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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 bij het vak 

Engels onderzocht. 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 4.3 is een school voor voortgezet onderwijs met circa 1361 leerlingen en 93 docenten. School 

4.3 biedt de volgende schoolniveaus aan: tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en 

vmbo-theoretische leerweg. De school heeft een protestants-christelijke denominatie.  

 

2.2 Visie en missie van de school
2
 

De school wil onderwijs creëren dat aantrekkelijk, uitdagend en effectief is. Het leren en de leerling 

staan in het onderwijs centraal. Bij het onderwijs wordt aangenomen dat leren een samenhangend 

proces is waarin leerlingen actief nieuwe kennis koppelen aan bestaande kennis. Van leerlingen 

wordt verwacht dat zij zich inspannen om te ontwikkelen en dat zij in toenemende mate zelf 

verantwoordelijkheid voor deze ontwikkeling nemen. Van docenten wordt verwacht dat zij de 

leerlingen hiertoe motiveren en op een constructieve wijze ondersteuning bieden. Docenten zoeken 

naar een evenwicht tussen uitdaging en ondersteuning. 

2.3 Onderwijskundige ontwikkelingen rondom gepersonaliseerd leren  

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 neemt de school deel aan Leerlabs, dat gericht is op het 

ontwikkelen van digitaal lesmateriaal, vanuit de overtuiging dat de inzet van ict van groot belang is 

om de doelstelling van het ontwikkelen van een zelfstandige en actieve leerhouding bij leerlingen te 

realiseren. In dit leerlab werkt op de school een groeiende groep docenten aan het herzien van hun 

lesmateriaal. Door middel van ict kan de docent het lesmateriaal zo arrangeren dat het past bij de 

juiste doelgroep (een leerling, een klas, een jaarlaag). Hierbij ligt de nadruk op 'blended learning' 

(combinatie tussen face-to-face learning en online leren). Doel is om een curriculum te bieden dat 

past bij de eisen van het vak, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen en aansluit bij het doel 

om de leerling meer eigenaar te laten worden van het eigen leerproces.  

Docenten hebben ook de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Door middel van een eigen 

'profielschets' hebben de docenten inzicht in hun eigen vaardigheden op het gebied van ict (hun 

eigen competentieprofiel). Aan de hand van dit overzicht formuleert de docent zijn/haar eigen 

leerdoelen. Het doel is dat de docent eigenaar wordt van zijn/haar eigen leerproces. Met en van 

                                                
1
 Bronnen: website School 4.3, communicatie school 

2
 Bron: Schoolplan School 4.3 2016-2020  
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elkaar leren is daarbij het uitgangspunt. Dit leren vindt plaats in de vorm van coaching, onderlinge 

trainingen (o.a. de lunchbijeenkomsten Food for Thought) en studiedagen. 

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 cognitieve prestaties van leerlingen? 

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

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

 

4. Interventie 
Gepersonaliseerd leren met ict wordt vormgegeven met de interventie “Differentiatie op niveau van 

de leerstof” bij Engels. De interventie biedt leerlingen de mogelijkheid hun talenten binnen een 

brugklas te ontwikkelen onafhankelijk van het advies van de basisschool en hun CITO-scores. De 

interventie heeft tot doel dat leerlingen meer eigenaar worden van hun leerproces omdat ze zelf 

medeverantwoordelijk zijn in welke groep ze terecht komen. De interventie wordt in het schooljaar 

2016-2017 uitgevoerd in theoretische brugklassen (TH-brugklassen) die samengesteld zijn uit een 

theoretische leerweg en een havo-niveauleerweg. Het eerste halfjaar wordt aan deze groep 

leerlingen Engels aangeboden op hetzelfde niveau. Vervolgens worden de leerlingen getest op hun 

kennis en vaardigheden van de Engelse taal. Op basis van de testresultaten in het eerste half jaar 

worden de leerlingen verdeeld in twee nieuwe groepen, Engels 1 (E1) en Engels 2 (E2). De groep E1 

bestaat uit leerlingen die de Engelse taal minder goed beheersen. De groep E2 bestaat uit leerlingen 

die Engels op een hoog niveau beheersen. Het tweede halve schooljaar worden de leerlingen in de 

E2-groep onderwezen op het vwo-niveau en de leerlingen in de E1 groep op Havo-Theoretische 

Leerweg-niveau.  

De groepen gebruiken digitale methodes in combinatie met schriftelijke methodes. De rol van de 

docenten verandert naar meer op maat werken met leerlingen. Omdat leerlingen in de nieuwe 

klassen een ongeveer gelijk taalniveau hebben, is er voor de docenten meer ruimte om aandacht te 

geven aan leerlingen. Inhoudelijk wordt er gedifferentieerd doordat er verrijkingsstof aangeboden 

wordt. De uitleg is toegesneden op tempo en niveau van de leerlingen. De interventie- en 

controlegroepen gebruiken digitale methodes in combinatie met een schriftelijke methode. 

Leerlingen worden hoofdzakelijk onderwezen met behulp van ict (smartboard in klaslokaal), laptops 

(MacBook), en ter uitzondering kan hun gevraagd worden om enkele opdrachten schriftelijk te 

maken. Daarnaast kunnen leerlingen in het  gebruikmaken van computers. Alle leerlingen en 

docenten hebben de beschikking over een eigen laptop (MacBook).  

4.1 Onderzoeksdesign 

De twee klassen E1 en E2 vormen de experimentele groepen, omdat de interventie in deze klassen 

uitgevoerd is. Twee klassen 1ste leerjaar havo (H1 en H2) vormen de controlegroep. In deze klassen 

wordt gewerkt met dezelfde methode als in de interventiegroep. Alleen krijgt de vwo-groep (E2) een 

vwo-tekstboek extra leermateriaal. In de twee controlegroepen wordt geen splitsing gemaakt. Het 

onderzoeksdesign betreft een voor- en nameting opzet met twee experimentele groepen en twee 

controlegroepen.  
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4.2 Deelnemers 

Volgens de schoolgegevens zitten in er in de experimentele groepen 57 leerlingen (klas 1TH1 n=27 

leerlingen, 1TH2 n=30). In de controleklassen zitten 49 leerlingen (H1 n=25 leerlingen en H2 n=24). 

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

leerlingen in experimentele groepen volgen bij de voormeting het eerste leerjaar theoretische 

leerweg en havo-niveauleerweg (TH1 n=27, 67% mannelijk; TH2 n=25, 56% mannelijk). De 

controlegroep is samengesteld uit leerlingen die het eerste leerjaar havo volgen (H1 n=24, 71% 

mannelijk; H2 n=24, 58% mannelijk). In oktober 2016 (3 maanden voor aanvang van de interventie) 

was de gemiddelde leeftijd van de leerlingen in de experimentele groepen (TH1 M=12,33, SD=.48, 

n=27; TH2 M=12,28, SD=.61, n=25) en de controlegroepen (H1 M=12,00, SD=.42, n=24; H2 M=12,21, 

SD=.41, n=24) ongeveer 12 jaar. 
 

4.3 Dataverzameling 

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

respons 100% in de experimentele groepen (67% m, n=27). In de controlegroep H1 was de respons 

96% en in controlegroep H2 100%. 

De vragenlijst van de nameting is afgenomen in juni 2017. Op de nameting is 93% van de leerlingen 

uit experimentele groep TH1 aan de vragenlijst begonnen; voor experimentele groep TH2 was dit 

87%. Bij de nameting is 100% van de leerlingen uit de controlegroep H1 aan de vragenlijst begonnen 

en 96% uit de controlegroep H2. Voor beide metingen geldt dat technische belemmeringen een rol 

konden spelen bij de digitale afnames, waardoor leerlingen niet altijd de vragenlijst volledig konden 

invullen. 

Naast kwantitatieve data is ook een kwalitatieve dataverzameling gedaan. Met 2 groepen leerlingen 

à 2 leerlingen uit de experimentele klassen is een interview gehouden over de interventie. Ook is 

gesproken met de twee docenten die de interventie uitvoeren. Een van de docenten heeft een 

schriftelijk reactie gegeven.  

 

5. Instrumenten 
5.1 Vragenlijst 

De vragenlijst van zowel de voor- als nameting bestond uit 68 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 (αvoormeting=.46, 

αnameting=.43). 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 docenten hebben schriftelijk gereageerd op een set vragen. De focus van de vragenlijst ligt op de 

invulling van en ervaring met de interventie. Voorbeeldvragen zijn: “Kunt u zo precies mogelijk 

beschrijven hoe de lessen eruitzien?” en “Hoe is uw rol veranderd en hoe gaat u daarmee om?”.  
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6. Analyses 
6.1 Vragenlijst 

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

verschillen. Er is een t-test gedaan om na te gaan of er een verschil is tussen de klassen op de 

voormeting. Voor elke schaal uit de vragenlijst is een covariantie-analyse gedaan, 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 zijn uitgeschreven ten behoeve van de inhoudsanalyse. Dat is 

samenvattend gedaan met hoofdpunten. Aan de hand van de interventiebeschrijving zijn kenmerken 

geformuleerd. Op basis van die kenmerken is de inhoud van de interviews geanalyseerd.  

De antwoorden van de docenten op de vragenlijst zijn ook op basis van de interventiekenmerken 

geanalyseerd, om de invulling van de interventie te beschrijven en de ervaringen van de docenten 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 vijf stellingen. Leerlingen gaven voor de stellingen 

aan hoe vaak zij het afgelopen jaar dat wat in de stellingen omschreven staat, deden (5-puntsschaal; 

1 = nooit, 5 = altijd). In Tabel 1 staan de gemiddelden en de standaardafwijking per stelling 

weergegeven. Een ANOVA is uitgevoerd, met scores op de fidelity check stellingen en groep 

(experimentele groepen en controlegroepen) als onafhankelijke variabele. Er is geen significant 

verschil tussen de experimentele groepen en de controlegroepen op de vier stellingen die 

kenmerkend zijn voor de interventie.  

  

7.2 Invulling van de interventie  

Leerlingen krijgen in hun klas, gedurende de eerste helft van het schooljaar, twee periodes van het 

schooljaar 2016-2017, Engels op vmbo-theoretisch /havo-niveau. Vanaf het begin van het jaar 

worden twee vmbo-theoretisch-havo klassen parallel onderwezen op hetzelfde niveau. Gedurende 

het eerste halve jaar worden de leerlingen getest op hun kennis en vaardigheden van de Engelse 

taal. Op basis van de testresultaten in het eerste half jaar worden leerlingen verdeeld in twee 

nieuwe niveaugroepen: Engels1 (E1): vmbo-t/havo en Engels2 (E2): vwo. Het tweede halve 

schooljaar worden de leerlingen in de E2 groep onderwezen op het vwo-niveau en de leerlingen in 

de E1 groep op vmbo-theoretisch/havo-niveau. 

Docenten bieden niveauonderwijs aan binnen het vak Engels. Differentiatie vindt plaats op niveau 

door de splitsing van een groep leerlingen in twee groepen van ongelijk niveau en het bieden van 

onderwijs op niveau. De Engels-2 lessen onderscheiden zich van de Engels-1 lessen als volgt: 1. 

Grammatica-onderwerpen gaan meer de diepte in; 2. Spreekbeurten zijn langer, hebben hogere 

eisen; 3. Hogere eisen aan bv. ingeplande werkstukken en 4. Meer ruimte voor bv: debatten, gastles 

van native speaker, verdiepende activiteiten.  

Leerlingen die Engels op vwo-niveau krijgen, wordt verdiepingstof aangeboden die aansluit bij hun 

interesse in de zin dat zij niet de lesstof (vmbo-t/havo-niveau) hoeven te behandelen die ze al 

beheersen. Leerlingen die Engels op vmbo-t/havo-niveau krijgen, hebben juist ruimte voor extra 
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uitleg (in het Nederlands), oefenen van de lesstof op hun niveau en reageren in het Nederlands in de 

lessen. De leerlingen die verder gaan op vwo-niveau, krijgen daarvoor een vwo-tekstboek. Daarnaast 

kunnen zij bij de digitale methode het vwo-werkboek aanklikken. Leerlingen bereiden hun 

opdrachten voor, zoals spreukbeurten, maken de oefeningen op Stepping Stones, doen 

boekbesprekingen, discussiëren in het Engels. Leerlingen behandelen verdiepingsstof op niveau. 

Docent is instructeur en begeleider, geeft uitleg in het Nederlands en het Engels, overhoort 

leerlingen, zet leerlingen aan het werk met oefeningen. Docent begeleidt leerlingen, maar is vooral 

een instructeur. De leerlingen werken in een groep waar iedere leerling ongeveer hetzelfde niveau 

Engels beheerst.  

Docenten hebben aandacht voor de zwakkere leerling en voor de sterkere leerling. Docenten bieden 

gerichter stof aan, staan uitgebreider stil bij bepaalde stof, zonder dat een (te) groot deel van de 

leerlingen afhaakt omdat zij ‘het toch al snappen’. Ook geven docenten individuele feedback aan de 

leerlingen tijdens de les. 

 

7.3 Ervaring docenten met de interventie  
7.3.1 Invulling interventie  

Het doel van de interventie is volgens de docent de leerlingen de kans te geven op hun niveau Engels 

te krijgen, waarbij de zwakke leerling meer ondersteuning krijgt en de sterkere leerling meer 

uitdaging. 

Gedurende de interventie hebben de leerlingen zowel uit de interventieklassen als de 

controlegroepen gewerkt met Stepping Stones. De opdrachten staan online op de 

website: http://steppingstones.online.noordhoff.nl Alleen de leerlingen uit de interventieklas E2 

kregen een ander tekstboek. 

De lessen zijn tijdens de uitvoering van de interventie niet aangepast door de docenten. Een les 

Engels start meestal met een revisie van het huiswerk, waarna er kort wordt overhoord, door de 

docent of door de leerlingen. De rol van de docent is niet wezenlijk anders tussen de twee docenten 

die de interventie hebben uitgevoerd. Iedere docent legt zijn eigen accenten op zijn onderwijs, maar 

omdat leerlingen gezamenlijk toetsen krijgen, is het boek wel de leidraad voor wat betreft de inhoud 

en tempo waarin docenten lesgeven. 

Inhoudelijk is de interventie optimaal uitgevoerd en zijn de eerste indrukken veelbelovend, maar 

organisatorische knelpunten belemmeren een inbedding in het curriculum. Omdat het parallel 

roosteren van docenten niet blijkt te passen in het rooster van de school, krijgt de interventie geen 

vervolg in het volgend schooljaar. Voor de docent en de leerlingen is dit een teleurstelling. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://steppingstones.online.noordhoff.nl/


 

Tabel 2 Gemiddelden, standaardafwijkingen per interventiekenmerkende stelling uitgesplitst naar conditie 

   Experimentele  groep 
TH1 

Experimentele  groep 
TH2 

Controlegroep  
H2 

Controlegroep  
H2 

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

(1) Werken met digitale opdrachten  

(bijvoorbeeld opdrachten op een computer/laptop/tablet) 

3,95 0,95 20 3,56 1,20 18 3,90 0,83 21 3,89 1,15  19 

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

presentatie) 

3,10 0,55 20 2,89 1,08 18 3,43 0,81 21 2,58 1,31 19 

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

maken 

3,00 0,73 20 2,83 0,99 18 3,29 1,01 21 3,00 1,20 19 

(4) Moeilijke opdrachten maken (bijvoorbeeld opdrachten waarvoor je veel 

hulp nodig hebt om ze te maken) 

3,30 0,57  20 2,83 1,04 18 3,48 0,87 21 3,16 1,21  19 

(5) Opdrachten sneller afmaken 

(bijvoorbeeld opdrachten op een computer/laptop/tablet 

3,25 1,02  20 3,06 1,11  18 3,62 0,74 21 3,42 1,07 19 



 

7.4 Ervaring leerlingen met de interventie  
7.4.1 Invulling interventie  

Leerlingen ervaren de splitsing van klassen positief, omdat zij op niveau goed uitleg krijgen. De 

leerlingen in de klas Engels 1 vinden het goed dat zij uitleg in het Nederlands krijgen en niet in het 

Engels zoals zij dat verwachten in klas Engels 2. Daarnaast vinden leerlingen de mogelijkheid te 

reageren in het Nederlands goed, omdat leerlingen het reageren in het Engels als te moeilijk 

ervaren. Voor de leerlingen is de splitsing zinvol omdat zij ervaren dat de aandacht van de docenten 

voor de individuele leerlingen in de klassen E1 en E2 gelijkmatig is verdeeld. De leerlingen in de klas 

Engels 2 voelen zich uitgedaagd door de voor hen moeilijke leerstof, zoals boekbesprekingen. Voor 

Engels 2 leerlingen geldt ook dat zij ervaren goed te zijn in het Engels en om die reden zich inzetten 

voor Engels om nog beter te worden.  

Op de vraag “Waarom wordt er bij Engels gesplitst in Engels 1 en 2?” reageerden de leerlingen in 

termen van differentiatie op niveau. 

Volgens de E1-leerlingen wordt er bij Engels gesplitst, omdat sommige leerlingen Engels goed 

beheersen, maar op TL-niveau zitten, waar zij niet kunnen leren op vwo-niveau. En omdat er veel 

verschillen zijn tussen de leerlingen in één klas, wordt er met de splitsing rekening mee gehouden 

met de uitleg. 

Ook is voor de E1-leerlingen de splitsing zinvol, omdat ze veel aandacht krijgen. Voor de splitsing 

kreeg de ene leerlinge meer aandacht dan de andere, dat is na de splitsing meer gelijk verdeeld. 

Met aandacht bedoelen leerlingen extra uitleg bij een opdracht van de docent. Voor de splitsing 

mochten leerlingen geen vraag stellen tijdens het stil werken, omdat zij dan andere leerlingen 

zouden storen. De leerlingen liepen dan achter.  

De E1-leerlingen vinden de splitsing zinvol, omdat iedereen wel goede cijfers wil en voor de 

leerlingen die Engels goed kunnen, is het ook niet leuk om in een klas te zitten waarin zij altijd alles 

weten. Een leerling schets het nut van de splitsing als volgt: 

 

 “Als je alles weet, kom je irritant over. Als je in een klas zit met kinderen die net als jij zijn, dan zit je 

op je normale niveau. Als wij bijvoorbeeld wat meer moeite hebben, dan wordt het beter uitgelegd 

en halen wij goede cijfers en voor hen is het een beetje een uitdaging en niet de hele tijd hetzelfde. 

Voor ons is het beter dat we wat meer uitleg krijgen, dan gaan we Engels ook leuker vinden want als 

je niks snapt bij een les, of er wordt geen aandacht of goede uitleg aan jou gegeven dan is het niet 

leuk. Als je niet weet waar een opdracht over gaat haal je ook geen goede cijfers.” 

 

Volgens de E2-leerlingen wordt er bij Engels gesplitst, omdat leerlingen die nog geen Engels hebben 

gehad Engels moeilijk vinden. Op sommige bassischolen was nog niet veel Engels gegeven, dus lopen 

sommige leerlingen een beetje achter. Voor deze leerlingen wordt het na de splitsing makkelijker en 

leerlingen die Engels al wel hebben gehad, krijgen meer uitdaging. 

Volgens de E2-leerlingen verveelden zij zich in de lessen voor de splitsing omdat ze de meeste 

leerstof al beheersten, maar toch nog uitgebreid uitleg daarover kregen. Daarom deden zij niet 

genoeg mee met de les. Bij de toets kwamen ze dan nieuwe dingen tegen. Zij haalden lagere cijfers, 

omdat ze in de lessen dachten dat ze de leerstof toch al beheersen. E2-leerlingen zijn blij dat zij op 

het vwo-niveau les krijgen, omdat zij voelen dat zij goed zijn in Engels en uitgedaagd worden. 

Volgens de E2-leerlingen is de splitsing zinvol omdat zij merken dat zij steeds meer hun best gaan 

doen omdat ze het steeds leuker vinden. Het leren wordt steeds makkelijker. 
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7.4.2 Differentiatie 

De E1-leerlingen vinden dat er meer uitleg gegeven wordt in de lessen. Zij ervaren de manier van 

lesgeven als positief omdat zij passend uitleg krijgen en omdat zij hulp krijgen van de docent. Als zij 

de leerstof niet snappen krijgen zij uitleg eerst in het Nederlands en dan in het Engels. 

Volgens de E1-leerlingen krijgen zij in een les Engels eerst een verhaal of een uitleg van grammatica 

en daarna maken zij opdrachten. Soms staat er een tekst op het bord waarbij de docent uitleg geeft. 

Soms lezen leerlingen om de beurt een tekst voor en de docent pikt sommige woorden uit de tekst 

en voor vertaling.  

Na de splitsing hebben E2-leerlingen meer uitdaging en dan vinden ze het leuker om meer Engelse 

les te krijgen. Onder uitdaging verstaan E2-leerlingen een boek lezen met een boekbespreking en 

moeilijkere woorden. De lessen voelen voor de leerlingen hetzelfde maar de stof ervaren zij als 

moeilijker dan voor de splitsing. Het grootste gedeelte wordt er gezamenlijk uit het boek gewerkt. 

Volgens de E2-leerlingen geeft de docent les in het Engels, bij vragen worden antwoorden in het 

Engels verwacht. De leerlingen vinden dat ze zo sneller en makkelijker leren. Leerlingen moesten 

eerst wennen aan deze manier van lesgeven. Nu weten zij dat zij fouten mogen maken en worden zij 

door de docent verbeterd. Als een leerling iets niet begrijpt, dan krijgt hij individueel uitleg van de 

docent. 

 

7.4.3 Ict-gebruik  

Volgens E1-leerlingen maken zij de opdrachten op de laptop. Daarbij werkt de verbinding met 

internet soms niet optimaal. Daarom zijn ze bezig met het herstellen van de verbinding, maken ze de 

opdrachten ook met boek en schrift of thuis.  

Volgens E2-leerlingen gebruiken zij een laptop bij de huiswerkopdrachten en bij uitzondering ook 

voor luisteropdrachten. Ook E2-leerlingen ervaren soms opstartproblemen met de 

internetverbinding, die zij zelf proberen op te lossen.  

 

7.5 Leerprestaties  
In Tabel 3 zijn de gemiddelden voor Engels weergegeven per periode van het schooljaar 2016-2017 

voor de experimentele groepen en de controlegroepen. Een periodegemiddelde betreft alle cijfers 

van de desbetreffende periode. Omdat de interventie plaatsvond na de tweede periode en tot het 

eind van het schooljaar 2016-2017 duurde, is ervoor gekozen de cijfers van de tweede periode mee 

te nemen als indicator voor leerprestaties van de voormeting. De cijfers van de vierde periode 

vormen voor de groepen een indicator voor de leerprestaties van de nameting. 

Er is een t-test uitgevoerd om te testen of er verschillen bestaan in de scores op de voormeting van 

de tweede periode tussen de experimentele groepen. Er is een verschil gevonden op de voormeting 

tussen de experimentele groepen t(52)=2.056, p=.045, d=.55. Dit effect is middelmatig qua grootte. 

De leerlingen in de experimentele groep E1 M=6,74, SD=1,15, n=27 scoorden hoger dan de 

leerlingen in de experimentele groep E2 M=6,05, SD=1,33, n=28. Ook is een t-test uitgevoerd om te 

testen of er verschillen bestaan in de scores op de voormeting van de tweede periode tussen de 

controlegroepen. Er is een verschil tussen de controlegroepen op de voormeting t(45)=3.966, p=.00, 

d=1.13. Er is sprake van een groot effect. De leerlingen in de controlegroep H1 M=7,86, SD=1,57, 

n=25 scoorden hoger dan de leerlingen in de controlegroep H2 M=6,29, SD=1,19, n=24.  
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Tabel 3 Gemiddeldes leerprestaties Engels experimentele groepen en controlegroepen 

 Experimentele 

groep E1  

 Experimentele 

groep E1  

 Controlegroep 

H1  

 Controlegroep 

H2  

 

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

Periode 2 

voormeting 

6,74 1,15 27 6,05 1,33 28 7,86 1,57 25 6,29 1,19 24 

Periode 4 

nameting 

6,62 1,18 27 6,39 1,09 28 6,28 1,73 25 6,95 0,84 24 

 

Een covariantie-analyse is uitgevoerd om de leerprestaties bij de nameting (periode 4) te beoordelen 

tussen de experimentele groepen en de controlegroepen, waarbij rekening gehouden is met de 

leerprestaties van de groepen bij de voormeting (cijfers van periode 2). Er is een positief effect 

gevonden van de interventie op de leerprestaties van de leerlingen F(3,99)=3.382, p=.021, np2=.093. 

Dit effect is klein, maar 9% van de variantie in de scores wordt verklaard door de interventie. De 

experimentele groep E1 scoort hoger (M=6,62 SD=1.18, n=27) dan de controlegroep H1 (M=6,28, 

SD=1,73 n=25) op de nameting vierde periode, rekening houdend met de voormeting tweede 

periode. 

 

7.6 Motivatie  
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. Er 

is een t-test uitgevoerd om te testen of er significante verschillen bestaan in de voormetingscores 

tussen de experimentele groep TH1 en de experimentele groep TH2. Er zijn geen verschillen 

gevonden in motivatieschalen, Self-efficacy, Effort en Autonomy support tussen de experimentele 

groep TH1 en de experimentele groep TH2 op de voormeting.  

Om te bepalen wat het effect is van de interventie op de motivatie van de leerlingen is een 

covariantie-analyse uitgevoerd met motivatieschalen als afhankelijke variabelen, groep 

(experimentele groepen en controlegroepen) als onafhankelijke variabele en voormeting 

motivatieschalen als covariaat. Er is geen effect van de interventie op de motivatie van de leerlingen 

gevonden. Uit de analyse bleek een positief effect van het onderwijs op de Geïdentificeerde 

motivatie van de leerlingen in de controlegroep H2 F(3,82)=3.077, p=.032, ηp2=.101. Er is sprake van 

een middelmatig effect. Een hoge score op deze schaal betekent dat de leerlingen voor school 

werken omdat zij dat belangrijk vinden en daar zelf voor kiezen. De leerlingen uit de controlegroep 

H2 scoren significant hoger op de schaal Geïdentificeerde motivatie (M=3,90, SD=0,71, n=22) dan de 

leerlingen uit de experimentele groep TH2 (M=3,12, SD=1,09, n=21). 

Uit de analyse bleek ook een positief effect van het onderwijs op Amotivatie van de leerlingen in de 

controlegroep H2 F(3,82)=2.849, p=.042, ηp2=.094. Er is sprake van een middelmatig effect. Een 

hoge gemiddelde score op deze schaal betekent dat de leerlingen geen besef hebben waarvoor ze 

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

leerlingen uit de experimentele groep TH1 (M=2,19, SD=0,79, n=26) en de leerlingen uit de 

controlegroep H1 (M=2,33, SD=0,84, n=21) scoren significant hoger op de schaal Amotivatie dan de 

leerlingen uit de controlegroep H2 (M=1,68, SD=0,58, n=22).  

Om te bepalen wat het effect is van de interventie op de Effort, Self-efficacy en Autonomy support 

van de leerlingen is een covariantie-analyse uitgevoerd met deze motivatieschalen als afhankelijke 

variabelen, groep (experimentele groepen en controlegroepen) als onafhankelijke variabele en de 

voormeting van deze motivatieschalen als covariaat. Er is geen effect van de interventie op Effort en 
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Autonomy support gevonden. Uit de analyse bleek een positief effect van het onderwijs op Self-

efficacy van de leerlingen in de controlegroep H1 F(3,66)=2.887, p=.042, ηp2=.116. Er is sprake van 

een middelmatig effect. De leerlingen uit de controlegroep H1 scoren significant hoger op de schaal 

Self-efficacy (M=3,98, SD=0,76, n=20), dan de leerlingen uit de experimentele groep TH2 (M=3,12, 

SD=1,07, n=16).  

 

7.7  Zelfregulatie  
De voor- en nametinggemiddelden op de motivatieschalen staan in Tabel 5. Er is een t-test 

uitgevoerd om te testen of er significante verschillen bestaan in de voormetingscores tussen de 

experimentele groep TH1 en de experimentele groep TH2. Er zijn geen verschillen gevonden tussen 

de experimentele groep TH1 en de experimentele groep TH2 op de voormeting zelfregulatie.  

Om te bepalen wat het effect is van de interventie op de zelfregulatie van de leerlingen is een 

covariantie-analyse uitgevoerd met zelfregulatieschalen als afhankelijke variabelen, groep 

(experimentele groepen en controlegroepen) als onafhankelijke variabele en voormeting 

zelfregulatieschalen als covariaat. Er is geen effect van de interventie op de zelfregulatie van de 

leerlingen gevonden. Uit de analyse bleek een positief effect van het onderwijs op de zelfeffectiviteit 

van de leerlingen in de controlegroep H1 F(3,65)=2.716, p=.052, ηp2=.111. Er is sprake van een 

middelmatig effect. De leerlingen uit de controlegroep H1 scoren significant hoger op de schaal 

zelfregulatie zelfeffectiviteit (M=3,63, SD=0,62, n=21) dan de leerlingen uit de experimentele groep 

TH2 (M=2,96, SD=1,00, n=19). 

 

Tabel 4.1 Gemiddelden, standaardafwijkingen voor- en nameting motivatieschalen per conditie  

   Experimentele 

groep TH1  

Experimentele 

groep TH2 

Controlegroep 

H1 

Controlegroep 

H2 

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

Intrinsieke 

motivatie 

voormeting 3,52 0,82 27 3,77 0,74 21 3,31 0,97 22 3,53 1,11 22 

nameting 3,02 0,93 27 2,77 1,20 26 2,88 0,67 22 3,29 0,76 23 

Geïdentificeerde  

motivatie 

voormeting 3,76 0,75 27 3,93 0,70 21 3,89 0,73 22 3,89 0,93 22 

nameting 3,51 0,94 27 3,25 1,04 26 3,64 0,76 22 3,84 0,80 23 

Extrinsieke  

motivatie 

voormeting 2,90 0,98 27 2,77 0,88 21 3,10 0,88 22 2,73 0,95 22 

nameting 2,85 0,85 27 2,81 1,00 26 3,25 0,68 22 3,22 0,84 23 

Amotivatie voormeting 1,64 0,50 27 1,71 1,02 21 2,05 0,79 22 1,56 0,66 22 

nameting 2,19 0,77 27 2,02 0,86 26 2,31 0,83 22 1,77 0,71 23 

 

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

support per conditie 

  Experimentele 

groep TH1  

Experimentele 

groep TH2 

Controlegroep 

H1 

Controlegroep 

H2 

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

Effort voormeting 3,71 0,69 25 3,65 0,57 23 3,46 0,80 21 3,87 0,58 21 

nameting 3,18 0,63 20 3,30 0,79 18 3,02 0,75 21 3,61 0,40 19 

Self-efficacy voormeting 3,79 0,62 25 3,77 0,72 23 3,58 0,95 21 3,94 0,77 21 

nameting 3,58 0,80 20 3,20 1,04 18 3,93 0,74 21 3,63 0,73 19 

Autonomy 

support 

voormeting 3,30 0,40 25 3,40 0,44 23 3,30 0,43 21 3,31 0,39 21 

nameting 3,20 0,44 20 3,13 0,34 18 3,09 0,52 21 3,20 0,54 19 



 

Tabel 5 Gemiddelden (G), standaardafwijkingen (SD), aantallen leerlingen (n) voor- en nameting zelfregulatieschalen per conditie  

  Experimentele groep TH1  Experimentele groep TH2 Controlegroep H1 Controlegroep H2 

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

Taakoriëntatie voormeting 2,89 0,66 25 3,15 0,63 24 2,90 0,64 21 3,02 0,68 21 

nameting 2,72 0,61 21 2,79 0,99 21 2,68 0,85 23 2,89 0,91 19 

Planning  

 

voormeting 2,89 0,84 25 3,28 0,84 24 3,18 0,64 21 2,98 0,96 21 

nameting 2,69 0,90 21 2,62 1,22 21 2,97 0,92 23 2,93 0,97 19 

Zelfeffectiviteit 

zelfregulatie 

voormeting 3,60 0,40 25 3,61 0,61 24 3,43 0,82 21 3,43 0,61 21 

nameting 3,14 0,60 21 2,98 0,97 21 3,61 0,63 23 3,36 0,76 19 

Doorzettingsvermogen voormeting 3,82 0,60 25 3,89 0,76 24 3,64 0,85 21 4,08 0,56 21 

nameting 3,37 0,81 21 3,28 1,28 21 3,31 0,87 23 3,54 0,68 19 

Evaluatie proces  voormeting 2,92 0,99 25 3,07 1,03 24 2,70 1,07 21 2,76 1,10 21 

nameting 3,92 0,82 21 2,63 1,04 21 2,71 1,04 23 2,88 0,98 19 

Evaluatie product voormeting 3,95 0,86 25 4,00  0,82 24 4,02 0,90 21 3,94 0,81 21 

nameting 3,03 0,83 21 3,25 1,32 21 3,52 1,01 23 3,72 0,86 19 
 

 

 



 

8. Conclusie  
De interventie onderscheidt de interventiegroep niet van de controlegroepen op basis van een 

aantal interventiekenmerken. Het is mogelijk dat deze kenmerken geen onderscheidend vermogen 

hebben, omdat ze niet voldoende typerend zijn voor de interventie, waardoor de leerlingen in de 

verschillende groepen de interventiekenmerken in wezen niet anders ervaren.  

De interventie bestaat uit differentiatie op niveau: uitdagen van de leerlingen die goed zijn in Engels 

door moeilijker leerstof en het geven van veel uitleg aan leerlingen die Engels minder goed 

beheersen. De ervaringen van de docent zijn positief over deze manier van werken.  

Voor de ervaringen van leerlingen met betrekking tot splitsing geldt dat zij positief zijn over de 

lessen na de splitsing. Algemene conclusies zijn: Leerlingen in de klas E1 ervaren de Engelse lessen 

na de splitsing als een zone van comfort. Zij vinden het goed dat het Nederlands wordt gebruikt voor 

de uitleg. Leerlingen in de klas L2 ervaren Engelse lessen uitdagend en willen beter worden in het 

Engels omdat zij na de splitsing hebben ervaren dat zij goed zijn in het Engels.  

Wat betreft cognitieve prestaties, kan er geconcludeerd worden dat de interventie “Differentiatie op 
niveau van de leerstof” een klein positief effect heeft op de Engels leerprestaties van de leerlingen in 
de interventiegroep E1.  
Op basis van de resultaten over motivatie, kan de conclusie worden getrokken dat de interventie 

geen effect heeft op de motivatie van de leerlingen voor het onderwijs. Uit de resultaten bleek dat 

de interventieklas H2 hoger scoort op de schaal geïdentificeerde motivatie dan de controleklas TH2. 

Uit de resultaten bleek dat ook de klas H2 lager scoort op Amotivatie dan de experimentele groep 

TH1. Daarnaast bleek er uit de resultaten dat H1 hoger scoort op self-efficacy dan TH2. Hier is er 

sprake van een voordeel voor één van de controlegroepen op één motivatieschaal per vergelijkende 

groep. Het is aannemelijk dat het gaat om weinigzeggende resultaten, omdat geen van de 

controleklassen wezenlijk hoger scoort op meerdere motivatieschalen vergeleken met beide 

interventiegroepen. Omdat er geen cumulatieve effecten zijn gevonden, kan er niet geconcludeerd 

worden dat de controlegroepen gemotiveerder zijn dan de interventietroepen. Op basis van de 

resultaten over zelfregulatie, kan worden geconcludeerd dat de interventie geen effect heeft op de 

zelfregulatie van de leerlingen. Uit de resultaten bleek dat de klas H1 hoger scoort op de schaal 

zelfregulatie zelfeffectiviteit dan TH2. Dit resultaat is weinigzeggend, omdat het gaat om een effect 

op één van de zes zelfregulatieschalen. In het geval er op meerdere zelfregulatieschalen positieve 

effecten waren gevonden voor die controlegroep, dan zou eerder aannemelijk zijn dat het onderwijs 

in die groep een effect heeft op zelfregulatie van de leerlingen in die controlegroep. 


