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1. Inleiding  
Uw school doet mee aan het Landelijke Onderzoek Doorbraakproject Onderwijs en ICT: een 

onderzoek onder scholen die gezamenlijk werken aan een vraagstuk rondom onderwijs op maat en 

ICT. Dit onderzoek bestaat uit een basisonderzoek, waarin werd gevraagd naar de opvattingen van 

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

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

Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden. Van het volledige onderzoek met alle interventiescholen 

zal een algemeen rapport gemaakt worden 

In het Doorbraakproject is de interventie onderzocht bij vakken aardrijkskunde, Duits en 

geschiedenis. Het interventieonderzoek bestaat uit twee metingen, een voormeting en een 

nameting. Deze metingen worden teruggekoppeld in dit schoolrapport. 

 

2. Schoolcontext1  
2.1 Algemene kenmerken 
School 4.1 in X is een scholengemeenschap met circa 912 leerlingen en een personeelssterkte van 

47, 7 fte’s. School 4.1 biedt de volgende schoolniveaus aan:  

1. Vmbo-b/k (basiskader, onderbouw klas 1 en 2)  

2. Vmbo-t (theoretisch, volledige opleiding) 

3. Havo (volledige opleiding) 

4. Atheneum (TTO en Nederlandstalig, onderbouwklas 1 t/m 3) 

5. Gymnasium (TTO e Nederlandstalig, onderbouwklas 1 t/m 3)".  

De school heeft een christelijke denominatie.  

 

2.2 Visie en missie van de school
2
 

De visie van de school wordt omschreven als ‘een open christelijke scholengemeenschap. Dat 

betekent dat wij - met respect voor ieders levensovertuiging - de christelijke normen en waarden als 

uitgangspunt voor ons handelen nemen’. De missie van de school is ‘het aanbieden van toponderwijs 

en een prachtige schooltijd’. De missie wordt vormgegeven vanuit de kernwaarden: 

1. Gemeenschappelijk,  

2. Respectvol,  

3. Uitdagend en  

4. Kansrijk. 

De school realiseert de missie van de school door onderwijs in leerhuizen. In de school wordt 

onderwijs aangeboden in leerhuizen. Dit zijn kleinschalige afdelingen (“schooltjes”) binnen de 

school. Dit bevordert het gevoel van geborgenheid en sociale veiligheid van een leerling. De school is 

overtuigd dat kleinschaligheid positief werkt op de werksfeer en het begeleiden van de leerlingen en 

om die te bevorderen is de school in acht leerhuizen opgedeeld (aantal klassen varieert van 2 tot 6 

en het aantal leerlingen varieert van 40 tot 140). Om de betrokkenheid van leerlingen en de 

continuïteit van de leerlingbegeleiding te vergroten is het docententeam is verdeeld in acht teams. 

Elk team heeft de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan één van de leerhuizen. Met de goed 

uitgeruste leerhuizen wil de school leerlingen een uitdagende leer- en werkomgeving aanbieden. De 

school biedt “ontdekgericht” onderwijs aan, en blijft groeien in het aanbod van werkvormen en 

individuele leerroutes.  

                                                
1
 Bronnen: website School 4.1k, communicatie school 

2
 Bron: Schoolplan 2013-2017 School 4.1 website School 4.1. 



3. Onderzoeksvragen 
In samenspraak met de school zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

 
1. Op welke wijze geven docenten invulling aan gepersonaliseerd leren met ict? 

2. Hoe ervaren docenten de invulling van het gepersonaliseerd leren met ict? 

3. Hoe ervaren leerlingen de invulling van het gepersonaliseerd leren met ict? 

4. Wat is het effect van gepersonaliseerd leren op motivatie van leerlingen voor onderwijs? 

5. Wat is het effect van gepersonaliseerd leren op zelfregulatie van leerlingen? 

 
4. Interventie 
De interventie omvat de mate waarin docenten extra docentontwikkeld onderwijsleermateriaal 

aanbieden. Binnen een vak (aardrijkskunde) biedt een van de twee vakdocenten extra digitaal 

leermateriaal aan een van de havo klassen en een van de atheneumklassen. De tweede vakdocent 

geeft meer traditioneel onderwijs aan de andere havo klassen en een atheneumklas, die de 

vergelijkingsgroep vormen. De havo klassen weken in een leerhuis; de atheneumklassen werken ook 

in leerhuis. In de leerhuizen wordt aan elke leerling aandacht gegeven, duidelijke uitleg en onderwijs 

op maat, met de iPad als leermiddel dat het onderwijs zowel goed als aantrekkelijk maakt. De 

leerlingen kunnen zich op hun eigen wijze ontwikkelen.  

 

4.1.1 Onderzoeksdesign 

Het onderzoeksdesign betreft een voor- en nameting opzet met een experimentele groep en een 

controlegroep. Een atheneumbrugklas en een havo brugklas (A11, H11) vormen een experimentele 

groep bij het vak aardrijkskunde, omdat deze klassen deelnemen aan de interventie (aanbod extra 

digitaal onderwijsleermateriaal). Een tweede leerjaar atheneumklas, een havo brugklas, en twee 

tweede leerjaar havo klassen (A21, H12, H21 en H22) die niet deelnemen aan de interventie, 

vormen de controlegroep. Voor het vak geschiedenis vormt een athenenumbrugklas (A11) de 

interventiegroep en twee havo brugklassen (H11 en H12) de controlegroep. Voor het vak Duits 

vormt de een tweede leerjaar atheneumklas (A21) de experimentele groep en twee tweede leerjaar 

havo klassen (H21 en H22) de controlegroep.  

Een controlegroep bestaat uit een havo brugklas en een tweede leerjaar havo klas (H1 en H2). 

Daarnaast is er een atheneumbrugklas en een tweede leerjaar atheneumklas (A1 en A2) als 

controlegroepen. De H1 klassen krijgen samen met de H2 klassen les in een leerhuis. De A1 klassen 

krijgen samen met de A2 klassen les in een leerhuis. Per docent wordt een vergelijkingsklas gekozen 

op basis van het aanbod van het extra docentontwikkeld onderwijsleermateriaal voor de vakken 

aardrijkskunde, geschiedenis en Duits. 

 

4.1 Deelnemers 

Volgens de schoolgegevens zitten in er in de experimentele groepen aardrijkskunde 64 leerlingen 

(A11 n=32, H11 n=32) en in de controlegroep 114 leerlingen (A21 n=29, H12 n=32, H21 n=29, H22 

n=30). In de experimentele groepen geschiedenis 32 leerlingen (A11 n=32) en 64 in de 

controleklassen (H11 n=32, H12=32). In de experimentele groep Duits (A21) zitten er 29 leerlingen 

en in de controlegroepen (H21 en H22) 59 leerlingen. 

 

 



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

leerlingen in de experimentele groep aardrijkskunde A11 (n=32, 44% mannelijk) volgen bij de 

voormeting het eerste leerjaar atheneum en de leerlingen in de experimentele groep H11 (n=32, 

47% mannelijk) het eerste leerjaar havo. De gemiddelde leeftijd in A11 en H11 was ongeveer 12 jaar.  

De controlegroep aardrijkskunde A21 (n=27, 33% mannelijk) volgt het eerste leerjaar atheneum, H12 

(n=31, 45% mannelijk) het eerste leerjaar havo, en H21 (n=28, 46% mannelijk) en H22 (n=27, 59% 

mannelijk) volgt het tweede leerjaar havo. De gemiddelde leeftijd in A21, H21 en H22 was ongeveer 

13 jaar. In klas H12 (controlegroep geschiedenis) volgen de leerlingen het eerste leerjaar havo (n=32, 

44% mannelijk). De gemiddelde leeftijd in H12 is ongeveer 12 jaar. 

  

4.2 Dataverzameling 

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

aardrijkskunde was de respons 100% in de experimentele groep en 99% in de controlegroep. Op de 

voormetingvragenlijst geschiedenis en Duits was de respons in de experimentele groep en de 

controlegroep 100%. Op de nameting vragenlijst aardrijkskunde was de respons 92% in de 

experimentele groep en in de controlegroep 54%. Op de nameting vragenlijst geschiedenis was de 

respons 13% in de experimentele groep en in de controlegroep 63%. Op de nameting vragenlijst 

Duits was de respons de experimentele groep en in de controlegroep100%. Technische 

belemmeringen konden een rol spelen bij de digitale afname, waardoor leerlingen niet altijd de 

vragenlijst volledig konden invullen. 

Naast kwantitatieve data is ook een kwalitatieve dataverzameling gedaan. Met twee groepen 

leerlingen van twee leerlingen uit de experimentele groep is een interview gehouden over de 

interventie. Ook met de vakdocenten is gesproken over hun ervaringen met de interventie.  

 

5. Instrumenten 
5.1 Vragenlijst 

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

zelfregulatie (32 items) en motivatieschalen Effort, Self-efficacy en Autonomy support (20 items). 

Enkele items zijn aangepast aan de specifieke context, bijvoorbeeld door het vak expliciet te noemen 

in plaats van de algemene term ‘school’. Op basis van de items zijn schalen geconstrueerd. Er is 

sprake geweest van een lage betrouwbaarheid van de schaal Autonomy support bij voormeting 

(αDuits=.51, αgeschiedenis=.19) en nameting (αaardrijkskunde=.43, αgeschiedenis=.02). De betrouwbaarheid van de 

schaal Geïdentificeerde motivatie was laag op de voormeting bij Duits (αDuits=.53). Daarnaast was de 

betrouwbaarheid van de schaal Externe motivatie laag op de nameting αDuits=.54). Voor een 

uitgebreide uitleg over de instrumenten verwijzen we naar de bijlage. 

 

5.2 Interviews en vragenlijst  
Met de leerlingen zijn semigestructureerde interviews gehouden over de ervaringen en uitvoering 

van de interventie. Vooraf aan het interview zijn er vragen opgesteld om het gesprek te 

structureren. Een voorbeeld van een interviewvraag is: “Wat vind je van deze manier van werken in 

de lessen?” Tijdens het interview werd er doorgevraagd voor verduidelijking. Het interview met de 

leerlingen duurde 30 minuten per groep leerlingen. De focus van de interviews lag op de invulling 

van en ervaring met de interventie/het onderwijs. Voorbeeldvragen zijn: “Kunt U zo precies mogelijk 

beschrijven hoe de lessen eruit zien?” en “Zijn toevoegingen aan de gangbare digitale methode 

volgens U nodig?”.  

 



6. Analyses 
6.1 Vragenlijst 

De voormeting motivatie, zelfregulatie, ervaringen leerlingen met invulling interventie is 

geanalyseerd gebruikmakend van beschrijvende statistieken en t-tests. Voor elke schaal uit de 

vragenlijst is een covariantie-analyse uitgevoerd, waarbij de nameting de afhankelijke variabele is, 

de groep de onafhankelijke variabele is en de voormeting als covariaat opgenomen is. 

 

6.2 Interviews en vragenlijst 

De interviews met de leerlingen en de docenten zijn uitgeschreven ten behoeve van de een 

inhoudsanalyse. Dat is samenvattend gedaan met hoofdpunten. Op basis van de 

interventiekenmerken is de inhoud van de interviews geanalyseerd om de invulling van de 

interventie te beschrijven en de ervaringen in kaart te brengen. 

 

7. Resultaten 
7.1 Fidelity check 

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

hebben de leerlingen een vraag beantwoord met zes stellingen. Leerlingen gaven voor de stellingen 

aan hoe vaak zij het afgelopen jaar wat in de stellingen omschreven staat, deden bij aardrijkskunde 

(5-puntsschaal; 1 = nooit, 5 = altijd). In Tabel 1 staan de gemiddelden en de standaardafwijking van 

per stelling weergegeven voor aardrijkskunde. Een t-test is uitgevoerd, met scores op de fidelity 

check stellingen en groep (experimentele groep en controlegroep ) als onafhankelijke variabele. Er is 

een significant verschil tussen de experimentele groep en de controlegroep gevonden op de 

stellingen die kenmerkend zijn voor de interventie: stelling 3 t(52)=-3.233, p=.002, stelling 4 t(52)=-

2.128, p=.038 en stelling 5 t(56)=-3.308, p=.002. De leerlingen in de controlegroep scoren hoger dan 

de leerlingen in de experimentele groep op de interventiekenmerken: ‘Je eigen ideeën gebruiken en 

eigen keuzes maken om een opdracht te maken’, ‘Kiezen uit verschillende opdrachten welke 

opdrachten je maakt’ en ‘Zelf bepalen hoe snel en hoe goed je opdrachten maakt’. De leerlingen in 

de controlegroep ervaren in hogere mate keuzemogelijkheden en eigen inbreng bij aardrijkskunde. 

Dat betekent dat deze interventiekenmerken niet onderscheidend zijn voor de interventie. 

 

Tabel 1 Gemiddelden (G), standaardafwijkingen (SD) en aantallen leerlingen per interventiekenmerkende 

stelling uitgesplitst naar conditie voor aardrijkskunde 

 Experimentele  
groep 

Controlegroep 

    A11,  H11 A21,H12, H21 H22 
G  SD n G  SD n 

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

3,97 0,95 33 4,20 0,76 25 

(2) Samenwerken met andere leerlingen aan opdrachten 
(bijvoorbeeld een presentatie) 

3,21 1,02 33 3,72 0,98 25 

(3) Je eigen ideeën gebruiken en eigen keuzes maken om een 
opdracht te maken 

3,03 0,88 33 3,80 0,87 25 

(4) Kiezen uit verschillende opdrachten welke opdrachten je 
maakt 

2,85 0,91 33 3,36 0,91 25 

(5) Zelf bepalen hoe snel en hoe goed je opdrachten maakt 3,06 1,12 33 3,92 0,86 25 
(6) Opdrachten maken die afgestemd zijn op jouw niveau 
(bijvoorbeeld opdrachten die niet te makkelijk zijn en niet te 
moeilijk)  

2,88 1,02 33 3,32 0,90 25 

  



7.2 Invulling van de interventie  

Docenten hebben een grote mate van vrijheid in de manier waarop zij het onderwijs qua didactiek, 

vakinhoud en methodiek invullen. Docenten werken met volgende indicatoren van gepersonaliseerd 

leren met ict: 

1. Eigen leerroutes van leerlingen; 

2. Hoe gemotiveerd leerlingen zijn; 

3. Hoe gevarieerd zijn de werkvormen; 

4. Eigenaarschap leerlingen; 

5. Keuzemogelijkheden; 

6. Differentiate. 

Docenten bieden extra docentontwikkeld onderwijsleermateriaal aan de leerlingen, naast de 

reguliere lessen met een digitale methode. Naast het gebruik van een digitale methode voegen 

docenten eigen materiaal toevoegen aan de leerroutes van leerlingen. Dit kan een uitleg op film, 

artikelen, links naar (docentontwikkeld) lesmateriaal. Een voorbeeld van extra docentontwikkeld 

onderwijsmateriaal bij aardrijkskunde: leerlingen kunnen verdiepende PowerPointpresentaties over 

lesstof bekijken. Onder de slides staat verdiepende lesstof. Bij elk hoofdstuk hoort een project, zoals 

het maken van nieuws. In het lokaal is een green screen wat de leerlingen daarvoor gebruiken. Ook 

kunnen de leerlingen een vakantieboek online maken. 

Keuzemogelijkheden en individuele leerroutes worden aangeboden door inzet van 

docentontwikkeld leermateriaal dat past bij individuele leerlingen. Leerlingen bepalen eigen 

leerroutes door te kiezen uit verschillende keuzemogelijkheden voor opdrachtverwerking. Docenten 

geven leerlingen uitleg en begeleiding bij hun keuzes. Feedback wordt klassikaal gegeven. Leerlingen 

lopen naar de docent wanneer ze de uitleg niet begrijpen. IPads worden gebruikt door de leerlingen 

in de lessen voor opdrachtverwerking.    

 

7.3 Ervaring docenten met de interventie  

7.3.1 Invulling lessen aardrijkskunde 

Volgens de vakdocent (G) van de controlegroep (H12, H21, H22) moeten leerlingen uitgedaagd 

worden. Activiteiten buiten het klaslokaal die interessant zijn voor leerlingen, afwisseling in 

werkvormen en gebruik van verschillende materialen vindt de docent belangrijk. De methode die de 

docent gebruikt is nieuw. Er is gebrek aan actualiteiten in de methode en afwisseling aan 

werkvormen, volgens de docent. De meeste opdrachten zijn bijvoorbeeld nog steeds individueel. De 

docent is positief over de mogelijkheid dat de leerlingen direct hun antwoorden op de iPad kunnen 

invullen en nakijken.  

Wat betreft invulling van de lessen, voegt de docent materiaal toe waarbij de leerlingen in 

tweetallen of in groepjes moeten werken, omdat hij vindt dat de methode daarin tekortschiet. Ook 

op het gebied van differentiatie op niveau voegt de docent af en toe vragen, omdat de vragen in de 

methode allemaal op hetzelfde niveau. De docent komt tijd tekort om in de opdrachten te 

differentiëren. Met de toevoegingen aan de methode wil de docent differentiëren en de lessen 

aantrekkelijker en leuker maken, zodat zijn leerlingen meer leren. De docent vindt het leuk om eigen 

ervaringen, en materiaal zoals foto’s toe te voegen aan zijn lessen. De docent vindt alles wat hij zelf 

ontwikkelt aan lesinhoud en lesmateriaal, ook veel leuker om te implementeren. Lesgeven vindt de 

docent voor een deel persoonlijk. Het heeft te maken met smaak.  

Volgens de vakdocent (T) van de experimentele groep (A11) en de controlegroep (A21) is het doel 

van het vak aardrijkskunde om vanuit een breed perspectief naar onderwerpen te leren kijken, zodat 



oorzaken niet uitgesloten worden. Zo wordt een aardrijkskundeles gestart met een foto van de dag 

om interesse van de leerlingen te wekken. Dit kunnen uiteenlopende foto’s zijn, die vanuit 

verschillende perspectieven een onderwerp kunnen belichten. Een les bestaat vaak uit onderdelen, 

zoals het doornemen van de les-/weekplanning, het geven van uitleg, het maken van 

vergelijkingsopdracht met kaarten, het maken van opdrachten, leerlingen de essentie van de les 

laten opschrijven en terugkoppeling op de foto van de dag. Soms wordt er aan het einde van de les 

een filmpje getoond dat aansluit op het lesonderwerp, of een oplossing van het onderwerp waar de 

leerlingen aan gewerkt hebben. Voor de docent is lesstructuur belangrijk, zodat leerlingen weten 

wat er in de les gaat gebeuren, maar weet dat een spontaan lesverloop door de leerlingen wordt 

gewaardeerd. De docent geeft aan dat vooral de afwisseling ook belangrijk is. Als elke week precies 

hetzelfde gebeurt worden de leerlingen minder geïnteresseerd. De leerlingen kunnen zelf 

verdiepende PowerPointpresentaties over lesstof bekijken. Bij elk hoofdstuk hoort een project, zoals 

het maken van een online vakantieboek en het maken van nieuws gebruikmakend van green screen. 

De normale lesstof is gestructureerd aangeboden, maar bij projecten is er vrijheid in eigen inbreng 

en keuzes. Zo moeten de leerlingen zelf nadenken welke onderwerpen ze willen presenteren en hoe. 

De leerlingen moeten soms wennen aan de keuzevrijheid. De docent wil veldwerk doen met de 

leerlingen en een talentstroom in de klas (differentiëren). Leerlingen die goed zijn in aardrijkskunde 

meer zelfstandig laten werken en onderzoeken, en leerlingen die minder goed zijn meer kunnen 

begeleiden.  

 

7.3.2 Invulling lessen geschiedenis 

De vakdocent geschiedenis (C) aan de experimentele groep (klas A11) vindt dat school leuk moet zijn 

voor de leerlingen en dat goed onderwijs een combinatie is van docentgestuurd en leerlinggestuurd 

onderwijs. De docent mist in wat uitdagende werkvormen in de huidige methode. Daarom voegt de 

docent lesmateriaal toe aan de lessen zoals presentaties, plaatjes, filmpjes, uitleg, schematiseringen 

en websites. Ook wijkt de docent soms af van het boek door projecten en onderzoeksopdrachten te 

doen, om de leerlingen meer samen te laten werken, te laten onderzoeken, meer 

keuzemogelijkheden te geven en onderwerpen buiten de methode te leren kennen. De toevoeging 

aan de lessen door docent (s) betreffen differentiatie door: aanbod van onderzoeksopdrachten, 

aanbod van leuke onderwerpen, leerlingen te motiveren en projectmatig te werken. 

De vakdocent (K) aan controlegroepen (klassen H11, H12) vindt zelf onderzoeken een goede manier 

van leren. Geschiedenis ziet de docent als sleutel voor het ontdekken van je eigen identiteit. In de 

huidige methode vindt de docent de moeilijkheidsgraad van de teksten hoog niveau. Daarom voegt 

de docent bijvoorbeeld filmpjes toe om de moeilijke teksten en onderwerpen toe te lichten en 

leerlingen de kans te geven om zich in te kunnen leven. Ook eigen verhalen vertellen vindt de docent 

ik belangrijk bij geschiedenis. De docent probeert interesse van de leerlinge op te wekken door 

parallellen te trekken met actualiteit. Wat betreft het iPad-gebruik door de leerlingen, is de docent 

enthousiast over de mate waarin de leerlingen zelf informatie kunnen opzoeken, maar vindt dat de 

leerlingen ook afgeleid kunnen worden door gebruik van spelletjes en sociaal media op de iPad.  

De docent geschiedenis (I) in de experimentele groep (A11) vindt dat leerlingen moeten om kunnen 

gaan met bronnen, dat ze weten hoe ze bronnen kritisch kunnen beoordelen, dat ze zich in kunnen 

leven. De docent behandelt daarnaast de vaardigheden zoals luisteren naar elkaar, begrijpen dat 

niet alles een discussie is, samenwerken, een taak tot een goed einde te brengen door gebruik te 

maken van elkaars talenten. Actualiteiten zoals het nieuws, of onderwerpen uit de belevingswereld 

van de leerlingen zijn werkzame ingrediënten voor een les. Door het geven van keuzes, bijvoorbeeld 



keuze in partners voor samenwerking, het werken in schrift of met de iPad, kunnen de leerlingen 

gemotiveerd raken. Daarnaast raken de leerlingen gemotiveerd wanneer de docent enthousiast is en 

de leerlingen serieus neemt.  Er zijn instructielessen en lessen zelfstandig werken. Een instructieles 

bestaat uit instuctie door de docent, overleg leerlingen en zelfstandig werken. Bij de lessen 

zelfstandig werken heeft de docent een coachende rol. De docent probeert het interesse van de 

leerlingen op te wekken door de leerlingen een vaardigheid te laten oefenen in de context van een 

actueel onderwerp. Bijvoorbeeld de leerlingen samen laten brainstormen over het woord 

feodalisme tijdens een les zelfstandig werken. De docent biedt leerlingen de vrijheid om de weg naar 

een toets leren op hun eigen manier aan te pakken. De verantwoordelijkheid legt de docent bij de 

leerling. De docent differentieert in de les door zwakkere leerlingen te begeleiden, maar voelt de 

behoefte aan tijd voor ontwikkeling van lessen met geplande differentiatie. Er is volgens de docent 

tijdgebrek voor het organiseren en plannen van differentiatie in de lessen.   

7.3.3 Invulling lessen Duits 

De vakdocent Duits (E) in de experimentele groep (A21) vindt het belangrijk dat leerlingen met 

plezier naar school gaan. De docent wil de leerlingen bijbrengen dat talen in de rest van het leven 

belangrijk zijn. De leerlingen krijgen niet alleen onderwijs in de taal, maar ook in de cultuur van het 

land waar de taal vandaan komt. Volgens de docent kan er binnen de methode niet goed 

gedifferentieerd worden, bijvoorbeeld naar niveau. De docent is positief over het aanbod 

oefeningen voor leerlingen die extra oefening nodig hebben. De docent voegt differentiatie toe aan 

de lessen in de vorm van afwisseling in werkvormen, variatie in opdrachten en vereenvoudiging van 

grammatica. Daarnaast voegt de docent quizjes toe bij thema’s van de les om aan te bij interesse 

van de leerlingen en keynote-presentaties om de grammatica extra toe te lichten. Kahoot wordt ook 

gebruikt in de les. Maar het boek, de iPad-methode van de uitgever blijft de leidraad. Volgens de 

docent kunnen de leerlingen bij de methode niet goed de antwoorden in de iPad noteren. De docent 

is enthousiast over de mogelijkheid om het geluidsmateriaal individueel op de iPad gebruikt kan 

worden door de leerlingen. 

Volgens de vakdocent Duits (B) in de controlegroepen (H21 en H22) zou vakken zou je moeten 

kunnen aansluiten op verschillende niveaus van de leerlingen. De huidige methode biedt niet 

voldoende actueel materiaal en differentiatie en daarom maakt de docent de lesinhoud 

aantrekkelijk en actueel voor de leerlingen. Ook voegt de docent eigen materiaal toe om te kunnen 

differentiëren in de lessen, bijvoorbeeld extra kijk- en luistermateriaal en extra leesmateriaal en 

materiaal voor grammatica. De docent vindt dat het nodig is om veel meer content toe te voegen 

dan het geval zou moeten zijn. Een betere methode zou een oplossing zijn of het krijgen van tijd en 

ruimte om als docent zelf eigen materiaal te gaan ontwikkelen.  

Volgens de vakdocent (J) Duits in de experimentele groep (A21) begint een les vaak met een 

nieuwsfragment in het Duits, waarna een klassikale bespreking en uitleg van de grammatica volgen. 

Daarnaast is er een presentatie met doelen van de les. De leerlingen verwerken de leerstof door 

middel van PowerPoint of Prezi. De leerlingen hebben de keuze om hun opdrachten op de iPad of in 

hun schrift te maken. Als uitleg van de grammatica staat er een filmpje op de iPad, die de leerlingen 

kunnen bekijken. Wanneer leerlingen het filmpje niet begrijpen kunnen ze naar de docent. De 

leerlingen die klaar zijn met hun werk kunnen verder met aanvullende opdrachten. Ook het 

aanvullende materiaal ter verdieping of verbreding wordt op de iPad aangeboden zodat leerlingen 

daar zelfstandig bij kunnen. Zo heeft de docent meer tijd voor leerlingen die meer ondersteuning 

nodig hebben. Op deze manier wordt er gedifferentieerd door de docent. Feedback wordt klassikaal 



gegeven. Ict kan functioneren als een hulpmiddel, maar ook als materiaal met een hogere 

moeilijkheidsgraad, of materiaal dat op belevingswereld van de leerlingen aangesloten is. De docent 

zou meer variatie in lesmateriaal willen hebben om de leerlingen aan te bieden.  

De vakdocenten aardrijkskunde (G), Duits (E en B) geschiedenis (C, K) zijn van mening dat docenten 

gefaciliteerd zouden moeten worden bij ontwikkeling van content en lesmateriaal voor differentiatie 

ten behoeve van gepersonaliseerd leren met ict.  

 

7.4 Ervaring leerlingen met de interventie  

7.4.1 Invulling interventie aardrijkskunde, geschiedenis en Duits 

De leerlingen ervaren de lessen aardrijkskunde als positief. Zij geven aan dat er een verschil is tussen 

docenten in de hoeveelheid uitleg. Zo gaf vakdocent (G) veel meer uitleg dan vakdocent (T). De 

docent (T) houdt de instructie kort, zodat de leerlingen zelf kunnen werken. De docent (T) 

ondersteunt zijn uitleg met presentaties en tekeningen op het whiteboard. Bij aardrijkskunde staan 

de opdrachten op een site die de leerlingen via hun iPad bereiken. De opdrachten worden bij 

aardrijkskunde gecontroleerd. De leerlingen hebben twee projecten gehad, een met de oude en een 

met de nieuwe docent. Een project heeft de vorm van een vrije opdracht om een bepaald 

onderwerp te onderzoeken. De leerlingen kunnen zelf kiezen welk product zijn aanleveren. Hun 

keuze voor een onderwerp baseren de leerlingen op  de moeilijkheidsgraad en hun interesse.  De 

leerlingen overleggen met medeleerlingen over hun keuze. Door de samenwerking voelen zij zich  

betrokken. Zij willen hun medeleerling niet teleurstellen. Als de leerlingen twijfelen of hun 

onderwerp binnen het hoofdstuk past, vragen zij advies aan de docent. 

Bij geschiedenis en Duits staan de lessen, volgens de leerlingen vast. De docent geschiedenis geeft 

aan welke paragrafen gemaakt worden. Bij Duits noemt de docent bepaalde opgaven die de 

leerlingen moeten uitvoeren. Duits vinden de leerlingen een leuk vak. Bij Duits is er een beknopt  

uitleg zodat er ook ruimte is voor opdrachten. Wanneer leerlingen extra uitleg willen, kunnen ze 

hierom vragen. De uitleg wordt bij de twee docenten Duits (E en J) op een vergelijkbare manier 

gegeven.  Bij Duits krijgen de leerlingen meer de mogelijkheid om zelfstandig aan opdrachten te 

werken om de lesstof te beheersen, vergeleken met geschiedenis. Maar bij geschiedenis wordt de 

iPad meer gebruikt, dan bij Duits. Zo is er een app met hoofdboek en werkboek. In het werkboek kan 

zowel getypt als getekend worden. Verder kan op bepaalde iconen geklikt worden om een filmpje te 

bekijken of om een uitleg te beluisteren. De docent heeft geen inzage in de werkboeken van de 

leerlingen. Er wordt niet op gecontroleerd.  

Bij Duits werkt de iPad als vervanging van het boek. Opdrachten staan op de iPad en de leerlingen 

schrijven vervolgens de antwoorden op papier op. De docenten (E en J) controleren het werk van de 

leerlingen. Voor Duits zouden de leerlingen meer opdrachten op de iPad willen maken en in de les 

leren voor de schriftelijke overhoringen, zodat ze dat thuis niet meer hoeven te doen. De leerlingen 

hebben bij Duits zelf een onderwerp gekozen en daar een filmpje of presentatie over gemaakt. De 

leerlingen hebben daar de iPad voor gebruikt.  

De leerlingen vinden projecten bij aardrijkskunde leuker dan de werkvormen bij geschiedenis en 

Duits, omdat zij meer op moet zoeken en voor de repetitie leren door zelf te onderzoeken. Maar de 

leerlingen vinden dat er bij een taalvak minder vrijheid is voor een project en dat voor zulke 

vakken een project niet leerzamer is dan een overhoring.   

 

7.4.2 Ict-gebruik 

De leerlingen werken al twee jaar met de iPad. Het voordeel van een iPad is volgens de leerlingen 

het gebruik van internet als hulpmiddel, bijvoorbeeld als woordenboek. Maar daar staat tegenover 



dat een iPad ook af kan leiden. Met een boek kunnen leerlingen zich vaak beter concentreren. Toch 

zouden de leerlingen voor werken met álleen een iPad kiezen. Wanneer ze de iPad meenemen 

hebben ze meteen al hun boeken bij zich en dat vinden de leerlingen het meest praktisch aan de 

iPad.  

 

7.5 Motivatie    

7.5.1 Motivatie voor aardrijkskunde  

De voor- en nametinggemiddelden op de motivatieschalen staan in Tabel 2.1. De voor- en 

nametinggemiddelden op de motivatieschalen Effort, Self-efficacy en Autonomy support staan in 

Tabel 2.2. Een covariantie-analyse is uitgevoerd met motivatieschalen als afhankelijke variabele, 

groep atheneum (experimentele groep atheneum en havo en controle groep atheneum en havo) als 

onafhankelijke variabele en voormeting motivatieschalen als covariaat. Uit de analyse blijkt dat de 

interventie geen effect heeft op motivatie en Effort, Self-efficacy en Autonomy support van 

leerlingen in de experimentele groep.  

Uit de analyse blijkt dat er een positief effect is van het onderwijs op geïdentificeerde motivatie in 

de controlegroep F(1,93)=4.185, p=.044, np2=.043 en self-efficacy F(1,51)=4.069, p=.045, np2=.074. 

Er is sprake van een klein effect. De leerlingen in de controlegroep (A21, H12 en H21) scoren hoger 

op geïdentificeerde motivatie en self-efficacy (M=geïdentificeerde motivatie=3.32 SD=.68, n=41; M self-

efficacy=3.46, SD=.64, n=21) vergeleken met de leerlingen in de experimentele groep (A11 en H11), 

(M= geïdentificeerde motivatie=2.85 , SD=.71, n=58; M self-efficacy=2.95, SD=.72, n=33). 

Het onderwijs in de controlegroepen A21, H12 en H21 (G en T) heeft een positief effect op 

geïdentificeerde motivatie en self-efficacy van de leerlingen in de controlegroep A21, H12,H21 

vergeleken met de leerlingen in de experimentele groep A11 en H11 (E en T). Hoe hoger leerlingen 

gemiddeld scoren op deze schaal, betekent dat de leerlingen voor school werken omdat zij daar zelf 

voor kiezen.  Geïdentificeerde motivatie is een vorm van extrinsieke motivatie.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.1 Gemiddelden, standaardafwijkingen voor- en nameting motivatie voor aardrijkskunde 

  Experimentele 

groep atheneum 

Controlegroep 

atheneum 

Experimentele 

groep havo 

Controlegroep 

havo 

 

   A11 A21 H11 H12 H21 H22* 

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

Intrinsieke 

motivatie 

voormeting 2,29 0,67 32 2,66 0,94 26 2,40 0,58 32 2,93 0,79 31 2,41 0,73 28 2,77 0,73 27 

nameting 2,53 0,66 27 2,54 0,89 7 2,10 0,80 31 2,85 0,67 30 2,50 0,78 13    

Geïdentificeerde  

motivatie 

voormeting 3,00 0,74 32 3,27 0,64 26 2,88 0,72 32 3,39 0,52 31 3,15 0,68 28 3,12 0,74 27 

nameting 2,98 0,45 27 3,00 1,06 7 2,73 0,87 31 3,43 0,59 30 3,00 0,74 13    

Extrinsieke  

motivatie 

voormeting 3,43 0,76 32 3,50 0,73 26 3,55 0,68 32 3,48 0,64 31 3,69 0,76 28 3,37 0,69 27 

nameting 3,46 0,60 27 3,54 0,74 7 3,43 0,58 31 3,57 0,71 30 3,42 1,12 13    

Amotivatie voormeting 2,88 1,08 32 2,69 0,88 26 2,72 0,77 32 2,19 0,56 31 2,80 0,98 28 3,01 1,00 27 

nameting 2,65 0,58 27 3,00 1,46 7 2,99 0,86 31 2,85 0,76 30 2,85 0,75 13    
*H22 geen respons nameting 

 

 

Tabel 2.2 Gemiddelden, standaardafwijkingen voor- en nameting Inspanning, Self-efficacy en Autonomy support voor aardrijkskunde 

  Experimentele groep 

atheneum 

Controlegroep  

atheneum 

Experimentele groep 

havo 

Controlegroep  

havo 

  A11 A21 H11 H12 H21 H22* 

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

Effort voormeting 3,07 0,48 32 3,28 0,54 26 3,15 0,49 32 3,32 0,50 30 3,18 0,52 28 3,25 0,60 26 

nameting 2,97 0,42 12 3,17 0,44 3 2,79 0,47 21 3,30 0,31 14 3,13 0,62 8    

Self-efficacy voormeting 3,31 0,49 32 3,45 0,53 26 3,37 0,48 32 3,42 0,53 30 3,47 0,74 28 3,06 0,66 26 

nameting 2,99 0,51 12 3,56 0,10 3 2,94 0,83 21 3,50 0,51 14 3,42 0,83 8    

Autonomy 

support 

voormeting 3,04 0,39 32 2,95 0,40 26 2,94 0,46 32 3,43 0,36 30 3,34 0,33 28 3,24 0,38 26 

nameting 3,09 0,24 12 3,25 0,25 3 2,86 0,51 21 3,24 0,23 14 3,28 0,30 8    
*H22 geen respons nameting 

 

 

 

 



 

7.5.2 Motivatie voor geschiedenis 

De voor- en nametinggemiddelden op de motivatieschalen staan in Tabel 3.1. De voor- en 

nametinggemiddelden op de schalen Effort, Self-efficacy en Autonomy support staan in Tabel 3.2. 

De gegevens zijn niet geanalyseerd omdat de respons te laag is in de experimentele groep. 

 

Tabel 3.1 Gemiddelden, standaardafwijkingen voor- en nameting motivatie voor geschiedenis 

  Experimentele groep 

atheneum* 

Controlegroep havo 

  

   A11 H11 H12 

G  SD n G  SD n G  SD n 

Intrinsieke motivatie voormeting 2,74 0,85 32 2,77 0,71 30 2,95 0,87 32 

nameting    3,19 0,55 4 3,25 0,76 7 

Geïdentificeerde  

motivatie 

voormeting 2,92 0,61 32 3,13 0,79 30 3,20 0,57 32 

nameting    3,56 0,43 4 3,32 0,45 7 

Extrinsieke  

motivatie 

voormeting 3,34 0,71 32 3,52 0,57 30 3,60 0,81 32 

nameting    3,56 0,66 4 3,50 0,43 7 

Amotivatie voormeting 2,77 0,72 32 2,44 0,80 30 2,52 0,71 32 

nameting    3,44 0,52 4 3,39 0,45 7 

*A11 geen respons nameting 
 

Tabel 3.2 Gemiddelden, standaardafwijkingen voor- en nameting Inspanning, Self-efficacy en Autonomy 

support voor geschiedenis 

  Experimentele groep 

atheneum 

Controlegroep  

havo 

  A11* H11 H12 

  G  SD n G SD n G SD n 

Effort voormeting 3,40 0,43 32 3,33 0,52 30 3,32 0,68 31 

nameting    3,43 0,38 5 3,44 0,58 16 

Self-efficacy voormeting 3,38 0,54 32 3,34 0,54 30 3,42 0,54 31 

nameting    3,60 1,11 5 3,09 0,47 16 

Autonomy 

support 

voormeting 3,37 0,29 32 3,08 0,33 30 3,10 0,40 31 

nameting    2,93 0,49 5 3,02 0,22 16 

*A11 geen respons nameting 

 

7.5.3 Motivatie voor Duits 

De voor- en nametinggemiddelden op de motivatieschalen staan in Tabel 4.1. De voor- en 

nametinggemiddelden op de schalen Effort, Self-efficacy en Autonomy support staan in Tabel 4.2. 

De gegevens zijn niet geanalyseerd omdat de respons te laag is in de experimentele groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.1 Gemiddelden, standaardafwijkingen voor- en nameting motivatie voor Duits  

  Experimentele groep 

atheneum* 

Controlegroep havo 

  

   A21 H21 H22 

 
G  SD n G  SD n G  SD n 

Intrinsieke motivatie voormeting 2,54 0,83 27 2,32 0,64 31 2,65 0,61 30 

nameting       2,46 0,91 13 

Geïdentificeerde  

motivatie 

voormeting 3,20 0,77 27 3,08 0,67 31 3,23 0,60 30 

nameting       3,04 1,06 13 

Extrinsieke  

motivatie 

voormeting 3,38 0,88 27 3,80 0,63 31 3,65 0,77 30 

nameting       3,58 0,70 13 

Amotivatie voormeting 2,62 1,10 27 2,74 0,86 31 2,68 0,97 30 

nameting       3,27 1,02 13 

 

Tabel 4.2 Gemiddelden, standaardafwijkingen voor- en nameting Inspanning, Self-efficacy en Autonomy 

support voor Duits 

  Experimentele groep 

atheneum* 

Controlegroep havo 

  

  A21 H21 H22 

 
G  SD n G  SD n G  SD n 

Effort voormeting 3,21 0,64 27 3,10 0,45 30 3,07 0,73 28 

nameting       3,07 0,56 19 

Self-efficacy voormeting 3,20 0,57 27 3,12 0,59 30 3,16 0,70 28 

nameting       3,44 0,64 19 

Autonomy support voormeting 3,22 0,47 27 3,34 0,37 30 3,24 0,43 28 

nameting       3,33 0,57 19 

 

7.6 Zelfregulatie  

7.6.1 Zelfregulatie voor aardrijkskunde 

De voor- en nametinggemiddelden op de zelfregulatieschalen staan in Tabel 5. Een covariantie-

analyse is uitgevoerd met zelfregulatieschalen als afhankelijke variabele, groep atheneum 

(experimentele groep atheneum en havo en controle groep atheneum en havo) als onafhankelijke 

variabele en voormeting zelfregulatieschalen als covariaat. Uit de analyse blijkt dat de interventie 

geen effect heeft op zelfregulatie. Uit de analyse blijkt een positief effect van het onderwijs in de 

controlegroep op de zelfregulatievaardigheden taakoriëntatie F(1,50)= 10.813, p=.002, np2=.178, 

planning F(1,50)=10.232, p=.002, np2=.170 en zelfeffectiviteit zelfregulatie F(1,50)=12,397, p=.001, 

np2=.199. Er is sprake van middelmatige effecten. De leerlingen in de controlegroep (M= taakoriëntatie 

=2.98 , SD=.90, n=24; M planning =3.42, SD=.73, n=24; M zelfeffectiviteit =3.58, SD=.67, n=24) scoren hoger 

op deze vaardigheden dan de leerlingen in de experimentele groep (M= taakoriëntatie =2.55 , SD=.73, 

n=34; M planning =2.97, SD=.75, n=34; M zelfeffectiviteit =3.07, SD=.71, n=34).



Tabel 5 Gemiddelden, standaardafwijkingen voor- en nameting zelfregulatie aardrijkskunde  

  Experimentele 

groep atheneum 

Controlegroep 

atheneum 

Experimentele 

groep havo 

Controlegroep 

havo 

   A11 A21 H11 H12 H21 H22* 

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

Taakoriëntatie  voormeting 3,06 0,61 32 2,71 0,64 26 2,79 0,69 32 2,97 0,67 30 2,53 0,85 28 2,84 0,83 26 

nameting 2,47 0,53 13 2,39 0,96 3 2,59 0,82 22 3,08 0,80 17 2,79 1,06 8    

Planning voormeting 3,54 0,47 32 3,38 0,65 26 3,45 0,85 32 3,41 0,76 30 3,13 0,86 28 3,19 0,87 26 

nameting 2,98 0,65 13 2,67 0,80 3 2,97 0,81 22 3,50 0,69 17 3,28 0,78 8    

Zelfeffectiviteit 

zelfregulatie 

voormeting 3,57 0,41 32 3,54 0,62 26 3,42 0,51 32 3,33 0,49 30 3,30 0,72 28 3,12 0,65 26 

nameting 2,94 0,53 13 2,96 0,28 3 3,14 0,79 22 3,50 0,56 17 3,75 0,85 8    

Doorzettingsvermogen voormeting 4,01 0,54 32 3,72 0,45 26 3,78 0,59 32 3,73 0,51 30 3,50 0,82 28 3,54 0,69 26 

nameting 3,18 0,44 13 3,06 0,42 3 3,18 1,04 22 3,52 0,54 17 3,52 0,68 8    

Evaluatie product 
voormeting 4,14 0,66 32 3,97 0,76 26 3,80 0,76 32 3,69 0,72 30 3,70 0,81 28 3,55 0,88 26 

nameting 3,56 0,72 13 3,56 0,69 3 3,47 0,95 22 3,71 0,59 17 3,42 0,90 8    

Evaluatie proces 
voormeting 2,73 0,71 32 2,22 0,83 26 2,63 0,93 32 2,55 0,93 30 2,18 0,93 28 2,63 0,92 26 

nameting 2,25 0,94 13 2,08 0,80 3 2,80 1,24 22 3,35 0,81 17 2,28 1,47 8    
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7.6.2 Zelfregulatie voor geschiedenis 

De voor- en nametinggemiddelden op de zelfregulatieschalen staan in Tabel 6. De gegevens zijn niet 

geanalyseerd omdat de respons te laag is in de experimentele groep. 

 

Tabel 6 Gemiddelden, standaardafwijkingen voor- en nameting zelfregulatie geschiedenis 

  Experimentele 

groep atheneum 

Controlegroep  

havo 

  A11* H11 H12 

  G  SD n G SD n G SD n 

Taakoriëntatie  voormeting 2,83 0,95 32 2,88 0,76 31 2,84 0,88 32 

nameting    3,11 1,38 6 3,16 0,66 18 

Planning voormeting 3,38 0,71 32 3,38 0,84 31 3,53 0,76 32 

nameting    3,63 1,46 6 2,94 0,88 18 

Zelfeffectiviteit 

zelfregulatie 

voormeting 3,40 0,51 32 3,41 0,51 31 3,38 0,56 32 

nameting    3,44 1,06 6 3,15 0,58 18 

Doorzettingsvermogen 
voormeting 3,82 0,56 32 3,79 0,59 31 3,72 0,42 32 

nameting    3,81 0,71 6 3,44 0,53 18 

Evaluatie product 
voormeting 4,15 0,70 32 3,68 0,81 31 3,83 0,67 32 

nameting    3,39 1,29 6 3,46 0,60 18 

Evaluatie proces 
voormeting 2,78 0,81 32 2,50 0,82 31 2,59 0,82 32 

nameting    3,71 1,44 6 2,93 0,79 18 

*A11 geen respons nameting  

 

7.6.3 Zelfregulatie voor Duits 

De voor- en nametinggemiddelden op de zelfregulatieschalen staan in Tabel 7. De gegevens zijn niet 

geanalyseerd omdat de respons te laag is in de experimentele groep. 

 

Tabel 7 Gemiddelden, standaardafwijkingen voor- en nameting zelfregulaties Duits 

  Experimentele 

groep atheneum 

Controlegroep  

havo 

  A21 H21 H22 

  G  SD n G SD n G SD n 

Taakoriëntatie  voormeting 2,74 0,63 27 2,86 0,75 30 2,65 0,63 28 

nameting       2,67 0,64 20 

Planning voormeting 3,21 0,76 27 3,13 0,83 30 3,10 0,78 28 

nameting       2,91 1,00 20 

Zelfeffectiviteit 

zelfregulatie 

voormeting 3,47 0,67 27 3,21 0,56 30 3,10 0,63 28 

nameting       3,09 0,52 20 

Doorzettingsvermogen 
voormeting 3,78 0,54 27 3,49 0,60 30 3,35 0,68 28 

nameting       3,28 0,79 20 

Evaluatie product 
voormeting 3,77 0,64 27 3,56 0,67 30 3,21 0,90 28 

nameting       3,27 1,11 20 

Evaluatie proces 
voormeting 2,22 0,87 27 2,28 0,74 30 2,47 0,76 28 

nameting       2,35 0,94 20 



 

8. Conclusie 

Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken.  

Elke docent voert een eigen interventie rondom gepersonaliseerd leren met ict uit. Het onderwijs 

sluiten de docenten aan op de belevingswereld en interesse van de leerlingen. De docenten 

differentiëren in hoge mate op niveau en tempo van de leerlingen en op inhoud van de leerstof. De 

meeste docenten ervaren de gangbare methode als een basisleiddraad voor de invulling van de 

lessen. De meeste docenten voegen eigen content toe aan de methode. Differentiatie vraagt om 

investering van tijd en inzet door de docent. Daarvoor zou de school ruimte voor kunnen maken.  

De leerlingen ervaren de invulling van de lessen als positief. Bij de aardrijkskundelessen is 

projectmatig werken leerrendabel. Bij Duits en geschiedenis ervaren de leerlingen goed te kunnen    

leren van de huidige manier van lesgeven.  

Gepersonaliseerd leren heeft een klein positief effect op motivatie van leerlingen voor onderwijs en 

zelfregulatie door leerlingen. Dit blijkt uit het resultaat dat de leerlingen in de controlegroep (A21, 

H12 en H21) meer  gemotiveerd zijn voor en meer zelfregulatievaardigheden toepassen bij 

aardrijkskunde vergeleken met de experimentele groep (A11 en H11). Een mogelijke verklaring is dat 

de docent G en de docent T iets meer gepersonaliseerd leren met ict aanbieden dan de docenten E 

en T. Een onderscheid in experimentele groep en controlegroep kan niet worden gemaakt, omdat 

alle docenten in hoge mate differentiëren in hun lessen en aansluiten bij interesse van leerlingen. In 

de werkelijkheid is de interventie ‘Aanbod extra digitaal onderwijsleermateriaal’ uitgevoerd in zowel 

experimentele als de controlegroepen. Daarnaast moet de conclusie als voorzichtig worden gezien 

omdat het gaat om één schaal waar het effect gevonden is. De interventie gepersonaliseerd leren 

heeft geen effect op zelfregulatie door de leerlingen. 

 

  

 


