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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 zijn twee interventies op school onderzocht, één binnen het vak Engels en één 

binnen het vak wiskunde. Het interventieonderzoek bestaat uit twee metingen, een voormeting en een 

nameting. Deze metingen worden teruggekoppeld in dit schoolrapport.  

 

2. Schoolcontext1  
School 4.11/5.11 is een scholengemeenschap voor vmbo, havo en atheneum met circa 2370 leerlingen 

en met een personeelssterkte van 206,2 fte’s. De school biedt onderwijs aan op verschillende niveaus: 

brugklas (algemeen); vmbo-gemengd/theoretisch; vmbo-(g)t/havo; havo; (tweetalig) havo/vwo; 

(tweetalig) vwo. De onderzoekslocatie X biedt vmbo (leerjaar 1 en 2 met lwoo), havo, vwo en tweetalig 

havo en vwo aan circa 992 leerlingen. De school heeft een rooms-katholieke denominatie.  

2.1 Visie en missie van de school
2
 

De visie op het onderwijs kenmerkt zich door individuele aandacht voor leerlingen. Leerlingen kunnen 

onderwijs volgen op het voor hen juiste niveau. Leerlingen kunnen doorstromen naar een ander niveau, 

zonder dat ze daarvoor de school hoeven te verlaten. De school zorgt voor een veilige en toegankelijke 

leefomgeving, waarin leerlingen individueel aandacht krijgen. Dat gebeurt door een leerlingvriendelijke 

benadering en een begeleidingsysteem. Het personeel stelt de leerling centraal op een uitnodigende, 

activerende en uitdagende manier. Het doel is om leerlingen inzicht te geven in hun mogelijkheden. 

 

2.2 Visie op gepersonaliseerd leren 

De visie richt zich op de vraag “Hóe wil de leerling leren?”. De school wil het ‘onderwijs van de toekomst’ 

een kans wil geven met “Persoonlijk Leren”. Vanaf schooljaar 2016-2017 werkt elke brugklasleerling 

binnen havo/vwo volgens het principe van “Persoonlijk Leren”. Volgens de visie van de school “…bepaalt 

de leerling met de mentor, steeds meer zélf hoe hij of zij gaat leren. De leerling ruilt bijvoorbeeld het uur 

van een ‘goed’ vak in voor dat van een vak waar het wat meer moeite mee heeft. Of gaat bepaalde 

vakken op havoniveau doen, en andere op het vwo. En krijgt daar óók een diploma voor!”.  

 

Aan het Doorbraakproject heeft alleen de locatie X meegedaan. Onderstaande tekst heeft alleen 

betrekking op deze locatie. 

 

 

                                                
1 Bronnen: website School 4.11/5.11, communicatie school 
2 Bron: Schoolplan 2015-2019, School 4.11/5.11 
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3. Onderzoeksvragen 
In samenspraak met de school zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld voor zowel de interventie 

binnen het vak Nederlands en binnen het vak wiskunde: 

 

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 door leerlingen?  

 

4. Interventie 
Het gepersonaliseerd leren met ICT wordt vormgegeven binnen de interventie “Persoonlijk leren” bij 

Nederlands en wiskunde. Leerlingen hebben een iPad tot hun beschikkling in de lessen om te kunnen 

werken in een digitale leeromgeving. Binnen de interventie “Persoonlijk leren” krijgen leerlingen 

individuele begeleiding door de vakdocenten en door een mentor. De leerlingen bepalen met hun 

mentor zélf hoe zij gaan leren. Docenten geven gedifferentieerd onderwijs gebaseerd op de persoonlijke 

leerbehoeften van leerlingen en willen beter hierop kunnen inspelen door het zelf ontwikkelen van 

lessen. In het schooljaar 2016/2017 ontwikkelen twee docenten (een docent wiskunde en een docent 

Nederlands) lessen en voeren deze uit. Bij de ontwikkeling van de lessen binnen de interventie staat de 

aandacht voor de individuele leerling centraal. Leerlingen doorlopen verschillende trajecten in aanloop 

naar klassikale lessen, bijvoorbeeld doordat ze verschillende opdrachten als voorbereiding op een les 

hebben gemaakt. Binnen deze context wordt gekeken hoe docenten invulling geven aan het 

gepersonaliseerd leren en de effectiviteit van de interventie.  

 

4.1 Onderzoeksdesign 

Er is één docent Nederlands en een één docent wiskunde betrokken bij de uitvoering van de interventie. 

Beide interventies worden uitgevoerd in een klas tweetalig onderwijs havo/vwo en in een klas tweetalig 

vwo. De twee klassen vormen elkaars vergelijkingsgroep, omdat er geen controlegroep beschikbaar is. 

Het onderzoeksdesign betreft een voor- en nameting opzet met twee experimentele groepen. Tabel 1 

geeft een overzicht van het onderzoeksdesign. 

 

Tabel 1 Onderzoeksdesign  

 Klas Meting 1 Interventie  Meting 2 

Experimentele 
groep 1 

havo/vwo voormeting Nederlands 
wiskunde 

nameting 

Experimentele 
groep 2  

vwo voormeting Nederlands 
wiskunde 

nameting 

 

4.2 Deelnemers 

Er doen 34 leerlingen mee aan de interventie en aan dit onderzoek. De experimentele groepen bestaan 

uit leerlingen uit leerjaar twee. Experimentele groep 1 is samengesteld uit leerlingen die tweetalig 

onderwijs volgen op havo/vwo-niveau (n=19, 53% mannelijk). Experimentele groep 2 wordt gevormd 

door leerlingen die tweetalig onderwijs volgen op vwo-niveau (n=15, 47% mannelijk). Bij de aanvang van 

de interventie was de gemiddelde leeftijd van de leerlingen in beide experimentele groepen 13 jaar. 
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4.3 Dataverzameling 

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

Nederlands was de respons 95% in experimentele groep 1 en 87% in experimentele groep 2. Op de 

voormetingvragenlijst voor wiskunde was de respons 100% in experimentele groep 1 en 87% in 

experimentele groep 2. 

De vragenlijst van de nameting is afgenomen in juni 2017. Op de nameting voor Nederlands is 79% van 

de leerlingen uit experimentele groep 1 aan de vragenlijst begonnen; voor experimentele groep 2 was dit 

100%. Bij de nameting voor wiskunde is 100% van de leerlingen uit beide experimentele groepen aan de 

vragenlijst begonnen. Voor beide metingen geldt dat er 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 uit 

de experimentele klassen is een interview gehouden over de interventie. Ook is gesproken met de twee 

docenten die de interventie uitvoerden, maar zij gaven de voorkeur aan een schriftelijk reactie in plaats 

van een individueel interview.  

 

5. Instrumenten 
 
5.1 Vragenlijst 

De vragenlijst van zowel de voor- als nameting voor beide vakken bestond uit 68 items over motivatie 

(16 items), zelfregulatie (32 items) en de 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 Nederlands 

(αvoormeting=.11, αnameting=.41), en bij wiskunde (αvoormeting=.58, αnameting=.28), geïdentificeerde motivatie bij 

Nederlands (αvoormeting=.59) en Evaluatie product (αvoormeting =.49). 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 lag op de 

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

beschrijven hoe de lessen eruit zien?” en “Hoe is uw rol veranderd en hoe gaat u daarmee om?”.  

 
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.  
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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. Meer 

informatie over de gebruikte toetsen in te vinden in de bijlage. 

 
6.2 Interviews en vragenlijst 

De interviews met de leerlingen zijn uitgeschreven ten behoeve van een 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 Invulling van de interventie  

De interventie wiskunde wordt vormgegeven door differentiatie op niveau van beheersing. De leerstof 

wordt gedifferentieerd aangeboden en de opgaven worden op drie niveaus aangeboden. Er worden 

groepen leerlingen op niveau gemaakt door de docent, leerlingen zelf, of alle leerlingen krijgen alle drie 

verschillende niveaus aan opgaven. Er wordt gebruikgemaakt van een volledig digitale methode op de 

iPad. Daarnaast wordt de interventie vormgegeven door individuele begeleiding door een mentor. 

Toetsen worden gegeven op verschillende niveaus. 

Bij Nederlands ligt de focus op het differentiëren binnen het leerproces door leerlingen zelfstandig te 

laten werken en organiseren. Ook vindt er differentiatie plaats door verrijking en herhaling van leerstof. 

De leerlingen hebben een keuzemogelijkheid: zij kunnen kiezen voor uitleg of opgaven. De methode die 

gebruikt wordt is een reguliere waarbij de content niet verschilt van de papieren versie, maar online 

wordt aangeboden op de iPad. 

Hoewel de twee vakken verschillen in het didactisch handelen van de twee docenten, verschillen ze niet 

qua doelstelling van de interventie. Het gaat dus om een klein verschil in de uitvoering van de 

interventie.  

De leerlingen houden overzicht over alles wat ze moeten doen voor een langere periode, werken 

zelfstandig en met extra leerstof. Zelfstandigheid wordt bevorderd door begeleiding door de docent en 

het vooruit plannen en organiseren van taken door leerlingen zelf.  

 

7.2 Ervaring docenten met de interventie Nederlands 

7.2.1 Invulling interventie  

De docent Nederlands ervaart de invulling van de interventie positief. Het doel van de interventie is 

volgens de docent Nederlands om de leerlingen zelfstandiger te later werken. Daarnaast heeft de 

interventie tot doel gehad de lestijd rondom het nakijken en bespreken van de opdrachten met de 

docent te verminderen. Volgens de docent Nederlands zijn deze doelen bereikt. Gedurende de 

interventie hebben de leerlingen interactiever en zelfstandiger geleerd. Ook zijn minder opdrachten 

klassikaal besproken. De docent Nederlands richt zich op het begeleiden van de leerlingen tijdens de 

klassikale lessen, zodat de leerlingen zonder vakdocent in het open leercentrum (OLC) kunnen leren. In 
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het OLC zijn er verschillen werkplekken waar leerlingen met elkaar in stilte kunnen werken, in overleg 

kunnen samenwerken en individueel in stilte aan de slag kunnen gaan. Zo kunnen leerlingen met 

verschillende leer- en werkstijlen optimaal leren. 

De docent is van mening dat de leerlingen niet gemotiveerder zijn geworden dan voorgaande jaren. De 

leerlingen zijn enthousiast over het werken doordat ze meer eigenaar van hun eigen leerproces zijn 

geworden. Dit komt voort uit de mogelijkheid om te plannen, de grids. Voor sommige leerlingen is het 

moeilijk om eigenaar te worden van hun eigen leerproces, omdat plannen en organiseren voorwaarden 

zijn voor het volgen van lessen binnen de interventie gepersonaliseerd leren met ict.  

 

7.2.2 Differentiatie  
Voor de docent is de verminderde contacttijd (twee uur in plaats van 4 uur contracttijd voor de 

leerlingen en de docent) gedurende de interventie het belangrijkste knelpunt geweest. Dat is opgelost 

door leerlingen goede opdrachten voor in het Onderwijs Leercentrum te geven en na te denken over een 

efficiënte invulling van de lestijd. De leerlingen hebben in het OLC zelfstandig op de iPad met de digitale 

lesmethode gewerkt. Sommige oefeningen (spelling en grammatica) maken leerlingen digitaal. De 

docent heeft ervoor gekozen de leerlingen sommige oefeningen (leesvaardigheid) op papier te laten 

maken, omdat de docent gemerkt heeft dat het op de iPad niet zorgvuldig genoeg gebeurde en het lastig 

werkte. In de les worden de oefeningen die de leerlingen in het OLC hebben gemaakt besproken. 

Daarnaast wordt er uitleg gegeven en verdieping-/herhalingsstof. Leerlingen kunnen zelf kiezen of ze een 

uitleg willen horen of zelf de opdrachten willen maken.  

 

7.2.3 Begeleiding  

Gedurende de interventie zijn de leerlingen begeleid tijdens de klassikale lessen. Deze contacttijd heeft 

de docent gebruikt om leerlingen voor te bereiden op het zelfstandig werken en samenwerken in het 

OLC. De docent vindt dat leerlingen soms moeilijkheden ervaren met het houden van overzicht over wat 

ze moeten doen. Gedurende de interventie moet de docent georganiseerd zijn en vooruit kunnen 

denken, omdat de leerlingen grids van een lange periode krijgen. De uitdaging die de docent voor 

zichzelf ziet binnen de interventie is het zich eigen maken van werkvormen en manieren van 

differentiëren.  

 

7.2.4 ICT-gebruik 

De leerlingen kunnen goed omgaan met de iPad. In het begin van het schooljaar waren er 

opstartproblemen met de iPad. Voor veel leerlingen is het volgens de docent moeilijk de verleidingen, 

zoals spelletjes en filmpjes, te weerstaan. Het gevolg is dat ze minder geconcentreerd werken. De 

afleiding door de iPad is iets wat volgens de docent minder goed werkt gedurende de interventie. Wat 

wel werkt is dat leerlingen door iPad-gebruik veel zelfstandiger kunnen werken.  

7.3 Ervaring docenten met de interventie wiskunde 

7.3.1 Invulling van de interventie 

Het doel van de interventie was de effectiviteit van differentiatie binnen een homogene groep te 

onderzoeken, de leerlingen met opgaven op hun niveau te laten werken en op lange termijn betere 

resultaten te behalen. De wiskundedocent is positief over de interventie. De interventie lijkt te werken 

zowel voor de docenten en als voor de leerlingen. Volgend schooljaar wil de docent de interventie 
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opnemen in het vakwerkplan. De docent spreekt van positieve eerste indrukken over de motivatie van 

de leerlingen en verwacht op lange termijn meer eigenaarschap van de leerlingen ten aanzien van hun 

leerproces. Volgens de docent is de huidige methode niet persoonlijk genoeg. Leerlingen kunnen zelf 

plannen, maar de docent is niet tevreden over het behaalde niveau. Daarom gaat de docent het volgend 

jaar anders aanpakken. Er wordt volgend jaar gestart met een methode die gebaseerd is op werken met 

iPad en boek, maar die meer ruimte biedt voor differentiëren op niveau. Er is een uitdagend, 

ondersteunend en standaard spoor zodat iedereen op zijn eigen niveau uitgedaagd wordt. 

Nu wordt er een methode gebruikt die alleen voor de iPad is. Docent geeft aan dat het niet ligt aan de 

iPad maar aan de methode (Better Marks), die gewoon te weinig mogelijkheden voor differentiëren op 

inhoud, tempo en niveau biedt. Volgend jaar gaat gewerkt worden met de nieuwste versie van Moderne 

wiskunde. Deze methode gaat meer richting persoonlijk leren. De methode is dan zowel op de iPad als in 

het boek beschikbaar. 

 

7.3.2 Differentiatie  
In de wiskundelessen is gebruikgemaakt van verschillende werkvormen. De docent heeft opgaven op 

drie niveaus aangeboden. Volgens de docent werden er afhankelijk van de les groepen gemaakt op 

niveau door de docent, of door de leerlingen zelf. Daarnaast konden alle leerlingen de drie niveaus aan 

opgaven krijgen. De docent heeft zijn lessen volgens de planning uitgevoerd en tijd gemaakt voor uitleg 

aan de hele groep. 

 

7.3.3 Begeleiding  

De rol als docent is veranderd door een groter focus op de individuele begeleiding van de leerlingen. 

Volgende de docent hebben leerlingen moeite met het inschatten van eigen niveau en kiezen ze niet 

altijd het niveau waarop zij ingeschat zijn door de docent.  

 

7.3.4  Ict-gebruik 
Volgens de docent zijn leerlingen gewend aan het gebruikmaken van de iPad. Zij kunnen goed omgaan 

met de iPad, omdat zij het hele schooljaar met de iPad werken. 

 

7.4 Ervaring leerlingen met de interventie Nederlands  

7.4.1 Invulling interventie  

Volgens de leerlingen zijn de lessen inhoudelijk niet veel veranderd. Er is klassikale uitleg en er zijn 

momenten van zelfstandig werken. Volgens de leerlingen bepalen zij meer zelf. Zij werken per periode 

met behulp van een periodegrid. Dat is een papier met alle opdrachten die in die periode (10 weken) 

afgemaakt moeten worden. Per periode staan daar de opdrachten op ingedeeld. Op de periodegrid 

staan deadlines wanneer opdrachten ingeleverd moeten worden. De leerlingen kunnen zelf de studielast 

verdelen (in de ene week bijvoorbeeld meer aan een opdracht werken dan in een andere week). De 

leerlingen vinden de opzoekfunctie handig, maar kunnen niet werken als er geen wifi is. Dat vinden de 

leerlingen een minpunt. Door het persoonlijk grid weten de leerlingen wat ze moeten doen en wat er van 

ze verwacht wordt. Het grid wordt ook bij andere vakken gebruikt, maar bij Nederlands werkt het grid 

het beste omdat deadlines zijn toegevoegd.  
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De leerlingen vinden het motiverend om op deze manier te werken omdat zij hun eigen tempo kunnen 

bepalen. Zij hebben de mogelijkheid om meer tijd te besteden aan vakken die zij moeilijk vinden. De 

leerlingen vinden het motiverend dat ze zelf hun taken kunnen inplannen waardoor op eigen niveau 

gewerkt kan worden. Zij ervaren de uitleg belangrijk omdat de stof voor de toetsen wordt uitgelegd. 

Persoonlijk leren heeft volgens de leerlingen als doel om de hoeveelheid huiswerk te verminderen door 

op school veel gelegenheid te geven om huiswerk te maken. Volgens de leerlingen wordt er verwacht dat 

zij opletten, actief zijn in de les en van de uitleg leren. Leerlingen zijn positief over de manier van werken, 

omdat de docent wil dat de leerlingen bij de instructie goed opletten. Daar staat tegenover dat er 

misschien leerlingen zijn die vooruit willen werken en die die mogelijkheid nu niet krijgen. Daarnaast 

wordt er van de leerlingen verwacht dat zij tijdens het zelfstandig werken aan het werk gaan. Zij voelen 

zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Het niet actief zijn in de les leidt volgens de leerlingen 

tot veel huiswerk. 

 

7.4.2 Differentiatie  

Tijdens de les vertelt de docent wat het lesdoel is, daarna volgt een uitleg en zelfstandig werken. 

Wanneer de leerlingen het werk niet afkrijgen, hebben ze aansluitend nog een studieuur om eraan te 

werken. Dan kunnen zij ook aan elkaar vragen of de zij de leerstof hebben begrepen. De leerlingen 

kunnen aan hun periodegrid op de iPad werken om de opdrachten goed in te plannen. De leerlingen 

bepalen zelf de indeling van de opdrachten. 

Tijdens de instructie hebben de leerlingen hun aandacht bij de docent, maar bij zelfstandig werken 

hebben zij de mogelijkheid om zelf te kiezen waar ze aan gingen werken. Binnen de opdrachten staat het 

de leerlingen vrij om te kiezen aan welke opdracht zij werken. Volgens de leerlingen stelt de docent het 

op prijs als de leerlingen aan Nederlands werken en niet aan een ander vak.  

De moeilijkheidsgraad van de lesstof en theorie verschilt per leerling. De ene leerling leest alles in een 

dag, de ander verdeelt de leesstof over de week. Leerlingen kunnen de leesstof zelf inplannen. De 

leerlingen kunnen voor aanvulling van de lesstof overstappen van de iPad naar uitleg van de docent. De 

docent geeft eigen invullingen over de theorie op de iPad. Er wordt op deze manier onderscheid 

gemaakt tussen inhoud, tempo en niveau. Volgens de leerlingen zijn er overhoringen waarmee getoetst 

wordt of de leerlingen de stof beheersen. Een leerling vindt dat ook op andere manieren gekeken kan 

worden of leerlingen de stof beheersen, zoals met een quiz. 

 

7.4.3 Begeleiding  

Tijdens de uitleg geeft de docent vragenbladen. Aan de hand van deze vragen geeft de docent 

aanvullende uitleg. Vervolgens vraagt de docent of leerlingen nog aanvullende begeleiding nodig 

hebben. Naast de begeleiding in de les in de vorm van aanvullende uitleg is er ook individuele 

begeleiding van leerlingen die moeilijkheden ervaren met de leerstof. Wanneer de docent van meerdere 

leerlingen dezelfde vragen krijgt, dan legt de docent het nog een keer klassikaal uit.  

 

7.4.4 Ict-gebruik  

Over het gebruik van de iPad zijn de leerlingen positief. Zij vinden de huidige opzet met uitleg met boek 

en opdrachten op de iPad goed op elkaar afgestemd. In de les wordt de iPad volgens de leerlingen weinig 

gebruikt. Voor zelfstandig werken wordt in de les vaak het boek gebruikt. In het studieuur (het OLC-uur) 
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hebben de leerlingen de iPad nodig voor het maken van opdrachten, het lezen van de leerstof en het 

opzoeken van informatie op internet. De leerlingen hebben ook de mogelijkheid om op papier te werken 

tijdens het OLC-uur.   

 

7.5 Ervaring leerlingen met de interventie wiskunde  

7.5.1 Invulling interventie  

De leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt. Er is een aantal opdrachten en toetsen die zij 

moeten maken. Aan het einde van de periode moeten deze opdrachten en toetsen af zijn. De leerlingen 

kunnen zelf inplannen wanneer zij de opdrachten en toetsen maken.  

De leerlingen zijn enthousiast over de manier van werken bij wiskunde omdat alle opdrachten heel 

overzichtelijk op de iPad geplaatst zijn. De leerlingen weten wanneer zij die opdrachten kunnen maken 

en waar zij die kunnen vinden. De leerlingen houden geen volgorde bij opdrachten op basis van interesse 

of moeilijkheidsgraad aan. Wanneer de leerlingen een opdracht te moeilijk vinden, proberen zij aan het 

einde van de les de opdracht te maken. Meestal lezen de leerlingen eerst de theorie door en maken zij 

opdrachten. Zij kijken meer hoe zij de theorie toe kunnen passen, dan hoe ze de opdrachten maken. 

Tijdens het maken van sommige opdrachten kijken de leerlingen na of ze de opdrachten begrijpen. Bij 

sommige opdrachten herkennen zij de theorie, terwijl bij andere opdrachten zij op moeten zoeken hoe 

zij de opdrachten aan moeten pakken. Als de leerlingen merken dat het niet goed gaat, vragen zij de 

docent om aanvullende uitleg en maken ze de opdrachten nog een keer. Na het maken van de 

opdrachten kijken de leerlingen na of zij de stof voldoende beheersen voor de toets of dat ze die lesstof 

nog beter moeten oefenen. Op basis van een nakijksysteem kunnen de leerlingen nadenken hoe het 

maken van de opdrachten en toepassen van de theorie is gegaan. Leerlingen vinden het toetsen 

belangrijk, omdat zo gekeken kan worden of de leerlingen de theorie beheersen en toe kunnen passen. 

 

7.5.2 Differentiatie  
De leerlingen vinden dat zij op niveau weinig verschillende opdrachten krijgen. Op tempo en inhoud 

hebben de leerlingen veel mogelijkheden. De leerlingen vinden het een groot voordeel dat ze minder 

klassikale uitleg hebben en meer op hun eigen tempo kunnen werken. Middels een nakijksysteem 

kunnen leerlingen antwoorden vergelijken en met sterren aangeven hoe ze de opdrachten hebben 

gemaakt. De normering loopt van één naar vijf (1=slecht, 5=perfect).  

De leerlingen zijn enthousiast over de vrijheid die zij hebben om zelf te kiezen wanneer ze aan 

opdrachten werken en dat zij beschikking hebben over een overzicht van taken die de leerlingen moeten 

uitvoeren om op schema te lopen. Dit maakt het inplannen voor leerlingen overzichtelijker.  

De niveauverschillen zijn volgens de leerlingen niet groot, maar als leerlingen moeite hebben met de 

leerstof kunnen zij met medeleerlingen overleggen en aanvullende uitleg vragen van de docent. Hiermee 

wordt het niveauverschil opgeheven. De docent houdt zelf ook de planning bij. Wanneer veel leerlingen 

bij hetzelfde onderwerp zijn, geeft de docent daarover uitleg. Ook kunnen de leerlingen opdrachten 

meerdere keren maken om te kijken of ze de theorie nu wel hebben begrepen. 

 

7.5.3 Begeleiding  

De leerlingen hebben verschillende mogelijkheden om de lesstof te begrijpen. De docent legt de leerstof 

uit en verwacht van de leerlingen dat zij opdrachten maken, vragen stellen aan de docent of met 
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medeleerlingen overleggen als ze lesstof niet begrijpen. De docent geeft extra individuele uitleg en een 

aanvullende individuele opdracht om te controleren of de leerlingen de uitleg hebben begrepen. 

Wanneer zij alle opdrachten af hebben, kunnen de leerlingen ook aan andere vakken werken.  

De leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun wiskundewerk. Zij moeten hun werk af hebben en 

de leerstof begrijpen. Wanneer dit niet lukt, komen ze in tijdsnood, resulteert dat in slechte cijfers en 

moeten zij het jaar overdoen. Daarom proberen zij zelf zo goed mogelijk aan de opdrachten te werken 

om die situatie te voorkomen. De leerlingen vinden dat de docent verantwoordelijk is dit verloop per 

leerling te volgen. De leerlingen geven aan dat gekeken kan worden naar niveauverschillen. Ook vinden 

de leerlingen dat er meer voorbeelden kunnen worden gegeven in de uitleg. Soms vinden de leerlingen 

het onduidelijk hoe zij de kennis later gaan toepassen. 

 

7.5.4 Ict-gebruik 

De leerlingen zijn positief over het iPad-gebruik. Zij kunnen de theorie lezen op de iPad en opdrachten 

maken. De docent kan inzien of de leerlingen de opdrachten hebben gemaakt en hoe goed de leerlingen 

dat gedaan hebben. De antwoorden worden meteen nagekeken en gescoord. Op de iPad hebben zij 

soms technische problemen zoals een slechte internetverbinding. Het opschrijven van cijfers en formules 

gaat volgens de leerlingen makkelijker op papier dan met de iPad. 

 
7.6 Motivatie  
7.6.1  Motivatie Nederlands 

De voor- en nametinggemiddelden op de motivatieschalen (Intrinsieke motivatie, Geïdentificeerde 

motivatie, Externe motivatie en Amotivatie) staan in Tabel 2.1. De voor- en nametinggemiddelden op de 

schalen Effort, Self-efficacy en Autonomy support staan in Tabel 2.2. Er is een t-test uitgevoerd om te 

testen of er verschillen bestaan in de voormetingscores tussen de experimentele groep 1 en de 

experimentele groep 2. Er is een significant verschil gevonden in Effort tussen de groepen, t(24)=2.59, 

p=.016, d=0.10. Het gaat om een zeer klein effect, dat verwaarloosbaar is. De leerlingen in de 

experimentele groep 1 (M=3,62, SD=0,42, n=15) scoren hoger op Effort op de voormeting dan de 

leerlingen in de experimentele groep 2 (M=3,23, SD=0,34, n=11). Er zijn geen verschillen gevonden in 

motivatieschalen, Self-efficacy en Autonomy support tussen de experimentele groep 1 en de 

experimentele groep 2 op de voormeting. 

 

Tabel 2.1 Gemiddelden, standaardafwijkingen voor- en nameting per motivatieschaal voor de experimentele 

groepen interventie Nederlands  

  Experimentele groep 1  
havo/vwo 

Experimentele groep 2 
vwo 

Gemiddelde 
 

Standaard 
afwijking 

n Gemiddelde 
 

Standaard 
afwijking 

n 

Intrinsieke 
motivatie 

voormeting 2,87 0,63 15 2,73 0,66  10 

nameting 2,54 0,73 14 2,52 0,47 15 
Geïdentificeerde  
motivatie 

voormeting 3,62  0,56 15 3,53 0,63  10 
nameting 3,32 0,72 14 3,40 0,48 15 

Extrinsieke  
motivatie 

voormeting 3,12  0,56  15 3,00 0,97  10 
nameting 3,11 0,55 14 3,07 0,64 15 

Amotivatie voormeting 2,08  0,71 15 1,75 0,69  10 

nameting 2,55 0,59 14 2,17 0,63 15 
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Tabel 2.2 Gemiddelden, standaardafwijkingen voor- en nameting van de schalen Inspanning, Self-efficacy en 

Autonomy support voor de experimentele groepen interventie Nederlands  

  Experimentele groep 1  
havo/vwo 

Experimentele groep 2 
vwo 

  Gemiddelde 
 

Standaard 
afwijking 

n 
 

Standaard 
afwijking 

Gemiddelde 
 

n 

Effort voormeting 3,62 0,42 15 3,25 0,34 11 

nameting 3,25 0,45 14 3,23 0,45 15 
Self-efficacy voormeting 3,67  0,40 15 3,82 0,50  10 

nameting 3,30 0,48 14 3,48 0,39 15 
Autonomy 
support 

voormeting 3,53 0,30 15 3,45 0,22 10 

nameting 3,21 0,31 14 3,41 0,32 15 

 
Omdat aan de interventie Nederlands twee klassen deelnemen, een havo/vwo-klas (Experimentele 

groep 1) en een vwo-klas (Experimentele groep 2) vormen deze klassen elkaars vergelijkingsgroep. Om te 

bepalen of de groepen verschillen in hun motivatiescores op de nameting, rekening houdend met hun 

motivatiescores op de voormeting, is een covariantieanalyse uitgevoerd. Uit de covariantieanalyse blijkt 

dat er een significant verschil is in Amotivatie tussen de experimentele groep 1 en experimentele groep 

2, F(1,22)=7.673, p =.011, ηp2=.259, rekening houdende met de voormeting. Er is sprake van een groot 

effect. De leerlingen in de experimentele groep 1 scoren hoger op Amotivatie (M=2,62, SD=0,62, n=15), 

dan de leerlingen in de experimentele groep 2 (M=2,06, SD=0,61, n=13). Hoe hoger leerlingen gemiddeld 

scoren op de schaal Amotivatie, hoe meer het 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 

interventie blijkt voor de experimentele groep 2 alleen qua Amotivatie anders te zijn, dan voor de 

experimentele groep 1.  

 
7.6.2 Motivatie wiskunde 

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. Er is 

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

de experimentele groep 1 en de experimentele groep 2. Er zijn geen verschillen gevonden in 

motivatieschalen, Self-efficacy, Effort en Autonomy support tussen de experimentele groep 1 en de 

experimentele groep 2 op de voormeting. 
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Tabel 3.1 Gemiddelden, standaardafwijkingen voor- en nameting per motivatieschaal voor de experimentele 

groepen interventie Nederlands  

  Experimentele groep 1 havo/vwo Experimentele groep 2 
vwo 

Gemiddelde 
 

Standaard 
afwijking 

n Gemiddelde 
 

Standaard 
afwijking 

n 

Intrinsieke 
motivatie 

voormeting 2,89 0,81 19 2,80 0,93  11 

nameting 2,68 0,91 15 2,73 0,61 11 
Geïdentificeerde  
motivatie 

voormeting 3,38  0,59 19 3,57 0,58  11 
nameting 3,47 0,66 15 3,14 0,61 11 

Extrinsieke  
motivatie 

voormeting 3,25  0,84  19 3,07 0,67  11 
nameting 3,05 0,53 15 2,91 0,88 11 

Amotivatie voormeting 2,07  0,75 19 1,70 0,58  11 

nameting 2,38 0,93 15 1,95 0,56 11 

 

Tabel 3.2 Gemiddelden, standaardafwijkingen voor- en nameting van de schalen Inspanning, Self-efficacy en 

Autonomy support voor de experimentele groepen interventie Nederlands  

  Experimentele groep 1  
havo/vwo 

Experimentele groep 2 
vwo 

  Gemiddelde 
 

Standaard 
afwijking 

n 
 

Standaard 
afwijking 

Gemiddelde 
 

n 

Effort voormeting 3,46 0,45 19 3,27 0,56 11 

nameting 3,33 0,49 15 3,23 0,43 11 
Self-efficacy voormeting 3,38  0,48 19 3,24 0,77  11 

nameting 3,28 0,86 15 3,30 0,83 11 
Autonomy 
support 

voormeting 3,67 0,42 19 3,42 0,36 11 

nameting 3,43 0,34 15 3,39 0,29 11 

 
Omdat aan de interventie Nederlands twee klassen deelnemen, een havo/vwo-klas (Experimentele 

groep 1) en een vwo-klas (Experimentele groep 2) vormen deze klassen elkaars vergelijkingsgroep. Om te 

bepalen of de groepen verschillen in hun motivatiescores op de nameting, rekening houdend met hun 

motivatiescores op de voormeting is een covariantieanalyse uitgevoerd. Uit de covariantieanalyse blijkt 

dat er geen verschil is in Intrinsieke motivatie, Geïdentificeerde motivatie, Externe motivatie en 

Amotivatie tussen experimentele groep 1 en experimentele groep 2. Ook blijkt er geen verschil in Effort, 

Self-efficacy en Autonomy support tussen de groepen.  

 
7.7 Zelfregulatie 
7.7.1   Zelfregulatie Nederlands 

In Tabel 4 worden de gemiddelden op de voormeting en de nameting van de zelfregulatieschalen 

Taakoriëntatie, Planning, Zelf-effectiviteit, Doorzettingsvermogen, Evaluatie product en Evaluatie proces 

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

voormeting van de zelfregulatieschalen tussen de experimentele groep 1 en de experimentele groep 2. 

Er zijn geen verschillen gevonden in zelfregulatie tussen de twee groepen. 
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Tabel 4 Gemiddelden, standaardafwijkingen voor- en nameting per zelfregulatieschaal voor de experimentele 

groepen interventie Nederlands  

  Experimentele groep 1 
havo/vwo 

Experimentele groep 2 
vwo 

Gemiddelde 
 

Standaard 
afwijking 

n Gemiddelde 
 

Standaard 
afwijking 

n 

Taakoriëntatie voormeting 2,80 0,65 15 2,73 0,73  11 

nameting 2,82 0,91 15 2,41 0,79 15 
Planning  
 

voormeting 3,22  0,51 15 3,52 0,73  11 
nameting 3,08 0,81 15 3,12 0,77 15 

Zelfeffectiviteit 
zelfregulatie 

voormeting 3,55  0,45  15 3,47 0,50  11 
nameting 3,28 0,46 15 3,31 0,57 15 

Doorzettingsvermogen voormeting 3,66  0,58 15 3,88 0,49  11 
nameting 3,57 0,68 15 3,49 0,38 15 

Evaluatie proces voormeting 2,55 0,82 15 2,55 0,82 11 
nameting 2,87 0,77 15 2,45 0,91 15 

Evaluatie product voormeting 4,40 0,54 15 4,15 0,56 11 

nameting 3,84 0,71 15 3,62 0,68 15 

 

Om te bepalen of de groepen verschillen in hun zelfregulatiescores op de nameting, rekening houdende 

met hun zelfregulatiescores op de voormeting is een covariantie-analyse uitgevoerd. Uit de analyse 

blijken geen verschillen in zelfregulatie tussen de experimentele groepen.  

 

7.7.2   Zelfregulatie wiskunde 

In Tabel 5 worden de gemiddelden op de voormeting wiskunde en de nameting wiskunde van de 

zelfregulatieschalen weergegeven. Er is een t-test uitgevoerd om te testen of er significante verschillen 

bestaan in de scores op de voormeting wiskunde van de zelfregulatieschalen tussen de experimentele 

groep 1 en de experimentele groep 2. Er zijn geen verschillen gevonden in zelfregulatie wiskunde tussen 

de twee groepen. 

 

Tabel 5 Gemiddelden, standaardafwijkingen voor- en nameting per zelfregulatieschaal voor de experimentele 

groepen interventie Nederlands  

  Experimentele groep 1 
havo/vwo 

Experimentele groep 2 
vwo 

Gemiddelde 
 

Standaard 
afwijking 

n Gemiddelde 
 

Standaard 
afwijking 

n 

Taakoriëntatie voormeting 3,00 0,88 19 2,76 0,66  12 

nameting 3,11 0,48 16 2,74 0,46 11 
Planning  
 

voormeting 3,05  0,93 19 3,25 0,64 12 
nameting 3,38 0,66 16 3,27 0,48 11 

Zelfeffectiviteit 
zelfregulatie 

voormeting 3,33  0,56  19 3,44 0,54 12 
nameting 3,28 0,51 16 3,14 0,52 11 

Doorzettingsvermogen voormeting 3,61  0,63 19 3,51 0,37 12 
nameting 3,49 0,57 16 3,50 0,31 11 

Evaluatie proces voormeting 2,86 0,81 19 2,94 0,52 12 
nameting 3,05 0,69 16 2,14 0,81 11 

Evaluatie product voormeting 4,02 0,58 19 3,81 0,54 12 

nameting 3,73 0,94 16 3,48 1,00 11 
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Om te bepalen of de experimentele groepen verschillen in hun zelfregulatiescores wiskunde op de 

nameting, rekening houdend met hun zelfregulatiescores op de voormeting wiskunde, is een covariantie-

analyse uitgevoerd. Er blijken geen verschillen in zelfregulatie tussen de experimentele groepen.  

 

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

De interventie Nederlands wordt vormgegeven door het vergroten van de zelfstandigheid van leerlingen 

door begeleiding ter voorbereiding op zelfstandig werken en het gebruik van de werkplekken in het OLC.  

Bij de interventie wiskunde is er sprake van verschillende werkvormen en individuele begeleiding op 

basis van niveau. Er is vrijheid gecreëerd door de leerlingen middels een planner zelf te laten kiezen 

welke opdrachten zij wanneer maken, zowel bij de interventie Nederlands als wiskunde.  

De interventie verandert de rol van de docent in een meer coachende rol. Docenten zijn tevreden over 

de begeleiding van de leerlingen door uitleg en feedback. Ook zijn docenten positief over de inzet van de 

iPad, maar vinden dat de iPad de leerlingen kan afleiden tijdens het (zelfstandig)werken. Beide docenten 

gaan de interventie aanpassen. De docent Nederlands focust op werkvormen van differentiatie en de 

docent wiskunde op de inzet van een nieuwe methode.  

De leerlingen ervaren de manier van werken bij Nederlands en wiskunde positief. Over de mogelijkheden 

tot zelfstandig werken, keuzemogelijkheden en -vrijheid zijn de leerlingen enthousiast: door de 

keuzevrijheid leren leerlingen zelfstandiger te werken en met tijd om te gaan. 

De interventie Nederlands blijkt in dezelfde mate van invloed te zijn op zowel de groep havo/vwo-

leerlingen als de groep met vwo-leerlingen wat betreft motivatie en zelfregulatie. Dat blijkt uit de 

resultaten dat de groepen niet verschillen wat betreft Intrinsieke motivatie, Extrinsieke motivatie, 

geïdentificeerde motivatie, Self-efficacy, Inspanning, Autonomy support en zelfregulatie. De interventie 

Nederlands blijkt voor de vwo-leerlingen alleen qua Amotivatie anders te zijn, dan voor de havo/vwo-

leerlingen. Het verschil in Amotivatie tussen de twee groepen kan eventueel toegeschreven worden aan 

verschillen in de uitvoering van de interventie Nederlands in beiden groepen. 

De interventie wiskunde blijkt in dezelfde mate van invloed te zijn op de motivatie, Self-efficacy, 
Inspanning, Autonomy support en zelfregulatie van de havo/vwo-leerlingen en de vwo-leerlingen.  


