de WB-groep scoorden hoger op de CITO-Eindtoets Spelling 2016-
2017, na controle van vaardigheidsscores op de CITO-Eindtoets Spelling 2015-2016, dan 
leerlingen in de NB- en CO-groep. Ontwikkelingen op het gebied van spelling zijn mogelijk via 
structurele begeleiding vanuit Snappet in goede banen geleid wat bijgedragen heeft aan de 
hogere score op de CITO-Eindtoets Spelling 2016-2017 voor leerlingen in de WB-groep. Dat 
leerlingen in groep 6/7 in de WB- en NB-groep lager scoorden op de CITO-Eindtoets Spelling 
2016-2017, na controle van vaardigheidsscores op de CITO-Eindtoets Spelling 2015-2016, 
dan leerlingen in de CO-groep, zou erop kunnen wijzen dat leerkrachten, ondanks de 
geboden begeleiding, nog zoekende zijn naar de juiste aanpak van het spellingonderwijs via 
Snappet in de hogere groepen. 

c. Wat is het effect van scholing in leerkrachtvaardigheden die van belang zijn bij het 
gebruik van Snappet op de motivatie van de leerlingen voor leren? 

Scholing in leerkrachtvaardigheden lijkt indirect weinig effect te hebben gehad op de 
motivatie van leerlingen voor leren. Er blijken een paar verschillen tussen de WB-, NB- en 
CO-groep te zijn: leerlingen in groep 4/5 in de WB-groep lijken hun schoolwerk minder 
belangrijk, nuttig en interessant te vinden dan leerlingen in groep 4/5 in de CO-groep, terwijl 
leerlingen in groep 6/7/8 in de WB- en NB-groep hun schoolwerk belangrijker, nuttiger en 
interessanter lijken te vinden dan leerlingen in groep 6/7/8 in de CO-groep. Dit zou erop 
kunnen duiden dat er samenhang is tussen het aantal jaar ervaring met de werkwijze (tablet 
vs. boek) en inhoudelijke waardering van het schoolwerk. Leerlingen in groep 4/5 in de WB-
groep lijken vaker gevoelens van spanning en zenuwachtigheid te ervaren bij het maken van 
schoolwerk dan leerlingen in de NB-groep en als leerlingen in groep 6/7/8 in de WB-groep 
hun schoolwerk goed maken, wijten ze dit minder vaak aan aanleg dan leerlingen in de NB-
groep. Als begeleiding door Snappet leerkrachten niet alleen ondersteunt in hoe met 
Snappet te werken, maar ook in het aan kinderen uitleggen hoe Snappet werkt, zou dit ertoe 
kunnen leiden dat leerlingen zich bewuster worden van de invloed van eigen inzet op de 
leerresultaten, daardoor minder geneigd zijn leerresultaten aan aanleg toe te schrijven en 
sneller zenuwachtig zijn bij het maken van schoolwerk.  

d. Wat is het effect van scholing in leerkrachtvaardigheden die van belang zijn bij het 
gebruik van Snappet op zelfregulatie van de leerlingen? 

Omdat er geen significante verschillen tussen de WB-, NB- en CO-groep in scores op de 
zelfregulatievragenlijst zijn gevonden, lijkt scholing in leerkrachtvaardigheden geen indirect 
effect op de zelfregulatie van de leerlingen gehad te hebben. 

Extra: Wat is het effect van scholing in leerkrachtvaardigheden die van belang zijn bij 
het gebruik van Snappet op de beoordeling van het werken in groepjes? 

Scholing in leerkrachtvaardigheden lijkt geen indirect effect op de beoordeling van het 
werken in groepjes gehad te hebben. Voor de leerlingen in groep 4/5 zijn geen significante 
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verschillen gevonden tussen de WB-, NB- en CO-groep op de vragenlijst Samenwerken. Wat 
betreft leerlingen in groep 6/7/8, bleken leerlingen in de WB- en NB-groep het werken in 
groepjes positiever te beoordelen dan leerlingen in groep 6/7/8 in de CO-groep. Dit zou 
wellicht te maken kunnen hebben met de inrichting van het Snappet-onderwijs. Hoewel 
kinderen veel individueel op hun tablet werken, mogen ze ook veel met elkaar overleggen, 
worden ze gestimuleerd elkaar te helpen en zitten ze op veel scholen in groepjes in de klas. 
Wellicht wijkt dat af van de reguliere werkwijze bij vakken als rekenen en spelling. Dat 
verschillen in de beoordeling van samenwerken alleen gevonden zijn bij kinderen in groep 
6/7/8 zou ermee te maken kunnen hebben dat oudere leerlingen al wat zelfstandiger 
kunnen werken dan jongere leerlingen, mogelijk daarom meer in groepjes werken dan 
jongere leerlingen en zo meer (positieve) ervaringen opdoen met het werken in groepjes dan 
jongere leerlingen. 
 
4. Algemene conclusie 
De antwoorden op alle onderzoeksvragen samengenomen, lijkt scholing niet geleid te 
hebben tot kleinere verschillen in de wijze waarop leerkrachten invulling geven aan 
onderwijs op maat via Snappet in het reken- en spellingonderwijs. Naar eigen inzicht zetten 
leerkrachten functies van Snappet in, passend binnen de afspraken over de onderwijsaanpak 
zoals deze op schoolniveau gemaakt zijn. Ook kunnen geen harde uitspraken gedaan worden 
over ontwikkeling in leerkrachtvaardigheden. Wel is gebleken dat leerkrachten zich 
bekwamer voelden naarmate ze meer ervaring met Snappet (3.0) opdeden en scholing hen 
naar tevredenheid heeft ondersteund in het onder de knie krijgen van het programma. 
Scholing van leerkrachten lijkt indirect weinig van invloed te zijn geweest op de leerlingen. 
Intensievere scholing in de vorm van coaching vanuit Snappet heeft niet of nauwelijks geleid 
tot hogere rekenopbrengsten, een hogere motivatie en een hogere mate van zelfregulatie 
(en een positievere beoordeling van het werken in groepjes) dan minder intensieve scholing 
of het niet werken met Snappet. Alleen in het geval van de spellingopbrengsten lijkt 
intensieve scholing een gunstig effect op de leerlingen in groep 4/5 te hebben gehad. Hieruit 
zou opgemaakt kunnen worden dat naarmate leerkrachten meer worstelen met het vinden 
van de beste onderwijsaanpak (de manier waarop het spellingonderwijs wordt vormgegeven 
loop het meest uiteen tussen scholen en leerkrachten geven aan het minst tevreden te zijn 
over het gebruik van Snappet bij spelling), scholing meer uitkomst kan bieden. Ter afsluiting 
enkele kanttekeningen. Dit onderzoek beslaat slechts één schooljaar, waarin zowel de 
leerkrachten als Snappet continue in ontwikkeling zijn geweest. Scholen zijn op basis van de 
ontvangen hulp en begeleiding ingedeeld in drie groepen, maar deze groepen zijn niet 
homogeen. Zowel tussen als binnen de groepen bestaan er verschillen in de wijze waarop, 
bijvoorbeeld, leerlingen worden gemotiveerd en zelfregulatie wordt gestimuleerd. Wegens 
deze redenen is het belangrijk de gevonden resultaten en getrokken conclusies voorzichtig 
te interpreteren. 
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Bijlage 
 
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 
Om motivatie bij de leerlingen te meten is gebruik gemaakt van de 
Rekenmotivatievragenlijst voor Kinderen van Prast, Van de Weijer-Bergsma, Kroesbergen en 
Van Luit (2012). Handleiding voor de Rekenmotivatievragenlijst voor Kinderen. Utrecht: 
Universiteit Utrecht.11. Kenmerkend voor deze rekenvragenlijst is dat deze vragenlijst niet de 
algemene motivatie voor school meet, maar specifiek de motivatie voor rekenen. De 
vragenlijst verschillende aspecten van rekenmotivatie, ook wel constructen genoemd. 
Tevens meet de vragenlijst meningen van de leerlingen over causale attributies (waarom de 
leerlingen denken dat zij wel of niet goed presteren op bepaalde taken). De leerlingen 
konden bij elke vraag aangeven in hoeverre ze het met de vraag eens waren door te kiezen 
uit de vier opties: ‘’NEE”, “nee”, “ja” of “JA”.  
  De originele vragenlijst is voor het huidige onderzoek aangepast: Voor de 
praktijksituaties die zich richtten op andere vakken dan rekenen (bijvoorbeeld spelling of 
aardrijkskunde), is de term rekenen in de vragenlijsten vervangen door het desbetreffende 
vak. Tevens zijn in het huidige onderzoek niet alle vragen meegenomen, maar zijn er een 
aantal vragen uit de originele vragenlijst geselecteerd om de duur van afname voor het 
huidige onderzoek te verkorten. Ook zijn er enkele vragen aan de vragenlijst toegevoegd om 
kwalitatief inzicht in de causale attributies te verwerven. Anders dan de originele vragenlijst, 
konden leerlingen bij elke vraag aangeven in hoeverre ze het met de vraag eens waren door 
te kiezen uit de vier opties: (1) ‘’nooit”, (2) “soms”, (3) “vaak” of (4) “altijd”. Een uitgebreide 
beschrijving van de vragenlijst vindt u in de volgende secties. 
  Er zijn twee verschillende versies, namelijk een vragenlijst voor groep 3-4-5 en een 
vragenlijst voor groep 6-7-8. De belangrijkste verschillen tussen de versies is dat per 
construct minder vragen zijn opgenomen in de versie voor groep 3-4-5 dan in de versie voor 
groep 6-7-8. Tevens bevat de versie voor groep 6-7-8 enkele constructen die niet zijn 
opgenomen in de versie voor groep 3-4-5. Meer informatie hierover is terug te vinden in 
tabel 1 in deze bijlage.  

                                                           
11

 Prast, E., Weijer-Bergsma, E. van de, Kroesbergen, E. H., & Luit, J. E. H. van (2012). Handleiding voor de 

Rekenmotivatievragenlijst voor Kinderen. Utrecht: Universiteit Utrecht. 
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Constructen 
De constructen die zijn gemeten zijn: ‘zelfinschatting’ ‘taakwaardering’, ‘anxiety’, en ‘gebrek 

aan uitdaging’. Zelfinschatting is de door de leerling ingeschatte vaardigheid voor het 

verrichten van een bepaalde taak. Een voorbeeldvraag is ‘Als de juf / meester de eerste som 

uitlegt, kan je de volgende sommen dan zonder hulp maken?, of “Ben jij slechter in het 

spellen van woorden dan de meeste andere kinderen in de klas?”. Taakwaardering 

reflecteert de waarde die een leerling hecht aan het volbrengen van die taak. Hierbij kan 

men denken aan hoe belangrijk, nuttig en interessant een leerling een taak vindt. Een 

voorbeeld is de vraag: “Lijkt het jou handig om goed te zijn in aardrijkskunde, geschiedenis 

of natuur en techniek?” Anxiety verwijst naar gevoelens van spanning en zenuwachtigheid 

bij het vak. Een voorbeeld is de vraag: “Ben je tijdens de rekenles bang om fouten te 

maken?”. Gebrek aan uitdaging reflecteert de subjectieve ervaring van de leerling dat de 

opdrachten altijd gemakkelijk en snel te maken zijn en dat de leerlingen wel moeilijker werk 

aan kunnen. Een voorbeeld is de vraag: “Vind jij de opdrachten voor rekenen makkelijk?”.  

Inzet: kwalitatief inzicht 
Om meer inzicht te krijgen in waarom leerlingen zich wel/niet inzetten, zijn er enkele vragen 
aan de vragenlijst toegevoegd. Hierbij moet gedacht worden aan stellingen zoals: Je doet je 
best ‘omdat je het leuk vindt’, ‘omdat je nieuwe dingen leert’ en ‘omdat je het moet doen’.  
 
Causale attributies 
Tevens meet de vragenlijst waarom de leerlingen denken dat zij wel of niet goed presteren 
op bepaalde taken. In de vragenlijst wordt een onderscheid gemaakt tussen verklaringen op 
basis van de geleverde inzet en verklaringen op basis van de eigen aanleg voor het vak. 
Voorbeeldvragen voor de causale attributie aanleg zijn: “Als ik mijn sommen goed maak, dan 
komt dat vooral omdat ik goed ben in rekenen” (aanleg positief), en “Als ik mijn sommen 
niet zo goed maak, dan komt dat vooral omdat ik niet slim ben” (aanleg negatief). 
Voorbeeldvragen voor de causale attributie inzet zijn “Als ik mijn sommen goed maak, komt 
het vooral omdat ik goed mijn best heb gedaan” (inzet positief) of “Als ik mijn sommen niet 
zo goed maak, komt het vooral omdat ik niet goed heb opgelet tijdens de les” (inzet 
negatief).  
 

Tabel 1. 
 Groep 3-4-5 Groep 6-7-8 

 Aantal items (vragen) Aantal items (vragen) 

Constructen 

Zelfinschatting 6 6 

Taakwaardering 7 9 

Anxiety 5 6 

Gebrek aan uitdaging 4 4 

Inzet: kwalitatief inzicht 7 7 

Causale attributies 

Aanleg positief 0 3 

Aanleg negatief 0 3 

Inzet positief 0 3 

Inzet negatief 0 3 

Totaal aantal vragen 29 44 
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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 beïnvloeden12. De zelfregulatievragenlijst13 bestond uit 
30 stellingen. Bij alle stellingen konden leerlingen aangeven hoe vaak ze op een bepaalde 
manier werken voor school: (1) nooit, (2) soms, (4) vaak 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 ‘Voordat ik begin met mijn werk, lees ik goed wat 
ik moet doen.’.  

2. Planning meet in hoeverre leerlingen hun schoolwerk plannen. Een voorbeeldstelling 
is: ‘Voordat ik begin met mijn werk, kijk ik wat ik eerst ga doen en wat ik erna 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: ‘Ik begin aan mijn schoolwerk, ook al wil ik liever 
andere dingen doen.’. 

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 het bedenken hoe ik mijn schoolwerk ga maken.’ 
Zelfeffectiviteit-motivatie gaat over hoe leerlingen vinden dat ze zichzelf kunnen 
motiveren gedurende het maken van de opdracht. Een voorbeeldstelling is: ‘Ik werk 
goed door en laat me niet afleiden.’. 

5. Zelfevaluatie-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 het maken van mijn werk kijk ik 
mijn antwoorden na.’. Zelfevaluatie-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: ‘Na het maken van mijn werk bedenk ik of ik het de 
volgende keer weer zo ga doen.’. 

 
De schalen taakoriëntatie en planning zijn zelfregulatievaardigheden die voorafgaan 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.  

                                                           
12

 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. 
13

 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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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. 
 
Samenwerken 
De Vragenlijst Samenwerken had tot doel om de ervaringen van de leerlingen met het 
werken in groepjes in kaart te brengen. De Vragenlijst Samenwerken is gebaseerd op de 
Vragenlijst over Coöperatief Leren voor Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs14. De 
oorspronkelijke lijst bevat 12 vragen. Zeven van deze vragen zijn geherformuleerd om ze 
eenvoudiger en begrijpelijker te maken voor leerlingen in het primair onderwijs 
(bijvoorbeeld, de vraag ‘Luisteren andere leerlingen naar jou als jij aan het woord bent?’ is 
omgezet naar ‘Luisteren andere leerlingen naar jou als je iets wilt zeggen?’). Dit resulteerde 
erin dat één vraag werd opgesplitst (‘Werk je liever in groepjes of alleen?’ werd opgesplitst 
in ‘Werk je liever in groepjes?’ en ‘Werk je liever alleen?’) en dat de uiteindelijk gebruikte 
vragenlijst in het huidige onderzoek 13 vragen bevat. 

In de oorspronkelijke vragenlijst beantwoorden de leerlingen de vragen via het 
invullen van één van drie antwoordcategorieën: ‘nee/nooit/niet leuk’ (1 punt) t/m 
‘ja/altijd/heel leuk’ (3 punten). In de uiteindelijk gebruikte vragenlijst beantwoorden de 
leerlingen de vragen via het invullen van één van vier antwoordcategorieën: ‘Nooit’ (1 punt), 
‘Soms’ (2 punten), ‘Vaak’ (3 punten) en ‘Altijd’ (4 punten). De antwoordcategorieën ‘Nooit’, 
‘Soms’, ‘Vaak’ en ‘Altijd’ begrijpelijk voor kinderen in het primair onderwijs en zo worden de 
antwoordcategorieën van de vragenlijst Samenwerken gelijkgetrokken met de 
antwoordcategorieën van de andere vragenlijsten die in het kader van dit onderzoek in het 
primair onderwijs zijn afgenomen. Tevens wordt, met het bieden van een keuze uit vier 
antwoordcategorieën, voorkomen dat leerlingen voor een neutraal antwoord kiezen.  
In het afnemen van de vragenlijst is er onderscheid gemaakt tussen de groepen 4/5 en de 
groepen 6/7/8. De inhoud van de vragenlijst en formuleringen van de vragen verschilden 
niet tussen de groepen 4/5 en de groepen 6/7/8. 
 

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. 
 
 

                                                           
14

 Veenman, S., Koenders, L, & Van der Burg, M. (2001). Coöperatief leren in het voortgezet onderwijs: 

Evaluatie van een scholingsprogramma. Pedagogiek, 21(3), 228-241. 



92 

 

   

 

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. 
 
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. 
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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 

 
 


