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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.   

  

Het rapport dat voor u ligt gaat over het interventieonderzoek. Dit is een onderzoek op maat voor 

School 3.8. Het interventieonderzoek bestaat uit twee metingen, een voormeting (september/oktober 

2016) en een nameting (mei/juni 2017). Deze metingen worden teruggekoppeld in dit schoolrapport. 

Van het volledige onderzoek met alle interventiescholen zal een algemeen rapport gemaakt worden. In 

het schoolrapport dat nu voor u ligt, zullen de resultaten specifiek voor School 3.8 besproken worden.  

 

Schoolcontext1
 

School 3.8 is een kleinschalige openbare school voor Mavo met circa 500 leerlingen. School 3.8 is 

onderdeel van de scholengemeenschap X die bestaat uit 11 scholen voor praktijkonderwijs, vmbo-b,-

k,-t (mavo), havo, atheneum en gymnasium in Leeuwarden, Dokkum, Kollum en St.-Annaparochie. 

De school is opgericht in het schooljaar 2010-2011 en heeft zich, naar eigen zeggen, ontwikkeld van 

een ‘min of meer klassieke mavo naar een mavo met veel aandacht voor persoonlijk leren, leerroutes 

waarin leerlingen hun eigen keuzes maken en een begeleidingssysteem dat ertoe leidt dat leerlingen 

nauwelijks onvoldoendes halen’. De school heeft zich tot doel gesteld om een “school zonder 

onvoldoendes” te worden. Dit blijkt een ambitieus plan met de nodige obstakels die telkens aanpassing 

vereisen aan de ingezette innovaties (zie paragraaf Interventie). Het eerste schooljaar (‘15/’16) heeft al 

wel geleid tot minder onvoldoendes dan het schooljaar daarvoor (‘14/’15). 

De school kenmerkt zich door het kleinschalige karakter. Er werken ongeveer 40 docenten op School 

3.8. Het motto van de school wordt dan ook omschreven als ‘veilig, verbindend en vernieuwend’. Ze 

werken volgens de volgende drie doelstellingen: 

1. kwaliteit bieden: het geven van kwalitatief goed onderwijs, zo veel mogelijk toegesneden op 

de onderwijsbehoefte van de leerling; op zoek naar een actieve deelname van leerlingen; 

ruimte bieden aan eigen ambities; een excellente leerlingbegeleiding en het vergroten van de 

professionaliteit van alle medewerkers. 

2. innoveren: het verwerken van de digitalisering van maatschappij en onderwijs in het 

onderwijsaanbod; kerndoelen en eindtermen combineren met een leerlijn vaardigheden; ICT 

inzetten om leerlingen uit te dagen beter te presteren; onderwijs ontwikkelen op basis van 

vraag; met digitaal leermateriaal individuele leerroutes ondersteunen. 

3. samenwerken: het realiseren van een veilig schoolklimaat; werken aan burgerschap; het 

ontwikkelen van een lerende organisatie en een professionele cultuur. 

 

Het slagingspercentage en examenresultaten van School 3.8 is het afgelopen schooljaar (‘1516) 

gemiddeld te noemen: een 6.5 gemiddeld examencijfer en een slagingspercentage van 94% 

(vergelijkbaar met de referentiegroep vmbo(t)). 

 

Visie op gepersonaliseerd leren 

Het onderwijs van School 3.8 heeft een sterke focus op gepersonaliseerd leren. In het schooljaar 2015-

2016 is de school gestart met het concept van persoonlijk leren: persoonlijke keuzelessen, versneld 

examen in mavo 3 en een beloningssysteem voor die leerlingen die weinig of geen tekorten hadden 

(zie ook paragraaf Interventie).  

 

De school omschrijft de visie op persoonlijk leren op de website als volgt: 

                                                           
1 Bronnen: website School 3.8, schoolgids School 3.8 ‘1617, www.scholenopdekaart.nl 
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‘School 3.8 gelooft in maatwerk: meer en meer zal ons onderwijs afgestemd moeten worden op en aan 

moeten sluiten bij de behoefte van de individuele leerling: ruimte voor niveau- en tempodifferentiatie, 

ruimte voor eigen keuzes, ruimte voor talenten. Dat betekent ook dat de leerling een verantwoordelijke 

rol krijgt in zijn leerproces. In overleg met de mentor vult de leerling die verantwoordelijkheid steeds 

verder in.’ 

Onderzoeksvragen 
 

School 3.8 wil met dit onderzoek te weten komen welke elementen uit het innovatieplan 

verantwoordelijk zijn voor de positieve effecten die de evaluaties in schooljaar ‘15/’16 laten zien: 

leerlingen lijken gemotiveerder, ouders en leraren zijn over het algemeen tevreden en niet onbelangrijk 

de prestaties zijn goed. Werken de interventies motivatie verhogend en indien dat zo is, worden 

leerlingen dan voornamelijk intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd? Ook is de school geïnteresseerd in 

de duurzaamheid van de interventies: bestaat er een kans dat positieve effecten afnemen als het 

“nieuwtje” eraf is?  

 Het succes van de interventie in schooljaar ‘16/’17 wordt gemeten aan de hand van 

onderstaande onderzoeksvragen, waarbij aandacht is voor de uitvoering, ervaring en effecten van de 

interventie. Een voor- en een nameting bij leerlingen van de 1e klas en de 2e en 3e klas maakt het 

mogelijk om verschillen zichtbaar te maken tussen leerlingen die al gewend zijn aan de interventie (2e 

en 3e klas) en leerlingen voor wie alles nieuw is (1e klas). 

 

1. Uitvoering van de interventie: 

a. Hoe geven docenten invulling aan de lessen met gepersonaliseerd leren tijdens de P-lessen, 

mentorlessen en reguliere lessen?  

b. Hoe gebruiken docenten ICT ter ondersteuning voor gepersonaliseerd leren tijdens de P-

lessen, mentorlessen en reguliere lessen? 

c. Hoe geeft de school invulling aan overige (niet-lesgebonden) elementen van de interventie, 

namelijk het beloningssysteem en het bioritmerooster? 

 

2. Ervaring van de interventie: 

a. Hoe ervaren docenten en leerlingen gepersonaliseerd leren tijdens de P-lessen, mentorlessen 

en reguliere lessen? 

b. Hoe ervaren docenten en leerlingen het gebruik van ICT ter ondersteuning van 

gepersonaliseerd leren tijdens de P-lessen, mentorlessen en reguliere lessen? 

c. Hoe ervaren docenten en leerlingen de overige (niet-lesgebonden) elementen van de 

interventie, namelijk het beloningssysteem en het bioritmerooster? 

d. Hoe ervaren leerlingen de samenhang tussen P-lessen, mentorlessen en de niet-lesgebonden 

elementen? En hoe ervaren zij dat deze samenhang van interventies bijdraagt aan hun motivatie 

voor school? 

 

3. Effecten van de interventie: 

a. Wat is het effect van de interventies (namelijk P-lessen, mentorlessen, ICT-inzet en niet-

lesgebonden elementen) op de cognitieve prestaties van leerlingen? 

b. Wat is het effect van de interventies (namelijk P-lessen, mentorlessen, ICT-inzet en niet-

lesgebonden elementen) op de motivatie van leerlingen? 

c. Wat is het effect van de interventies (namelijk P-lessen, mentorlessen, ICT-inzet en niet-

lesgebonden elementen) op de zelfregulatie van leerlingen?  
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Interventie 
 

School 3.8 heeft in ‘14/’15 een innovatieplan geschreven voor gepersonaliseerd lesaanbod en ze zijn in 

het schooljaar daarop (‘15/’16) begonnen met dit plan met leerlingen uit alle leerlagen. Tijdens een 

conferentie (december 2015) zijn de vernieuwingen geëvalueerd samen met docenten, leerlingen, 

basisschoolleraren en ouders. In het schooljaar (‘16/’17) worden aanpassingen op het originele 

innovatieplan uitgevoerd naar aanleiding van deze evaluaties. Naar aanleiding van een evaluatie onder 

leerlingen, leraren en ouders in december 2016
2
 werd het innovatieplan weer aangepast (per februari 

2017). Dit zorgt ervoor dat er tijdens het schooljaar ’16/’17 twee varianten van de interventie zijn. We 

lichten ze hier allebei toe. 

 

Interventie september 2016 tot januari 2017 

- Keuze in P-lessen: 33 % van alle lessen in het rooster zijn P-lessen (keuzelessen). Leerlingen 

kiezen wekelijks welke P-lessen ze zullen volgen. Het keuzesysteem gaat open op zaterdag.  

- Werken met het logboek: alle leerlingen krijgen een papieren logboek van school met daarin 

een planningspagina, deadlinepagina (toetsen) en evaluatiepagina’s. Bij de planningspagina’s 

schrijven leerlingen op wat ze tijdens de P-les (en O-les) gaan maken/doen. Zowel in 

Itslearning als in SOM kunnen leerlingen en ouders de deadlines terugvinden. De planning 

naar een deadline toe moeten leerlingen zelf bijhouden op de planningspagina’s van het 

logboek. Bij de evaluatiepagina reflecteert de leerling op zijn eigen functioneren en hier 

kunnen mentoren en vakdocenten opmerkingen bij schrijven. 

- Beloningssysteem: als een leerling goed presteert (maximaal 0 tekort) dan hoeft een leerling 

niet naar de O-les en ‘verdien’ je vrije tijd aan het eind van de middag. Leerlingen krijgen 

bovendien de mogelijkheid om hun tekort weg te werken door oneindig herkansen totdat de 

voldoende is behaald. 

- Mentoraat: Elke ochtend mentorles is voor iedereen standaard: ouders gaven tijdens de 

evaluatie in 2015 aan dat leerlingen coaching nodig hebben om goede keuzes voor de P-lessen 

te kunnen maken.  

- O-lessen voor extra ondersteuning aan het einde van de middag: dit is het verplichte 

bijspijkeruur waar leerlingen naartoe gaan die tekorten staan voor een vak.  

- Bioritmerooster: Leerlingen beginnen elke dag om 09:00u, instructie en toetsing is altijd 

tussen 10:00 en 14:00. Dit rooster is aangepast aan het leefritme van de puber. Bovendien zijn 

leerlingen elke dag op hetzelfde tijdstip klaar (m.u.v. dinsdag). 

 

Interventie februari 2017 tot juli 2017 

- Keuze in P-lessen: het aantal P-lessen blijft gelijk. Echter, leerlingen kiezen op vrijdagochtend 

de P-lessen voor de volgende week. Dit valt samen met het mentoruur op vrijdag waardoor de 

mentor leerlingen kan begeleiden bij hun keuzes voor de P-lessen. 

- Werken met het logboek: dit blijft grotendeels gelijk, maar docenten besteden er meer 

aandacht aan tijdens de lessen. Leerlingen kunnen deadlines vinden in SOM en ze noteren 

zowel deadlines als planning in het logboek. Ook de plannings- en evaluatiepagina blijven 

hetzelfde. 

- Beloningssysteem: als een leerling goed presteert (maximaal 1 tekort voor klas 1, 2, 3 en 

maximaal 0 tekort voor klas 4) dan hoeft een leerling niet naar het mentoruur van 9:00-9:30u 

op dinsdag, woensdag en vrijdag waardoor de leerling een half uur later mag beginnen aan de 

schooldag. Oneindig herkansen vervalt. Hiermee is de oorspronkelijke herkansingsregeling uit 

het toetsprotocol van voor de innovaties weer van kracht. 

- Mentoraat; Leerlingen krijgen twee keer in de week een vast mentorles en worden gecoacht 

om keuzes te maken voor de keuzelessen (P-lessen). Leerlingen die twee of meer tekorten 

staan krijgen drie keer per week extra mentor-les voor coaching om hun prestaties omhoog te 

krijgen. Tijdens het mentoruur op vrijdag worden de cijfers van leerlingen gecontroleerd en 

beloningen uitgedeeld voor leerlingen die goed presteren (je krijgt je schoolpas = beloning). 

                                                           
2
 Respons op een evaluatievragenlijst: 27 ouders, 105 leerlingen en voltallig personeel 
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De mentor bespreekt met leerlingen die een tekort teveel hebben wat de oorzaak daarvan is. 

Wanneer het veroorzaakt wordt door te weinig inzet, dan werken leerlingen tijdens het 

mentoruur aan het wegwerken van de achterstand. Wanneer het veroorzaakt wordt door te 

weinig begrip dan stuurt de mentor de leerling naar de O-les van de vakdocent. Deze afspraak 

wordt genoteerd in het logboek. 

- O-lessen voor extra ondersteuning: dit is een vrijwillig bijspijkeruur waar leerlingen naartoe 

mogen voor extra uitleg. Daarnaast kan de vakdocent met leerlingen afspraken maken om 

langs te komen voor extra uitleg. Die afspraken zijn dan niet vrijblijvend, maar verplicht.  

- Bioritmerooster: Leerlingen starten school om 09:00u of 09:30u (afhankelijk of ze tekorten 

hebben) met het mentoruur. De school is uit om 14.40u, met uitzondering van talentlessen of 

als leerlingen naar een O-les moeten.  

 

De rol van ICT 

Alle leerlingen hebben een iPad. De rol van ICT is ondersteunend voor leerlingen. Zij kunnen online 

hun P-lessen inplannen in de rooster-applicatie. Leraren gebruiken digitale lesmaterialen op de iPad 

om het leerproces voor leerlingen te ondersteunen. Dat kan in de vorm van een digitale methode of het 

gebruiken van de elektronische leeromgeving (it’s learning) als database voor aanvullend lesmateriaal. 

Het gebruik van ICT verschilt per vak en per docent. 

 

Het gepersonaliseerd leren krijgt vorm op verschillende manieren en is zowel docent- als 

leerlinggestuurd (zie Tabel 1). 

Tabel 1. Overzicht van gepersonaliseerd leren op School 3.8. 

Kenmerk Beschrijving Gepersonaliseerd leren? 

Keuze voor 

P-lessen 

 

Leerlingen maken hun eigen rooster in een 

online roostersysteem. 33% van de lessen 

in de week zijn P-lessen. Ze kiezen 

bijvoorbeeld voor vakken waar ze extra 

aan willen werken. Ze maken zelf een 

planning voor wat ze tijdens de P-les gaan 

maken. Een P-les betekent het zelfstandig 

werken aan dat vak. De aanwezige 

vakdocent stuurt aan op zelfstandig 

plannen in het logboek en is beschikbaar 

voor extra uitleg en verdieping voor 

leerlingen die al klaar zijn. Er zijn ook 

talentlessen waar leerlingen voor kunnen 

kiezen als ze iets extra’s willen doen. 

Leerlinggestuurd. Leerlingen kiezen hun 

eigen rooster en maken zelf een planning aan 

welke vakken ze meer of minder lestijd willen 

besteden.  

Docentgestuurd. De docent heeft ook de 

mogelijkheid om deze P-les nog meer 

gepersonaliseerd te maken: hij/zij kan de 

leerling meer verdieping aanreiken als ze 

eerder klaar zijn met de planning en kan meer 

aandacht geven voor leerlingen die moeite 

hebben met het vak. Het initiatief daarvoor 

moet wel vanuit de leerling komen. 

Werken met 

het logboek 

Bij het logboek staat centraal dat 

leerlingen leren plannen en meer over hun 

eigen leerproces gaan nadenken. Ze 

houden een logboek bij met hun 

weekplanning en reflecteren op hun 

voortgang.  

Leerlinggestuurd. Leerlingen worden 

bewust gemaakt van hun leerstrategieën zodat 

zij beter hun eigen leerproces kunnen 

monitoren. 

Belonings- 

systeem 

Het beloningssysteem zorgt er voor dat 

extra aandacht in kleinere groepen is voor 

leerlingen die onvoldoendes halen (vaker 

mentoruur, doorverwijzen naar O-les) en 

leerlingen die geen onvoldoendes hebben 

dat niet krijgen. 

Docentgestuurd. De mentor bepaalt in 

overleg met de leerling of een onvoldoende is 

behaald vanwege te weinig inzet of te weinig 

kennis. De aanpak die daaruit voortvloeit, is 

daarop aangepast. 

Mentoraat  De mentor helpt de leerling bij het plannen 

van de P-lessen, waardoor de leerlingen 

keuzes maken die bij hen passen. 

Docentgestuurd. De mentor begeleidt 

leerlingen bij het maken van persoonlijke 

keuzes en de mentor monitort hun voortgang. 
 

 



Eindrapport School 3.8, definitieve versie (16 oktober 2017) 

7 
 

Vervolg Tabel 1. 

O-les Tijdens de O-les krijgen leerlingen die 

moeite hebben met het vak/specifiek 

onderdeel extra uitleg van de vakdocent in 

kleine groepen. 

Docentgestuurd. Leraren houden rekening 

met individuele behoeften van leerlingen. 

Bioritme 

rooster 

Dit lijkt niet op een standaard vorm van 

gepersonaliseerd leren. Er wordt met alle 

leerlingen rekening gehouden. Het rooster 

is aangepast aan de puber. 

- 

Onderzoeksdesign, deelnemers en dataverzameling 
 

Onderzoeksdesign 

Voor dit onderzoek is gekozen voor een mixed-methods aanpak waarbij zowel kwantitatieve 

methoden (vragenlijsten, citoscores) gecombineerd zijn met kwalitatieve methoden (interviews, 

groepsgesprekken). De onderzoeksvragen betreffende de invulling en uitvoer van de interventie zijn 

met name beantwoord met kwalitatieve methoden en de onderzoeksvraag betreffende de effecten van 

de interventie worden met kwantitatieve methoden beantwoord. Om te kunnen spreken van een effect 

van een interventie zijn een voor- en nameting nodig.   

 

Deelnemers 

Aan dit onderzoek deden alle eerste, tweede en derde klassen mee. Leerjaar 4 was uitgesloten van 

deelname omdat zij vanwege hun examenvoorbereiding niet beschikbaar zouden zijn voor de 

nameting. Concreet deden aan dit onderzoek 3 eerstejaars klassen (n = 77), 4 tweedejaars klassen (n = 

77) en 5 derdejaars klassen (n = 107). Deelname aan het onderzoek was vrijwillig en de ouders van de 

leerlingen is om toestemming gevraagd. 

 De docenten die meededen aan het onderzoek waren 5 docenten die deelnamen aan het 

groepsgesprek in oktober en 5 docenten die deelnamen aan het evaluatieve groepsgesprek in juni. Drie 

van de 5 docenten waren aanwezig bij zowel start als eindgesprek. De docenten die deelnamen aan de 

groepsgesprekken gaven les aan leerlingen in ten minste drie van de vier leerjaren. 

 

Dataverzameling 

De digitale vragenlijst van de voormeting is afgenomen in september-oktober 2016. In totaal 

hebben 250 leerlingen deze vragenlijst ingevuld, waarvan 136 jongens (54.4%) en 114 meisjes 

(45.6%). De gemiddelde responspercentage voor de condities was 94,8% (leerjaar 1), 98,7% (leerjaar 

2) en 94,4% (leerjaar 3). De digitale vragenlijst bleek voor sommige leerlingen problemen op te 

leveren met het invullen of leerlingen hebben de vragenlijst eerder afgebroken. Er zijn 25 leerlingen 

die slechts een gedeelte van de vragenlijst hebben ingevuld. We hebben hun resultaten, voor zo ver dat 

mogelijk was, toch meegenomen.  

 De digitale vragenlijst van de nameting is afgenomen in juni-juli 2017. In totaal hebben 206 

leerlingen deze vragenlijst ingevuld, waarvan 112 jongens (54.4%) en 94 meisjes (45.6%). De 

gemiddelde responspercentage per leerjaar was lager in vergelijking met de voormeting; 85,7% 

(leerjaar 1), 67,5% (leerjaar 2) en 82,2% (leerjaar 3). Met name de respons van leerjaar 2 valt tegen en 

dus dient rekening gehouden te worden dat de interpretatie van de resultaten enigszins vertroebeld zijn 

door een response bias (d.w.z. de ‘ijverige’ of ‘volgzame’ leerlingen hebben de vragenlijst wel 

ingevuld, maar de minder ijverige/volgzame leerlingen niet).   

De citoscores zijn opgevraagd voor leerjaar 1, 2 en 3. Ook hier is sprake van een ‘voormeting’ 

en een ‘nameting’. Voor leerjaar 1 is de toets in september (Toets 0) de voormeting, en de toets in mei 

(Toets 1) de nameting. Voor leerjaar 2 is de toets die leerlingen het vorige schooljaar hebben gemaakt 

(Toets 1) de voormeting en de toets die ze dit schooljaar maken (Toets 2) de nameting. Voor leerjaar 3 

is de toets die leerlingen het vorige schooljaar hebben gemaakt (Toets 2) de voormeting en de toets die 

ze dit schooljaar maken (Toets 3) de nameting. Deze opzet houdt geen rekening met doubleurs en 

leerlingen die tussentijds van een andere locatie of een andere school instromen; deze leerlingen zijn 

uitgesloten van de vergelijking tussen voor- en nameting. Voor leerjaar 1 zijn van 72 leerlingen de 
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citoscores gebruikt (93,5%), voor leerjaar 2 waren het 70 leerlingen (90,9%) en voor leerjaar 3 94 

leerlingen (87,8%).  

 Naast kwantitatieve data is ook aan kwalitatieve dataverzameling gedaan. Met zowel (een 

selectie) docenten als met (een selectie) leerlingen uit alle leerjaren is een groepsinterview gehouden.  

Instrumenten 
 

Motivatie- en Zelfregulatievragenlijst 

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

P-lessen (6 items), inzet voor instructielessen (6 items), en zelfregulatie (32 items). De vragen over 

inzet voor school zijn aangepast aan de specifieke context, bijvoorbeeld door ‘P-lessen’ en 

‘instructielessen’ expliciet te noemen in plaats van de algemene term ‘school’. Op basis van de items 

zijn schalen geconstrueerd. Voor een uitgebreide uitleg over de instrumenten verwijzen we naar 

Bijlage A. 

 

Ervaringsvragenlijst 

In maart 2017 hebben leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 een vragenlijst ingevuld over hun ervaringen 

met de interventie. De uitgebreide resultaten van deze vragenlijst worden gerapporteerd in Bijlage C. 

Een samenvatting van deze resultaten wordt in deze rapportage gegeven.  

 De ervaringsvragenlijst betrof vragen over ervaringen met de P-lessen, instructielessen, 

mentorlessen, het gebruik van de iPad (device), het beloningssysteem, de O-lessen. Omdat we de 

leerlingen vragen wilden voorleggen over deze uiteenlopende interventiekenmerken hebben we de 

ervaringsvragenlijst opgedeeld in drie onderdelen. Elk onderdeel hebben we voorgelegd aan een 

random steekproef van leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3. Op deze wijze konden we meer vragen 

voorleggen aan een vertegenwoordiging van leerlingen uit elk leerjaar. De ervaringsvragenlijst is 

gebruikt om antwoord te geven op hoe leerlingen de interventie ervaren en bovendien in het 

conclusiehoofdstuk gebruikt om duiding te geven aan (eventueel) gevonden verschillen in 

leerlingprestaties, leerlingmotivatie, en zelfregulatievaardigheden van leerlingen.  

Tevens hebben we in de ervaringsvragenlijst meegenomen: autonomie-ondersteuning van de 

docent (8 items) en self-efficacy (zelfvertrouwen in eigen kunnen; 5 items). Dit zijn 

vragenlijstonderdelen die eigenlijk onderdeel zijn van de motivatievragenlijst.  

 

Interviews 

Met docenten is een groepsinterview gehouden aan het begin van het schooljaar (september 2016, zie 

Bijlage B) en aan het einde van het schooljaar (juni 2017). Bij de docenten lag de focus op de 

invulling, uitvoering en ervaringen van de interventie. Tijdens het groepsgesprek hebben de docenten 

enkele vragen over de invulling van de interventie beantwoord via een online vragenlijst. Hun 

antwoorden zijn besproken tijdens het interview. Het interview met de docenten duurde gemiddeld 60 

minuten.  

De groepsinterviews met de leerlingen waren gericht op de uitvoering van de interventie (‘wat doe 

je tijdens een P-les? En tijdens een mentorles?’), de ervaring van verschillende interventiekenmerken, 

maar ook over keuzes die leerlingen zelf maken en de motivatie voor school in het algemeen. Er vond 

met een selectie van drie tot vijf leerlingen uit elke leerjaar een groepsinterview plaats. De interviews 

met de leerlingen duurden gemiddeld 30 tot 45 minuten. 

 

Cito-scores 

Om de ontwikkeling van cognitieve prestaties in beeld te kunnen brengen zijn citoscores opgevraagd 

van elk leerjaar. De vaardigheidsscores zijn gebruikt als indicator van de cognitieve prestaties van 

leerlingen. Voor leerjaar 1 en 2 wordt gewerkt met de nieuwe versie Cito-toetsen; voor leerjaar 3 

wordt nog gewerkt met een oude versie Cito-toetsen. De normering van vaardigheidsscores verschilt 

per versie. Daarom kon alleen leerjaar 1 en 2 met elkaar vergeleken worden, bij leerjaar 3 hebben we 

alleen gekeken of er sprake was van een stijging of daling in vaardigheidsscores.  Aangezien er geen 

specifieke verwachtingen waren voor de verschillende onderdelen binnen de Cito-toets (bijv. 
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Nederlands werkwoordspelling, Engels leesvaardigheid) hebben we alle onderdelen meegenomen in 

de analyses. Wanneer het merendeel van de gerapporteerde vaardigheden een stijging of daling laat 

zien, zouden we kunnen spreken van een patroon. Wanneer slechts één Cito-onderdeel een effect laat 

zien, dan hebben we daar geen conclusies aan verbonden met betrekking tot de cognitieve 

prestatieontwikkeling van leerlingen.  

Analyses 
 

Motivatie- en zelfregulatievragenlijst 

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

verschillen. Er is een t-test gedaan op de voormeting om na te gaan of de leerjaar-1, leerjaar-2, en 

leerjaar-3 klassen op de voormeting significant van elkaar verschilden.  

Voor elke schaal uit de vragenlijst is een covariantie-analyse gedaan, waarbij de nameting de 

afhankelijke variabele is, de leerjaren de onafhankelijke variabele is en de voormeting als covariaat 

opgenomen is.  

 

Ervaringsvragenlijst 

Voor elk onderdeel in de ervaringsvragenlijst worden op item-niveau de gemiddelde scores 

gepresenteerd en beschreven. Er kon geen onderscheid worden gemaakt tussen leerjaren vanwege lage 

absolute aantallen per vragenlijst per leerjaar.  

 

Citoscores 

Voor leerjaar 3, voor elk cito-onderdeel, werd de voormeting-citoscore vergeleken met de nameting-

citoscore middels een gepaarde t-test om te kijken of er sprake was van een stijging of daling. Voor 

leerjaren 1 en 2, voor elk cito-onderdeel, In de analyses hebben we twee factoren tegelijk getetst 

middels een repeated-measures variantieanalyse; verschil tussen voor- en nameting (test 1) en verschil 

tussen leerjaar 1 en 2 op het verschil tussen voor- en nameting (test 2). 

 

Interviews 

De interviews met docenten en leerlingen zijn opgenomen met een recorder en vervolgens uitgewerkt. 

De interviews zijn volledig getranscribeerd, omdat het nodig is exacte informatie te krijgen over de 

invulling en uitvoering van de interventie. Per onderwerp dat aan bod kwam in de interviews is een 

samenvatting gemaakt. 

Resultaten 
 

Motivatie- en Zelfregulatievragenlijsten 
De t-test tussen de klassen uit de condities liet zien dat er geen verschillen bestaan ten aanzien van de 

gemiddelde scores op de voormeting. De 3 eerstejaars klassen, de 4 tweedejaars klassen en de 5 

derdejaars klassen kunnen daarom elk als één groep beschouwd worden. 

 

Vervolgens zijn per groep van elke schaal de gemiddelde en standaarddeviatie voor de voor- en 

nameting berekend. Tabel 2 laat de beschrijvende gegevens zien van zowel de voor- als nameting op 

de motivatieschalen.  

Om betekenis te kunnen geven aan verschillen op de nameting is een covariantie-analyse gedaan 

op de schalen. Met deze manier van analyseren wordt nagegaan of er samenhang is tussen de score op 

de nameting en de groep waarin de leerlingen zitten (leerjaar 1, 2, 3) én wordt er rekening gehouden 

met de score op de voormeting. Deze analyse is op elke schaal apart toegepast. Voor twee van de vier 

motivatieschalen zijn er verschillen in scores op de nameting tussen de drie leerjaren. Op intrinsieke 

motivatie scoren de leerlingen uit het tweede leerjaar gemiddeld hoger dan de leerlingen uit leerjaar 1 

en 3, F(2, 174) = 4.261, p = .016, partial η² = .047; voor 2
e
 klassers neemt de intrinsieke motivatie toe, 
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terwijl dit voor leerlingen uit de 1
e
 klas afneemt. Voor amotivatie geldt dat leerlingen in het derde 

leerjaar hogere scores hebben dan leerlingen in leerjaar 1 en 2, F(2, 174) =3.207, p < .043, partial η² = 

.036. De gerapporteerde effecten zijn klein te noemen. 

 

Tabel 2. Beschrijvende statistieken voor- en nameting van de motivatieschalen, uitgesplitst naar 

conditie.  

Schaal  Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 

 M SD N M SD N M SD N 

Intrinsieke 

motivatie 

voormeting 3.33 0.63 70 3.01 0.70 76 2.84 0.72 98 

nameting 2.91 0.67 66 3.17 0.57 51 2.91 0.79 87 

Geïdentificeerde 

motivatie 

voormeting 3.78 0.62 70 3.74 0.64 76 3.64 0.69 98 

nameting 3.42 0.70 66 3.66 0.65 51 3.48 0.72 87 

Extrinsieke 

motivatie 

voormeting 3.31 0.71 70 3.48 0.76 76 3.56 0.79 98 

nameting 3.15 0.68 66 3.23 0.63 51 3.26 0.67 87 

Amotivatie voormeting 2.32 0.67 70 2.27 0.86 76 2.37 0.78 98 

 nameting 2.32 0.79 66 2.23 0.88 51 2.62 0.82 87 

 

Tabel 3 en 4 geven de gemiddelden, standaardafwijkingen en het aantal ingevulde vragenlijsten weer 

voor inzet voor de P-lessen, inzet voor instructielessen, self-efficacy (vertrouwen in eigen kunnen) en 

autonomie-ondersteuning van de docenten. Uit de covariantie-analyse is gebleken dat de verschillen 

voor inzet voor P-les significant zijn, F(2, 174) = 7.108, p = .001, partial η² = .077, en ook voor 

instructielessen is eenzelfde verschil aanwezig, F(2,167) = 3.214, p  = .043, partial η² = .037. Dit 

kleine effect wordt vooral veroorzaakt door een verschil van inzet tussen leerjaar 1, 2 en leerjaar 3; 

leerlingen in leerjaar 1 en leerjaar 2 zetten zich meer in tijdens de P-lessen en instructielessen dan 

leerlingen in leerjaar 3.  

 Voor autonomie-ondersteuning door docenten is er een verschil tussen leerjaren gevonden, 

F(2,170) = 3,752, p = .025, waarbij leerlingen uit leerjaar 1 meer autonomie-ondersteuning van hun 

docenten ervaren dan leerlingen uit leerjaar 3. Voor self-efficacy zijn geen verschillen tussen leerjaren 

gevonden.  

 

Tabel 3. Beschrijvende statistieken voor- en nameting van de inzet voor P-les en instructieles, 

uitgesplitst naar conditie. 
Schaal  Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 

 M SD N M SD N M SD N 

Inzet voor P-les voormeting 3.54 0.63 68 3.36 0.55 76 3.18 0.60 96 

nameting 3.32 0.53 66 3.35 0.59 49 2.90 0.69 87 

Inzet voor 

instructieles 

voormeting 3.48 0.47 68 3.35 0.54 75 3.32 0.57 96 

nameting 3.33 0.64 66 3.34 0.39 49 3.12 0.59 82 

 

Tabel 4. Beschrijvende statistieken voor self-efficacy en autonomie-ondersteuning, uitgesplitst naar 

conditie 

Schaal  Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 

 M SD N M SD N M SD N 

Self-efficacy voormeting          

nameting 3.80 0.46 56 3.75 0.72 45 3.65 0.65 69 

Autonomie-

ondersteuning 

voormeting          

nameting 3.26 0.35 58 3.17 0.50 45 3.15 0.44 70 

 

Tabel 5 geeft de gemiddelden, standaardafwijkingen en het aantal ingevulde vragenlijsten weer voor 

de zelfregulatievragenlijst. Voor de schalen doorzettingsvermogen, zelfeffectiviteit zelfregulatie, 
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zelfevaluatie product en zelfevaluatie proces zijn er geen verschillen tussen de leerjaren. Uit de 

covariantie-analyse bleek wel een verschil tussen de leerjaren voor taakoriëntatie, F(2, 169) = 4.322, p 

= .015, partial η² = .050 en planning, F(2,169) = 3.338, p = .038, partial η² = .039. Deze kleine effecten 

wordt met name veroorzaakt door het verschil tussen leerjaar 2 en leerjaar 1, 3, waarbij leerlingen uit 

leerjaar 2 aangeven meer taakoriëntatie- en planningsactiviteiten te ondernemen dan de leerlingen uit 

leerjaar 1 en 3.  

 

Tabel 5. Beschrijvende statistieken voor- en nameting van de zelfregulatieschalen, uitgesplitst naar 

conditie.  
Schaal  Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 

 M SD N M SD N M SD N 

Taakoriëntatie voormeting 3.30 0.65 67 3.20 0.64 74 2.98 0.75 95 

nameting 2.97 0.72 66 3.29 0.73 49 3.05 0.81 81 

Planning voormeting 3.47 0.64 67 3.46 0.64 74 3.27 0.78 95 

nameting 3.22 0.68 66 3.50 0.73 49 3.06 0.86 81 

Doorzettings-

vermogen 

voormeting 3.67 0.58 63 3.41 0.69 73 3.32 0.67 92 

nameting 3.25 0.78 66 3.35 0.65 49 3.16 0.76 81 

Zelfeffectiviteit-

zelfregulatie 

voormeting 3.48 0.54 60 3.33 0.58 73 3.30 0.59 92 

nameting 3.16 0.60 66 3.46 0.63 49 3.23 0.65 79 

Zelfevaluatie 

product 

voormeting 3.69 0.81 60 3.30 0.70 73 3.32 0.82 92 

nameting 3.41 0.86 66 3.42 0.75 48 3.19 0.82 79 

Zelfevaluatie 

proces 

voormeting 3.14 0.70 60 3.03 0.83 73 2.76 0.92 92 

nameting 2.97 0.79 66 3.14 0.78 48 2.93 0.81 79 

 

Cognitieve prestaties 
Tabel 6 geeft de gemiddelden, standaardafwijkingen en het aantal leerlingen weer van de cito-scores, 

uitgesplitst naar leerjaar 1 en leerjaar 2. In Tabel 7 worden de cito-scores van leerjaar 3 weergegeven 

(die kunnen niet vergeleken worden met leerjaar 1 en 2 vanwege verschillende versies van de cito-

toetsen). Voordat er analyses zijn gepleegd of de voor- en nameting van elkaar verschillen en of dit 

verschillend is voor leerjaar 1 en leerjaar 2, is er eerst gekeken of de klassen binnen elk leerjaar van 

elkaar verschilden op de voormeting middels een t-test. Dit bleek niet het geval en dus konden we elk 

leerjaar als één groep te kunnen beschouwen.  

 In de analyses hebben we twee factoren tegelijk getoetst middels een repeated-measures 

variantieanalyse; verschil tussen voor- en nameting (test 1) en verschil tussen leerjaar 1 en 2 op het 

verschil tussen voor- en nameting (test 2). We rapporteren hier alleen significante verschillen. Er is 

een significant verschil in de toe- of afname tussen leerjaar 1 en leerjaar 2 (test 2) op Nederlandse niet-

werkwoordspelling, F(1,140) = 20.867, p < .001, partial η² = .130 en Nederlandse leesvaardigheid, 

F(1,140) = 5.364, p = .022, partial η² = .03. De vaardigheidsscores op niet-werkwoordspelling en 

leesvaardigheid nemen voor leerjaar 1 af en voor leerjaar 2 toe.  

Tevens werd een significant verschil gevonden tussen voor- en nameting (test 1) voor 

Nederlandse grammatica, (F(1,140) = 10.397, p = .002, partial η² = .069), Rekenen/wiskunde 

vaardigheid, (F(1,140) = 16.040, p < .001, partial η² = .103), Meten en meetkunde (F(1,140) = 7.713, 

p = .006, partial η² = .052), Getallen (F(1,140) = 19.259, p < .001, partial η²  = .121); de 

vaardigheidsscores nemen voor beide groepen toe.  

Voor Nederlandse woordenschat werd zowel een significante toename gerapporteerd tussen 

voor- en nameting (test 1), F(1,140) = 20.078, p < .001, partial η² = .125 en deze toename was sterker 

voor leerjaar 2 in vergelijking met leerjaar 1 (test 2), F(1,140) = 6.917, p = .009, partial η² = .047. Ook 

voor Engelse leesvaardigheid werd een significante toename gevonden tussen voor- en nameting (test 

1), F(1,139) = 28.706, p < .001, partial η² = .171 en deze toename was sterker voor leerjaar 2 in 

vergelijking met leerjaar 1 (test 2), F(1,139) = 13.365, p < .001, partial η²  = .088. 

Van de 12 getoetste cito-onderdelen blijkt voor 6 cito-onderdelen dat de scores voor beide 

groepen tussen voor- en nameting toenemen, evenredig verdeeld over taalkundige onderdelen en 

wiskundige onderdelen. Daarnaast blijkt voor 4 getoetste onderdelen dat leerlingen uit leerjaar 2 een 
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positievere ontwikkeling hebben doorgemaakt in vergelijking met leerjaar 1. Van deze vier onderdelen 

vallen er 3 binnen Nederlandse taalvaardigheden en 1 hoort bij Engelse taalvaardigheden. Timing van 

de toetsing zou hier een rol kunnen spelen; er zit minder tijd tussen voor- en nameting voor leerjaar 1 

dan leerjaar 2. Desalniettemin stemmen de resultaten gunstig over de cognitieve ontwikkeling van 

leerlingen in leerjaar 1 en 2 aangezien de vaardigheidsscores van de helft van de cito-onderdelen een 

toename laten zien.  

 

Voor leerjaar 3 hebben we enkel een vergelijking gemaakt tussen voor- en nameting middels 

paired-samples t-test (zie Tabel 7 voor de gemiddelde scores op voor- en nameting). Leerlingen uit 

leerjaar 3 laten een significante afname zien tussen voor- en nameting op Nederlandse taalverzorging 

(t = 5.102, p < .001), werkwoordspelling (t = 3.793, p < .001) en grammatica (t = 3.143, p = 002). 

Voor alle rekenen/wiskunde schalen was er sprake van een significante toename tussen voor- en 

nameting (vaardigheid, t = -11.589, p < .001; meten en meetkunde, t = -3.266, p = .002; verbanden, t = 

-9.203, p < .001; getallen, t = -11.606, p < .001; verhoudingen, t = -7.312, p < .001). De positieve 

ontwikkeling zoals gevonden bij leerjaar 1 en 2, vindt voor leerjaar 3 alleen binnen de wiskundige 

cito-onderdelen plaats. Voor 3 Nederlandse taalvaardigheden laten de resultaten van leerjaar 3 een 

afname zien waardoor het beeld wat ontstaat voor leerjaar 3 minder eenduidig positief is.  



 

 

 

Tabel 6. Beschrijvende statistieken van de citoscores, uitgesplitst naar leerjaar. 

Cito-onderdeel  Leerjaar 1 Leerjaar 2 

 M SD N M SD N 

Werkwoord spelling Nederlands Voormeting 121.71 12.77 72 128.00 13.57 70 

Nameting 120.67 13.75 72 127.70 10.19 70 

Niet-werkwoord spelling Nederlands Voormeting 148.53 20.92 72 142.86 9.36 70 

Nameting 144.39 17.88 72 151.57 16.79 70 

Grammatica Nederlands Voormeting 121.79 13.16 72 123.44 11.80 70 

Nameting 125.79 14.12 72 126.29 12.43 70 

Woordenschat Nederlands Voormeting 143.86 11.16 72 147.21 11.24 70 

Nameting 145.28 12.66 72 152.66 11.30 70 

Leesvaardigheid Nederlands Voormeting 138.07 11.67 72 138.81 10.79 70 

Nameting 136.33 11.82 72 141.29 12.03 70 

Leesvaardigheid Engels Voormeting 139.85 16.37 71 144.89 14.98 70 

Nameting 141.94 14.02 71 156.00 17.94 70 

Woordenschat  

Engels 

Voormeting 157.42 25.13 71 168.24 24.80 70 

Nameting 166.18 26.36 71 182.50 26.65 70 

Rekenen/wiskunde vaardigheid Voormeting 133.54 14.28 72 135.26 11.43 70 

Nameting 138.90 14.81 72 138.57 16.86 70 

Meten en meetkunde 

Rekenen/wiskunde 

Voormeting 133.65 18.83 72 132.76 12.32 70 

Nameting 136.99 18.29 72 138.26 20.87 70 

Verbanden  

Rekenen/ wiskunde 

Voormeting 132.38 18.38 72 135.26 15.23 70 

Nameting 136.07 22.17 72 137.83 21.68 70 

Getallen Rekenen/ wiskunde Voormeting 132.50 17.20 72 133.69 16.20 70 

Nameting 140.88 16.06 72 139.24 21.02 70 

Verhoudingen Rekenen/wiskunde Voormeting 135.31 16.12 72 139.66 15.79 70 

Nameting 140.56 17.17 72 139.50 19.67 70 

Tabel 7. Beschrijvende statistieken citoscores leerjaar 3 

Cito-onderdeel  Leerjaar 3 

 M SD N 

Taalverzorging Nederlands Voormeting 236.41 18.86 94 

Nameting 228.81 16.68 94 

Werkwoord spelling Nederlands Voormeting 242.00 31.50 94 

Nameting 230.12 18.74 94 

Niet-werkwoord spelling Nederlands Voormeting 239.63 22.60 94 

Nameting 232.61 24.98 94 

Grammatica Nederlands Voormeting 231.40 21.43 94 

Nameting 224.97 18.61 94 

Leesvaardigheid Nederlands Voormeting 240.02 16.58 94 

Nameting 243.72 15.22 94 

Woordenschat Nederlands Voormeting 248.10 15.04 94 

Nameting 249.29 16.31 94 

Leesvaardigheid Engels Voormeting 247.72 27.61 94 

Nameting 256.12 37.38 94 

Rekenen/wiskunde vaardigheid Voormeting 227.66 17.10 94 

Nameting 245.37 20.51 94 

Meten en meetkunde 

Rekenen/wiskunde 

Voormeting 235.86 38.93 94 

Nameting 249.16 34.82 94 

Verbanden  

Rekenen/ wiskunde 

Voormeting 211.99 21.07 94 

Nameting 237.91 27.56 94 

Getallen Rekenen/ wiskunde Voormeting 220.26 21.02 94 

Nameting 251.70 27.26 94 

Verhoudingen Rekenen/wiskunde Voormeting 226.83 26.45 94 

Nameting 244.99 21.77 94 



 

Ervaringen leerlingen 
In maart 2017 hebben leerlingen een ervaringsvragenlijst ingevuld over hun ervaringen met de 

interventie (leerjaar 1, 2 en 3). De uitgebreide resultaten, grafieken en tabellen daarvan zijn te vinden 

in Bijlage C, hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting.  

 

 Leerlingen zijn tevreden met de P-lessen. Leerlingen waarderen het zelfstandig werken, de 

uitleg van hun docent, op je eigen manier kunnen leren en zelf de volgorde bepalen van het 

schoolwerk. 

 Leerlingen kiezen een P-les uit vanwege de docent die de P-les geeft: er hangt een fijne 

werksfeer en de docent kan goed uitleggen 

 Leerlingen zijn tevreden met de O-lessen. Leerlingen waarderen dat de O-les de leerling 

mogelijkheid biedt voor zelfstandig werken. 

 Leerlingen zijn tevreden met hun mentor. De mentor stelt leerlingen op hun gemak en houdt 

bij welke cijfers een leerling heeft gehad.  

 Leerlingen zijn minder tevreden met het logboek. Het verschilt per vak in hoeverre er 

aandacht wordt besteed aan het logboek.  

 Leerlingen zijn tevreden over het gebruik van de iPad in het onderwijs. Er zijn verschillen 

tussen vakken in de mate waarin de iPad wordt ingezet. 

 Leerlingen vinden het beloningssysteem, de P-lessen, gewone (instructie)lessen en het werken 

met de iPad plezierig en leerzaam. 

 Leerlingen zijn gemotiveerd voor school vanwege autonome redenen (omdat ze het belangrijk, 

en nuttig vinden) én vanwege gecontroleerde redenen (omdat ze een negatieve consequentie 

willen vermijden zoals zittenblijven, of vanwege de beloning die ze kunnen verdienen zoals 

uitslapen) 

 Gevraagd naar de aanpassingen ingevoerd in februari 2017 zijn leerlingen tevreden met de P-

leskeuze op vrijdag en het aangepaste beloningssysteem. Leerlingen zouden graag verandering 

willen zien in het gebruik van het logboek en de regels rondom herkansen (oneindig herkansen 

is halverwege het jaar afgeschaft) 

 

In juni 2017 vonden er drie panelgesprekken met leerlingen plaats; een met zes leerlingen uit de eerste 

klas, een met drie leerlingen uit de tweede klas en een met vijf leerlingen uit de derde klas. Een 

samenvatting van elk panelgesprek is te raadplegen in Bijlage D, hieronder volgt een integratie van de 

drie panelgesprekken. Telkens wordt met een code aangegeven voor welk leerjaar een uitspraak geldt 

(LJ1 = leerjaar 1, LJ2 = leerjaar 2, LJ 3 = leerjaar3).  

 

Invulling van de mentorles 

Op vrijdag wordt er tijdens het mentoruur  gekozen voor de P-lessen die je een week later wilt doen en 

worden leerlingen gecontroleerd op onvoldoendes; als je er te veel hebt, dan moet je de rest van de 

week eerder op school zijn. Wanneer dat is gebeurd dan is de mentorles eigenlijk een P-les; leerlingen 

gaan zelfstandig aan de slag met hun huiswerk. Leerlingen (LJ1, LJ3) vinden het mentoruur op vrijdag 

erg lang (75 minuten), voor LJ1 mag het ook een half uur zijn terwijl leerlingen in LJ3 het nu wel 

prettig vinden omdat ze dan kunnen werken aan hun sectorwerkstuk. Volgens leerlingen uit leerjaar 1 

mag er in de mentorles wel meer tijd besteed worden aan planning en het gebruik van het logboek. 

 

Invulling van de P-les 

Het is prettig dat je zelf een keuze kunt maken voor de P-lessen. Leerlingen kiezen voor een P-les 

omdat er een toets of deadline aankomt, omdat je er veel huiswerk voor hebt (LJ1,2,3), of dat de 

docent beter uit kan leggen dan de eigen vakdocent (LJ 3). Het is onhandig dat als het huiswerk te laat 

wordt opgegeven je dan niet meer van P-les kunt veranderen (LJ2). Het is fijn dat je minder huiswerk 

hebt omdat je elke dag 1.5u P-les hebt (LJ1). Meestal begint de P-les met het invullen van je logboek 

en dat wordt dan gecontroleerd door de docent (LJ1, 2). Met de docent die de P-les geeft kun je soms 

afspreken om aan een ander vak te werken (LJ1, 3). Het is erg afhankelijk van de docent of er 
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daadwerkelijk gewerkt wordt door leerlingen; leerlingen kletsen vooral tijdens sommige P-lessen, en 

dit is aan het einde van het jaar nog meer omdat leraren minder streng zijn geworden (LJ3). 

 

Invulling van de O-les 

Leerlingen gaan naar de O-les als ze ergens een onvoldoende voor hebben, als ze hun huiswerk niet af 

hebben of als ze toetsen mogen herkansen (LJ1, 2, 3). De keuze om naar een O-les te gaan ligt bij de 

leerling, maar wordt soms streng aanbevolen door de docent (LJ3). 

 

Invulling van de instructieles 

Bij een ‘gewone’ vakles wordt meestal begonnen met klassikale uitleg en daarna kunnen leerlingen 

zelfstandig aan de slag (LJ2). Soms is de uitleg kort, sommige docenten geven een uur lang uitleg: 

leerlingen hebben het liefst dat ze zelfstandig kunnen leren en werken (LJ3). 

 

Gebruik logboek? 

Leerlingen uit de tweede klas zijn tevreden met het logboek en leren het steeds beter gebruiken. Ze 

merken wel dat docenten onderling verschillen in hoe streng het logboek wordt gecontroleerd (LJ2). 

Leerlingen uit de eerste en derde klas vinden het logboek niet prettig, onhandig, en te groot. 

Eerstejaars leerlingen vinden dat het afgeschaft mag worden of dat als het gebruikt wordt dit dan 

consequenter gehanteerd wordt door leraren (LJ1). Derdejaars leerlingen hoeven niet meer met het 

logboek te werken en denken niet dat het logboek heeft bijgedragen aan leren plannen of helpt bij het 

onthouden van toetsen en deadlines (LJ3). 

 

Zelfstandig werken, keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid? 

Eersteklas leerlingen vinden dat je op deze school vaak zelfstandig werkt, maar dat je niet echt les 

krijgt in hoe je een goede planning maakt (LJ1). Tweedeklas leerlingen vinden dat ze beter worden in 

zelfstandig werken, onder andere door het werken met het logboek (LJ2). Tevens vinden leerlingen dat 

ze bij sommige vakken keuzevrijheid krijgen om in de les zelf te bepalen wat ze gaan doen en hoe ze 

een opdracht aanpakken (LJ2, 3). 

Leerlingen beamen dat de verantwoordelijkheid voor leren echt bij leerlingen wordt gelegd; je moet 

zelf je deadlines onthouden (LJ1), hoe je presteert op een toets ligt aan jezelf (LJ1, 2), de gevolgen van 

de keuzes die je tijdens de les maakt zijn voor jezelf (LJ3) en je moet alles zelf regelen, bijv. extra 

uitleg (LJ3). 

 

Persoonlijke aandacht en rekening houden met verschillen tussen leerlingen? 

Volgens de leerlingen wordt er door docenten veel aandacht besteed aan leerlingen die extra aandacht 

of extra uitleg nodig hebben tijdens P-les, mentorles en O-les; leerlingen krijgen dan persoonlijk of in 

kleine groepjes les (LJ1,2). Leraren kennen hun leerlingen goed en weten welke leerling extra 

aangestuurd moet worden of leerlingen die thuis problemen heeft en daarom coulanter zijn (LJ1, 2). 

Volgens derdejaars leerlingen zijn sommige docenten goed in rekening houden met verschillen en 

andere niet (LJ3).  

 

Motivatie van leerlingen? 

Voor leerlingen uit eerste en tweede klas werkt het beloningssysteem positief voor hun motivatie; het 

is fijn om uit te kunnen slapen (LJ1,2). Tijdens de P-lessen werk je gemotiveerd omdat je daar zelf een 

keuze voor hebt gemaakt (LJ1) of omdat er een deadline aankomt (LJ3) maar wel afhankelijk van hoe 

streng een docent is of hoe serieus de werksfeer is tijdens de P-les (LJ1,3). Derdejaars werken juist 

gemotiveerd tijdens de ‘gewone’ instructieles (LJ3). Afhankelijk van hoe goed een docent oplet, kun 

je als leerling tijdens de les makkelijk iets anders gaan doen op je iPad, zoals gamen (LJ1,2). 

 

Gebruik van ICT? 

De iPad wordt bij sommige vakken vaker ingezet dan bij andere vakken (LJ1,2,3); dit lijkt 

verschillend per leerjaar omdat bij LJ1 Wiskunde en Nederlands genoemd worden als vakken waar de 

iPad vaker wordt gebruikt en bij LJ3 zijn dit Economie, Maatschappijleer en Biologie. Voordelen van 

de iPad zijn het werken met verschillende bronnen (LJ1), het kijken van een filmpje voor een vak 

(LJ1), iets snel op kunnen zoeken (LJ2), het gebruik van autocorrect (LJ2), en het maken van digitale 
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toetsen (LJ3). Nadelen die genoemd worden zijn: je raakt gemakkelijk afgeleid (LJ1,2), het studeren 

voor toetsen is niet praktisch (LJ3), en de iPad loopt na een tijdje vast (LJ3). 

 

Algemeen oordeel 

Eerstejaars en tweedejaars leerlingen zijn unaniem positief; zij zouden deze school aanbevelen aan 

andere leerlingen, om meerdere redenen: er is vrijheid, je kunt kiezen voor de P-lessen (LJ1,2), je hebt 

meer vrije tijd doordat je je huiswerk al op school kunt maken (LJ1), je kunt toetsen herkansen en 

uitleg inhalen tijdens de O-les (LJ1), er is een beloningssysteem (LJ1) en je kunt werken met de iPad 

(LJ1). Leerlingen geven wel als tip mee dat deze school vooral geschikt is voor leerlingen die goed 

genoeg zelfstandig kunnen werken (LJ2,3) en dat je goed met de iPad overweg kunt (LJ3). Leerlingen 

geven als tip voor de school: minder gamen (LJ1), korter mentoruur op vrijdag (LJ1), afschaffen 

logboek (LJ1), de lesstof kan beter, interessanter (LJ2), de planning van docenten kan concreter (LJ2), 

meer digitale lesstof op de iPad (LJ3), en docenten die hen minder op de huid zitten (LJ3).   

 

Ervaringen leraren 
 

In september 2016 is een groep van vijf leraren geïnterviewd over de invulling en hun verwachtingen 

met de interventie. De resultaten daarvan zijn gerapporteerd in de voormetingsrapportage en een kopie 

daarvan is opgenomen in Bijlage B.  

 

In juni 2017 is opnieuw een groep van vijf leraren geïnterviewd over hun ervaringen met de 

interventie. Er is in dit interview teruggeblikt op uitspraken die tijdens het startinterview zijn gedaan 

en leraren hebben een korte vragenlijst ingevuld waarmee ze verschillende interventiekenmerken 

evalueerden. We vatten hieronder het gesprek met leraren samen. 

 

Terugblik op uitdagingen genoemd in het startinterview 

Hoewel leraren vinden dat het steeds beter gaat en dat leerlingen hier zichtbaar in zijn gegroeid, 

merken ze ook op dat het bijbehorende spanningsveld van ‘loslaten’ en ‘structuur’ altijd wel blijft 

bestaan. Het was en is een proces van vallen-en-opstaan: leerlingen dachten in het begin dachten dat ze 

minder hoefden te doen, maar nu weten ze dat ze bij tegenvallende resultaten wel echt zelf iets moeten 

doen. Leerlingen hebben het nu beter door. Een leraar (docent A) licht toe hoe hij met het 

spanningsveld omgaat. Docent A kijkt regelmatig online de voortgang in en dan vraagt hij leerlingen 

naar hun reflectie op hun manier van leren; dit helpt hem als mentor en de leerlingen te herkennen 

waar de leerlingen zich in het leerproces begeven. Hij merkt dat de reflecties bij leerlingen voor goede 

leermomenten zorgen. Als de leerlingen in het proces voor de eerste keer tegen problemen oplopen, 

dat ze bijvoorbeeld iets zijn vergeten te agenderen, zijn vergeten een deadline op te schrijven, wordt er 

de eerste keer nog erg coulant over gedaan, maar als blijkt dat de leerling vaker tegen dergelijke 

problemen aanlopen, dan reageert Docent A minder coulant: dan spreekt hij de leerling er op aan zodat 

de leerling zijn eigen sterke en zwakke punten herkent en daar uiteindelijk sterker van wordt. Docent 

B reageert daarop dat hij leerlingen veel minder aanspreekt en benadrukt het voordeel van 

verschillende docentstijlen voor de leerling: “Elke docent is aan het experimenteren met hun eigen 

systeem, hun eigen aanpak. Op deze manier maken de leerlingen kennis met allerlei verschillende 

nieuwe systemen.” 

Uitdaging 1 

Docenten merken dat ze zich redelijk vaardig achten in het gebruik van ICT, maar dat ze het lastig vinden om ‘los te 

laten’. Een docent legt uit dat het een spanningsveld is omdat je leerlingen keuzemogelijkheden wilt bieden en 

tegelijkertijd dat het leerproces van leerlingen binnen een gestructureerde veilige, voorspelbare leeromgeving plaats 

moet vinden. Daarvoor moet je als docent je vertrouwde directe instructiemodel loslaten, maar nog wel zoeken naar 

een manier van structuur bieden dat leerlingen weten wat ze mogen verwachten van hun docent. 
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Het is voor de meeste leerlingen nog steeds lastig om een goede inschatting van hun taken te maken 

voor de planning. Leraren maken een onderscheid in planningsvaardigheden tussen de leerjaren; 

leerlingen uit het tweede en derde leerjaar maken minder gebruik van hun logboek in vergelijking met 

eerstejaars. Dit heeft ook te maken met het tijdstip van introductie van het logboek. De huidige 

tweedeklas is halverwege het schooljaar ineens gewisseld naar het logboek en ook de derdeklassers 

hebben een tijd zonder logboek gewerkt. De eerste klas is ‘opgevoed’ met het logboek en voor hen is 

het dan ook veel meer gewoon om met het logboek te werken. Daarnaast geven leraren een paar 

obstakels aan voor het plannen door leerlingen; 1) sommige leraren geven te weinig stof op en 

daardoor is er te weinig om te plannen voor de leerlingen, 2) er is te weinig sturing vanuit docenten 

om leerlingen begeleiding en feedback te geven op planningsvaardigheden van leerlingen. Leerlingen 

schrijven alleen op aan welk vak ze werken, maar niet hoeveel ze af willen hebben aan het einde van 

de les; als leraren er geen tijd voor maken aan het begin van de les om leerlingen te helpen bij het 

formuleren van hun leertaken en het maken van een planning en daar aan het einde van de les op te 

reflecteren, dan kunnen leerlingen niet echt leren hoe ze hun tijd beter in kunnen schatten. Sommige 

leraren reageren op dit laatste punt (sturing vanuit leraren) door voorbeelden te geven hoe zij sturing 

geven op de planning tijdens de P-les. Docent C probeert incidenteel enkele leerlingen aan te spreken 

op wat zij voor de P-les hebben gepland en dat te controleren. Docent D besteedt vijf minuten aan de 

start van de P-les om alle leerlingen realistische doelen op te laten schrijven. Docent E laat leerlingen 

ook een planning opschrijven en controleert die planning op haalbaarheid en geeft daar feedback op. 

Docent F doet dit ook en herinnert leerlingen tussentijds aan hun planning als ze afgeleid raken. 

Docent B vindt dat de P-les bedoeld is om zelfstandig te werken aan opdrachten en het beantwoorden 

van vragen. 

 

Deze uitdaging wordt nog steeds door docenten herkend. Door de P-lessen zijn sommige leerlingen 

verder met de stof dan andere leerlingen. Sommige leerlingen hebben hun P-les nodig om bij te komen 

met de stof, sommige gebruiken het om juist verder op de stof te komen (tempo-differentiatie). Tijdens 

de instructieles wordt daarop ingespeeld door een groep leerlingen de mogelijkheid te geven voor 

verlengde instructie. Bij Docent F worden leerlingen die al klaar zijn met de stof beloond; zij mogen 

aan de slag met andere vakken. Daarmee ontstaat wel een andere uitdaging; je moet er als docent 

rekening mee houden dat leerlingen andere dingen kunnen doen tijdens de les.  

 

Beantwoording korte vragenlijst 

1. Persoonlijke ondersteuning en aandacht voor leerstrategieën tijdens de mentorlessen 

Tijdens de mentorlessen wordt met name aandacht besteed aan logboek, keuzes maken, 

studieplanner en cijfers. De mentorlessen op dinsdag, woensdag en donderdag zijn alleen voor 

leerlingen die onvoldoende staan en zij krijgen daar veel persoonlijke begeleiding. Aandacht 

voor reflectie op het leerproces en leerstrategieën komt meer naar voren tijdens de 

instructielessen.  

2. Maken van eigen keuzes tijdens de P-lessen 

Leerlingen kunnen zelf kiezen aan welke leerdoelen (binnen het vak van de P-les) ze gaan 

werken. Leerlingen hebben veel vrijheid tijdens de P-les; ze kunnen bijvoorbeeld elkaar 

Uitdaging 2 

Docenten zijn het er over eens dat het voor leerlingen lastig is om tijdens de P-lessen goed in te schatten hoeveel tijd 

een bepaalde taak kost (planning) en dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het halen van de deadline. De meeste tijd 

tijdens de P-les wordt door leerlingen dan ook besteed aan het werken richting de deadlines (niet aan extra 

materiaal). 

Uitdaging 3 

Docenten geven aan dat ze vanwege de P-lessen wel moeten differentiëren tijdens hun reguliere instructielessen. 

Je kunt leerlingen die zelfstandig verder willen werken aan het werk zetten en voor de overige leerlingen geef je nog 

extra uitleg. Een docent geeft dit ook expliciet aan als keuze voor leerlingen (zelfstandig verwerken van de lesstof of 

instructie volgen) en biedt daarna nog verlengde instructie voor leerlingen die ‘verder willen praten over de lesstof’. 

Wat daarbij wel lastig is, is dat je als docent wel moet weten welke leerlingen naar de instructie luisteren en wie er 

zelfstandig verder werken. 
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overhoren buiten het lokaal. Leerlingen moeten ook wennen aan die vrijheid; het is heel 

verleidelijk om op je iPad andere dingen te gaan doen. Een voorbeeld van gepersonaliseerd 

leren is dat leerlingen aangeven tijdens de P-les een toets in te willen halen (mits 

overeengekomen met de docent). Hoewel het risico van frauderen bestaat, vinden leraren dit 

een mooi voorbeeld waarin leerlingen hun eigen weg zoeken binnen het schoolsysteem. 

Volgens de leraren hebben leerlingen verscheidene redenen voor hun P-leskeuze; het 

hangt af van of leerlingen zin hebben om iets te doen (ze weten precies bij welke docent ze 

kunnen nietsnutten) maar ze kiezen ook strategisch omdat ze bij een andere vakdocent kennis 

willen maken met een andere uitleg van dezelfde stof. Een ander motief is dat leerlingen voor 

de P-les kiezen omdat ze diezelfde dag een toets hebben van dat vak. Tevens kiezen leerlingen 

een P-les omdat andere leerlingen dat ook kiezen en ze daar goed mee kunnen samenwerken. 

Omdat alle leerjaren bij elkaar zitten in de P-les is het interessant om de 4e en 1e jaars van 

elkaar te laten leren; de vierdejaars uitleg te laten geven aan de eerstejaars en de vierdejaars te 

laten inzien dat de eerstejaars veel beter kunnen plannen dan zijzelf. 

3. Het gebruik van logboeken als gepersonaliseerd leren 

Leraren zijn kritisch op zichzelf als het aankomt op het gebruik van het logboek; ze leggen de 

schuld voor het inconsequent gebruik van het logboek door docenten bij zichzelf. Er is 

eigenlijk te weinig overleg geweest binnen het team om af te spreken hoe ze het werken met 

het logboek zouden aanpakken. Dit heeft geresulteerd dat sommige mentoren het gebruik van 

het logboek onvoldoende hebben uitgelegd aan leerlingen (verschil deadlines, planning), 

waardoor het belang van plannen te weinig inzichtelijk werd gemaakt. Docent A en Docent C 

zien de meerwaarde van het logboek nauwelijks ten opzichte van een gewoon schrift/agenda 

of SOM. Omdat er aan het begin te weinig draagvlak is gecreëerd voor het logboek, zie je ook 

een gebrek van draagvlak bij leerlingen terug.  

 

Toekomstvisie 

Leraren willen toe naar een situatie waarin de leerling ‘baas’ is binnen zijn eigen leerproces en de 

mogelijkheid heeft om dit leerproces zoveel mogelijk zelf in te vullen. Weinig top down, veel bottom 

up. Volgens leraren hebben leerlingen nu ook al door dat zij zelf de verantwoordelijkheid dragen 

binnen hun eigen leerproces. Sommige docenten stellen voor dat ‘echt maatwerk’ voor de leerlingen 

ook flexibiliteit van de docent betekent: voor elke leerling wordt bepaald wat voor hem/haar de beste 

manier van leren is. Mogelijk kan ICT in die behoefte van ‘echt maatwerk’ voorzien. Andere docenten 

kunnen zich daar niet per se in vinden en noemen een mogelijk risico dat veel verschillende manieren 

van onderwijs als verwarrend kan worden beschouwd voor sommige leerlingen. Als elke sectie, elke 

docent, elk met hun eigen visie maatwerk probeert te leveren, dan leidt dat wellicht eerder tot de 

ondergang van het persoonlijk leren.  
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Conclusies 
 

In dit hoofdstuk wordt per onderzoeksvraag de belangrijkste resultaten samengevat en een antwoord 

geformuleerd op de vraag. 

1. Uitvoering van de interventie: 

a. Hoe geven docenten invulling aan de lessen met gepersonaliseerd leren tijdens de P-lessen, 

mentorlessen en reguliere lessen? 

Tijdens de P-lessen maken leerlingen hun eigen keuzes. Ze hebben al gekozen voor die les door 

middel van het P-lessen-rooster (incuppen) en bepalen aan het begin van de les aan welke taken 

ze gaan werken, overeenkomstig met hun eigen deadlines. Voor sommige docenten is de P-les in 

stilte werken aan het huiswerk, anderen laten leerlingen ook samenwerken mits ze niet te hard 

gaan praten. Soms is het mogelijk om een leerling die klaar is met de verwerkingsopdrachten die 

de leerling in die week af moet hebben, deze leerling extra of verdiepende opdrachten te geven of 

aan een ander vak te laten werken. Dit is niet altijd mogelijk: je moet dan verdiepend materiaal 

voorhanden hebben om aan leerlingen te kunnen geven. Tijdens de P-lessen komt 

gepersonaliseerd leren duidelijk naar voren: elke leerling heeft zijn/haar eigen programma en alle 

leerjaren zitten door elkaar. 

Tijdens de mentorlessen op dinsdag, woensdag en donderdag zitten alleen de leerlingen die te 

veel onvoldoendes staan en die worden persoonlijk begeleid. Op vrijdag is er aandacht voor de 

keuzes die leerlingen maken voor de P-lessen en de cijfers die leerlingen hebben gehaald. De 

mentor houdt de voortgang van leerlingen in de gaten. 

Tijdens de reguliere lessen wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen; 

sommige leerlingen lopen voor, andere leerlingen lopen achter op de lesstof (doordat ze de P-les 

wel/niet hebben bijgewoond). Er is aandacht voor leerlingen die meer uitleg nodig hebben door te 

werken met verlengde instructie.  

 

b. Hoe gebruiken docenten ICT ter ondersteuning voor gepersonaliseerd leren tijdens de P-

lessen, mentorlessen en reguliere lessen? 

Het verschilt per vak of er een digitale methode is of dat er gewerkt wordt met een boek. Elke 

docent beslist daarnaast of leerlingen hun antwoorden digitaal of op papier moeten verwerken (of 

laten de keuze bij leerlingen). Bovendien zoeken docenten vaak nog aanvullende digitale 

lesmaterialen voor leerlingen; bijvoorbeeld instructiefilmpjes op de ELO. Op de vraag of ICT 

voorwaardelijk is voor gepersonaliseerd leren op School 3.8 wordt bevestigend geantwoord. De 

ELO zorgt ervoor dat leerlingen tijdens de p-lessen zelfstandig kunnen opzoeken welke 

opdrachten ze moeten maken en via de ELO hebben ze toegang tot extra materialen (bijv. 

instructievideo) wat hen helpt bij het zelfstandig werken. De mentor gebruikt het cijferregistratie 

systeem om te monitoren welke leerlingen er goed voor staan en welke leerlingen meer aandacht 

nodig hebben tijdens de mentorles.  

Het logboek is bewust in papieren vorm uitgegeven zodat leerlingen het logboek naast hun 

iPad kunnen houden tijdens het werken op de iPad. Bovendien werkt het logboek als 

communicatiemiddel voor leerling, docent, mentor en ouders, en dan is een papieren logboek veel 

makkelijker opvraagbaar dan een digitaal logboek.  

 

c. Hoe geeft de school invulling aan overige (niet-lesgebonden) elementen van de interventie, 

namelijk het beloningssysteem en het bioritmerooster? 

Het beloningssysteem is halverwege het jaar veranderd. In de eerste helft van het jaar was het 

lesrooster zo ingericht dat leerlingen die er goed voor stonden (0 tekorten) geen O-lessen hoefden 

bij te wonen en zo ‘beloond’ werden met meer vrije tijd in de middag. Als een leerling een 

onvoldoende heeft gehaald voor een vak moet de leerling naar de O-les komen aan het eind van 

de dag. De O-lessen werden gebruikt voor extra uitleg door de vakdocent en voor het herkansen 

van het cijfer, zodat leerlingen hun onvoldoende weer op konden halen. Het aantal herkansingen 

was onbeperkt. Er deden zich enkele problemen voor in eerste helft schooljaar: er werden te veel 

onvoldoendes gehaald, leerlingen spijbelde tijdens O-les (registratie van verplichte aanwezigheid 
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suboptimaal), leerlingen in leerjaar 2, 3, 4 vergaten deadlines en toetsmomenten die een jaar 

eerder in SOMtoday stonden (dit jaar moeten ze het zelf bijhouden in hun logboek). De algemene 

ervaring van het docententeam was dat het vorig schooljaar veel beter leek te gaan; zijn we niet te 

ambitieus geweest? Daarom zijn in de tweede helft van het schooljaar een aantal wijzigingen 

doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn dat leerlingen maximaal 1 tekort mogen staan, ze 

niet meer onbeperkt mogen herkansen (in sommige gevallen is herkansing mogelijk) en dat de 

beloning op een andere plaats in het rooster zit. Als een leerling twee onvoldoendes staat moet de 

leerling naar de mentorlessen komen op dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00u. Die 

verplichting kan worden opgeheven als de leerling voor een vak weer voldoende staat. De 

beloning zit dus niet meer aan het einde van de dag, maar juist aan het begin van de dag (school 

begint om 9.30u op dinsdag, woensdag en donderdag).  

 

2. Ervaring van de interventie: 

a. Hoe ervaren docenten en leerlingen gepersonaliseerd leren tijdens de P-lessen, 

mentorlessen en reguliere lessen? 

Docenten vinden dat het huidige systeem aansluit bij de onderwijsbehoeften die leerlingen 

hebben; leerlingen die wat extra’s nodig hebben krijgen extra uitleg tijdens de instructieles of 

worden aangemoedigd om een P-les bij te wonen van het vak. Leerlingen die te veel 

onvoldoendes staan worden tijdens de mentorles gecontroleerd en krijgen vervolgens extra 

begeleiding tijdens de mentorlessen op dinsdag, woensdag en donderdag. Dit wordt ook 

opgemerkt door leerlingen tijdens de panelgesprekken; er is veel mogelijk voor extra uitleg en 

leraren houden je studievoortgang in de gaten.  

 Leerlingen krijgen vrijheid tijdens de P-les: ze kunnen zelf kiezen aan welke leerdoelen 

(binnen het vak van de P-les) ze gaan werken. Ook tijdens de instructieles werken leerlingen aan 

verschillende taken; na de instructie gaan sommige leerlingen zelfstandig verder met de lesstof, 

terwijl andere leerlingen verlengde instructie krijgen. Dat leerlingen door het kiezen voor P-lessen 

op verschillend tempo door de lesstof lopen, zorgt er voor dat leraren ook tijdens de reguliere 

instructielessen differentiëren. Volgens docenten zit de uitdaging voor gepersonaliseerd leren in 

het ‘loslaten’ en leerlingen steeds meer keuzevrijheid geven. Dit doen de docenten vooral door 

leerlingen op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen; zitten ze te niksen tijdens de P-les, dan is 

dat je eigen schuld. Leerlingen herkennen die keuzevrijheid en de aanspraak op hun eigen 

verantwoordelijkheid; ze worden verantwoordelijk gehouden voor hun eigen prestaties. 

Tegelijkertijd geven leerlingen (m.n. LJ3) aan dat leraren hen in de gaten houden; tijdens de 

mentorles wordt bepaald of je er goed genoeg voor staat om een beloning te verdienen en als dat 

niet zo is dan volgt extra mentorles, soms extra O-les of een persoonlijk gesprek. 

 Waar docenten zichzelf in tekort geschoten voelen is onderlinge overeenstemming over de 

introductie van het logboek. Dit heeft erin geresulteerd dat sommige mentoren het gebruik van het 

logboek onvoldoende hebben uitgelegd aan leerlingen (verschil deadlines, planning), waardoor 

het belang van plannen te weinig inzichtelijk werd gemaakt. Leraren verschillen onderling in hoe 

ze met het logboek omgaan. Dit wordt ook zo ervaren door leerlingen; ze willen best leren 

plannen, maar ze zien het logboek niet als hulpmiddel daarbij, eerder als onhandig/onnodig en het 

valt hen op dat leraren het inconsequent gebruiken.     

 

b. Hoe ervaren docenten en leerlingen het gebruik van ICT ter ondersteuning van 

gepersonaliseerd leren tijdens de P-lessen, mentorlessen en reguliere lessen? 

In het laatste groepsinterview wordt door leraren weinig tot nauwelijks over ICT gesproken; ze 

gebruiken het online registratiesysteem om bij te houden welke leerlingen voldoende of 

onvoldoende staan en leerlingen daarmee te monitoren en – wanneer onvoldoende – bij te sturen. 

Verder achten ze zichzelf redelijk vaardig in het gebruik van ICT. Het gebruik van ICT wordt niet 

als belangrijk middel gezien om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken, hoewel de docenten 

ook beamen dat ICT in de vorm van de ELO ervoor zorgt dat leerlingen tijdens de P-lessen 

zelfstandig kunnen opzoeken aan welke opdrachten ze moeten werken of instructievideo’s 

bekijken. Verder zijn er een paar leraren die werken met digitale toetsen of een dashboard 

waarmee de voortgang van leerlingen kan worden bijgehouden.  
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 Uit de gesprekken met leerlingen en de ervaringsvragenlijst ingevuld door leerlingen blijkt dat 

het werken met de iPad als makkelijk en plezierig wordt ervaren. Er zijn wel verschillen tussen 

vakken in de mate waarin er gewerkt wordt met de iPad; sommige vakken werken volledig 

digitaal, bij andere vakken wordt de iPad incidenteel ingezet. Leerlingen vinden het prettig dat de 

iPad ervoor zorgt dat je snel iets op kan zoeken, je een instructievideo kunt kijken of een digitale 

toets kunt maken. Het grootste nadeel van het werken met de iPad is volgens leerlingen dat ze 

makkelijk afgeleid raken; het is verleidelijk om tijdens de les (P-les of instructieles) iets anders te 

gaan doen (bijv. gamen of sociale media).  

 

c. Hoe ervaren docenten en leerlingen de overige (niet-lesgebonden) elementen van de 

interventie, namelijk het beloningssysteem en het bioritmerooster?  

Leerlingen zijn positief over het beloningssysteem en bioritmerooster zoals dat na februari 2017 

van kracht was; je best doen voor school wordt beloond met uitslapen. Leerlingen ervaren dit als 

plezierig en motiverend. Leraren krijgen door het beloningssysteem zicht op welke leerlingen 

extra aandacht nodig hebben en door de mentorlessen op dinsdag, woensdag en donderdag 

krijgen deze leerlingen persoonlijke begeleiding. 

 

d. Hoe ervaren leerlingen de samenhang tussen P-lessen, mentorlessen en de niet-lesgebonden 

elementen? En hoe ervaren zij dat deze samenhang van interventies bijdraagt aan hun 

motivatie voor school? 

Uit de vragenlijst blijkt dat leerlingen de P-les, het werken met de iPad en het beloningssysteem 

het meest plezierig en leerzaam vinden. Leerlingen zijn minder eenduidig over het werken met 

het logboek en de O-les en vinden dit gemiddeld genomen ook minder plezierig en leerzaam. De 

gewone (instructie)les wordt ook als plezierig en vooral leerzaam ervaren. Wanneer leerlingen 

gevraagd wordt naar wat hen het meeste motiveert dan wordt een combinatie van autonome 

redenen (omdat ik graag een goed cijfer haal, omdat ik goed wil worden in een vak/beroep) en 

gecontroleerde redenen (omdat ik niet wil blijven zitten, omdat ik een beloning wil verdienen) 

genoemd. In de panelgesprekken met leerlingen komt verder naar voren dat het beloningssysteem 

als motiverend wordt ervaren en dat het hard werken tijdens de lessen sterk afhangt van de 

docent; is er een fijne werksfeer, is de docent streng? De mentorles wordt gebruikt voor het 

maken van een keuze voor de P-lessen en dat vinden leerlingen fijn want dan kun je het niet 

vergeten. Leerlingen uit leerjaar 1 zouden wel meer aandacht willen voor planning en het gebruik 

van het logboek bij de mentorles, want ze verwachten dit nodig te hebben in de tweede klas.  

 

3. Effecten van de interventie: 

 

a. Wat is het effect van de interventies (namelijk P-lessen, mentorlessen, ICT-inzet en niet-

lesgebonden elementen) op de cognitieve prestaties van leerlingen? 

De verwachting luidde dat de interventies voor 2e en 3e klas leerlingen tot een positief effect op 

hun cito scores zou leiden in vergelijking met de cito scores van leerlingen uit de 1e klas. Deze 

verwachting kwam voort uit het idee dat leerlingen uit de 2e en 3e klas meer gewend zijn aan de 

interventies en daar meer van kunnen profiteren dan leerlingen uit de 1e klas. Leerjaar 3 konden 

we niet met leerjaar 1 en 2 vergelijken omdat er een andere versie cito-scores is gebruikt, dus 

daarvoor kunnen we deze verwachting niet toetsen. 

 Voor de helft van de getoetste cito-onderdelen blijkt dat de scores voor zowel leerjaar 1 en 2 

tussen voor- en nameting toenemen, evenredig verdeeld over taalkundige onderdelen en 

wiskundige onderdelen. Daarnaast blijkt voor 4 getoetste onderdelen dat leerlingen uit leerjaar 2 

een positievere ontwikkeling hebben doorgemaakt in vergelijking met leerjaar 1. Timing van de 

toetsing zou hier een rol kunnen spelen; er zit minder tijd tussen voor- en nameting voor leerjaar 1 

dan leerjaar 2. Desalniettemin stemmen de resultaten gunstig over de cognitieve ontwikkeling van 

leerlingen in leerjaar 1 en 2 aangezien de vaardigheidsscores van de helft van de cito-onderdelen 

een toename laten zien.  

 Voor leerjaar 3 hebben we enkel een vergelijking gemaakt tussen voor- en nameting. De 

positieve ontwikkeling zoals gevonden bij leerjaar 1 en 2, vindt voor leerjaar 3 alleen binnen de 

wiskundige cito-onderdelen plaats. Voor 3 Nederlandse taalvaardigheden laten de resultaten van 
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leerjaar 3 een afname zien waardoor het beeld wat ontstaat voor leerjaar 3 minder eenduidig 

positief is. 

 De verwachting dat vooral leerjaar 2 en 3 zou profiteren van de interventie in vergelijking met 

leerjaar 1 wordt hiermee niet bevestigd. Een alternatieve hypothese zou zijn dat een langdurige 

blootstelling aan de interventie (2 jaar) positief heeft uitgewerkt voor leerlingen in leerjaar 2. Dit 

zou dan echter niet gelden voor leerjaar 3.  

 

b. Wat is het effect van de interventies (namelijk P-lessen, mentorlessen, ICT-inzet en niet-

lesgebonden elementen) op de motivatie van leerlingen? 

De verwachting luidde dat leerlingen in leerjaar 1 vooral gemotiveerd zouden raken door de 

interventie omdat voor hen alles nog nieuw is; leerlingen uit leerjaar 2 en 3 hebben 

vergelijkingsmateriaal met hoe het in vorige jaren er aan toe ging. Het ‘nieuwtje’ is er voor hen al 

af. Verder is aan het begin van het onderzoeksproject de verwachting geuit dat leerlingen met 

name extrinsiek gemotiveerd raken vanwege de externe motivator in de vorm van het 

beloningssysteem.  

 Uit de analyses blijkt dat leerlingen uit leerjaar 1 en 2 zich meer inzetten voor de P-lessen en 

instructielessen in vergelijking met leerjaar 3. Leerlingen in leerjaar 2 laten daarnaast een hogere 

intrinsieke motivatiescore zien dan leerlingen uit leerjaar 1 en 3; voor tweedeklassers neemt de 

intrinsieke motivatie toe, terwijl dit voor leerlingen uit de 1
e
 klas afneemt. Leerlingen uit leerjaar 

3 laten een hogere amotivatie zien in vergelijking met leerlingen uit leerjaar 1 en 2 (amotivatie 

wil zeggen dat leerlingen wel hun best doen, maar niet weten waarvoor of waarom). De gevonden 

effecten zijn klein te noemen. Een kanttekening moet geplaatst worden bij het positieve effect van 

intrinsieke motivatie van leerjaar 2: door de lagere respons van leerjaar 2 op de nameting kan dit 

de resultaten m.b.t. motivatie vertroebeld hebben. 

 Samengevat, leerlingen uit leerjaar 1 en 2 laten een hogere motivatie zien dan leerlingen in 

leerjaar 3. Dit onderschrijft de eerder geformuleerde verwachting en het lijkt er op dat het 

nieuwtje ook na het eerste jaar doorzet in het tweede jaar. Leerlingen uit leerjaar 2 laten een 

hogere intrinsieke motivatie zien, wat niet duidt op een sterk effect van externe factoren (d.w.z. 

beloningssysteem, voorkomen negatieve consequenties) voor deze groep. Uit de 

ervaringsvragenlijst blijkt verder dat leerlingen gemotiveerd raken door autonome (vergelijkbaar 

met meer intrinsieke vormen van motivatie) én gecontroleerde (meer extrinsieke vormen van 

motivatie) redenen. Uit de panelgesprekken met leerlingen uit leerjaar 1 en 2 blijkt eveneens dat 

leerlingen zowel intrinsiek als extrinsiek gemotiveerd zijn voor school; ze maken zelf de keuzes 

voor P-lessen dus dan doe je ook je best (LJ1) en ze vinden dat het beloningssysteem hen 

motiveert (LJ 1,2). Dat het beloningssysteem motiverend werkt voor leerjaar 3 is minder evident; 

zij werken harder bij aanstaande deadlines en als de docent een goede werksfeer kan 

bewerkstelligen tijdens de les.  

 

c. Wat is het effect van de interventies (namelijk P-lessen, mentorlessen, ICT-inzet en niet-

lesgebonden elementen) op de zelfregulatie van leerlingen? 

De verwachting luidde dat de interventies voor 2e en 3e klas leerlingen tot een positief effect op 

hun zelfregulatie zou leiden in vergelijking met leerlingen uit de 1e klas. Deze verwachting kwam 

voort uit het idee dat leerlingen uit de 2e en 3e klas meer gewend zijn aan de interventies en daar 

meer van kunnen profiteren dan leerlingen uit de 1e klas.  

 Uit de analyses blijkt dat leerlingen uit leerjaar 2 hogere zelfrapportages hebben van hun 

taakoriëntatie en planningsvaardigheden in vergelijking met leerjaar 1 en 3. Ook hier dient weer 

aangetekend te worden dat leerjaar 2 een lagere respons had op de nameting en dat dit de 

resultaten kan hebben vertroebeld.  

 De verwachting komt deels uit; leerjaar 2 heeft inderdaad meer planningsvaardigheden 

ontwikkeld en kan zich beter oriënteren op een taak dan leerjaar 1. Die positieve lijn zet zich 

echter niet in leerjaar 3 voort. In het panelgesprek wordt dit bevestigd; leerlingen uit leerjaar 2 

vinden het logboek fijn en ze leren steeds beter hoe ze daarmee kunnen werken. Wanneer 

gevraagd wordt naar hoe leerlingen (LJ1,2,3) keuzes maken voor de P-lessen valt op dat ze zich 
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bewust zijn waar ze harder voor moeten werken (omdat er veel huiswerk is, omdat ik achter loop, 

omdat er een deadline aankomt); dit wijst op bewustwording over het eigen leerproces wat 

voorwaardelijk is voor het ontwikkelen van zelfregulatievaardigheden. Uit het gesprek met 

leraren komt naar voren dat sommige leerlingen beter zijn in plannen dan andere. Daarnaast 

geven leraren een paar obstakels aan voor het plannen door leerlingen; 1) sommige leraren geven 

te weinig stof op en daardoor is er te weinig om te plannen voor de leerlingen, 2) er is te weinig 

sturing vanuit docenten om leerlingen begeleiding en feedback te geven op 

planningsvaardigheden van leerlingen.  

 Er blijkt uit de gesprekken over het logboek met leraren en leerlingen een sterke nadruk op 

zelfregulatievaardigheden voorafgaand aan de taak gericht op planning en taakoriëntatie (‘hoe 

veel tijd ben ik ergens mee bezig?’, ‘hoe maak ik een planning?’), maar minder op vaardigheden 

tijdens de taak (bijvoorbeeld herkennen sterke/zwakke kanten, variëren in leerstrategieën) en 

vaardigheden na afloop van de taak (evaluatie en reflectie).  
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Bijlage A  

Leeswijzer bijlage 

 
In deze algemene bijlage wordt ingegaan op de instrumenten en analyses die gebruikt zijn in het 

interventie-onderzoek. In de eerste paragraaf worden alle instrumenten behandeld die standaard zijn 

afgenomen op de meeste scholen. Het kan dus voorkomen dat een bepaald instrument niet op uw 

school is afgenomen. In de tweede paragraaf wordt ingegaan op statistische begrippen die voorkomen 

in het schoolrapport. Ook wordt ingegaan op analyses (paragraaf 3) die het meest zijn uitgevoerd in de 

interventie-onderzoeken. Niet alle analyses zijn op elke school uitgevoerd. De gebruikte analyse hangt 

af van de onderzoeksvraag van de school én van de beschikbare data. De bijlage wordt afgesloten met 

paragraaf 4: het interpreteren van de resultaten. 

 

 

1. Instrumenten 

Motivatie 

De motivatievragenlijst meet de mate van motivatie voor het onderwijs bij leerlingen op school. 

Motivatie bestaat grofweg uit twee soorten: intrinsieke motivatie (autonome motivatie) en extrinsieke 

motivatie (gecontroleerde motivatie). Intrinsieke motivatie geeft aan in hoeverre leerlingen voor 

school werken voor het plezier en de voldoening die dat geeft. Extrinsieke motivatie houdt in dat 

leerlingen voor school werken, omdat dit van hen verwacht wordt.  

De motivatie van de leerlingen is gemeten met de Nederlandse vertaling van de SIMS (Situational 

Motivation Scale)
3,4

. Deze vragenlijst is vertaald naar het Nederlands. De vragenlijst bevat 16 

stellingen. De stellingen zijn aangepast voor elke school, zodat de vragenlijst betrekking heeft op de 

motivatie van leerlingen voor een bepaald vak omtrent de interventie op de betreffende school. Voor 

elke stelling hebben de leerlingen op een 5-puntsschaal aangegeven in hoeverre de stelling bij hen 

past: (1) past nooit bij mij, (2) past bijna nooit bij mij, (3) past soms bij mij, (4) past bijna altijd bij 

mij, (5) past altijd bij mij. De stellingen die samen één type motivatie meten vormen een zogenoemde 

schaal. Op basis van de stellingen zijn vier typen motivatie te onderscheiden: intrinsieke motivatie, 

geïdentificeerde motivatie, externe regulatie en amotivatie. De vier typen motivatie moeten apart van 

elkaar worden geïnterpreteerd. 

1. Intrinsieke motivatie geeft, zoals gezegd, aan in hoeverre leerlingen voor school werken voor 

het plezier en de voldoening die dat geeft. Intrinsiek gemotiveerde leerlingen voeren de taak 

uit voor het plezier en de voldoening door het uitvoeren van de taak zelf. Een 

voorbeeldstelling is ‘ik span me in tijdens [vak/activiteit], omdat ik denk dat het interessant 

is’.   Hoe hoger leerlingen gemiddeld scoren op deze schaal, hoe meer leerlingen voor school 

werken voor het plezier en de voldoening die dat geeft. 

2. Geïdentificeerde motivatie is een vorm van extrinsieke motivatie waarbij leerlingen 

leerdoelen en externe regulatie geïnternaliseerd hebben. De score op deze schaal geeft aan in 

hoeverre leerlingen voor school werken omdat zij daar zelf voor kiezen, omdat zij vinden dat 

het belangrijk is. Een voorbeeldstelling is: ‘ik span me in tijdens [vak/activiteit], omdat het 

voor mijn eigen bestwil is’. Hoe hoger leerlingen gemiddeld scoren op deze schaal, hoe meer 

leerlingen voor school werken, omdat zij daar zelf voor kiezen. 

3. Externe regulatie is een vorm van extrinsieke motivatie en deze schaal geeft aan in hoeverre 

leerlingen voor school werken, omdat er een beloning tegenover staat of om negatieve 

gevolgen te vermijden. Een voorbeeldstelling is: ‘ik span me in tijdens [vak/activiteit]  

                                                           
3
 Guay, F., Vallerand, R.J., & Blanchard, C. (2000). On the assessment of situational intrinsic and extrinsic 

motivation: the situational motivation scale (SIMS). Motivation and Emotion, 24, 175-213. 
 
4
 Sol, Y., & Stokking, K. (2008). Leerlingparticipatie in het VO. Vormen, processen en effecten. Utrecht: IVLOS & 

Onderwijskunde, Universiteit Utrecht. 
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omdat het van me verwacht wordt’. Hoe hoger leerlingen gemiddeld scoren op deze schaal, 

meer leerlingen voor school werken, omdat dit van hen verwacht wordt.  

4. Amotivatie geeft aan in hoeverre leerlingen geen besef hebben waarvoor ze op school aan 

werken of niet de mogelijkheid ervaren om de uitvoering van de taak te beïnvloeden. Het 

begrip amotivatie wordt in dit verband gehanteerd als bij leerlingen de relatie tussen het eigen 

gedrag en de uitkomsten ontbreekt. Er is dan geen besef van het doel, de verwachting van een 

beloning of de gevoelde mogelijkheid de uitvoering van de taak te beïnvloeden. Een 

voorbeeldstelling is: ‘ik zie niet wat dit [vak/activiteit] me oplevert’. Hoe hoger leerlingen 

gemiddeld scoren op deze schaal, hoe meer de leerlingen geen besef hebben waarvoor ze aan 

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

 

Self-efficacy,  autonomie-ondersteuning en inzet 

Om de resultaten die gevonden worden op motivatie nauwkeuriger te kunnen interpreteren, zijn er in 

het onderzoek op veel scholen drie schalen toegevoegd aan de vragenlijst. Met deze schalen wordt 

gemeten in hoeverre leerlingen zich inzetten voor een vak (effort), hoeveel zelfvertrouwen leerlingen 

hebben in hun eigen kunnen wat schoolwerk betreft (self-efficacy) en in hoeverre leerlingen zich 

gesteund voelen door hun docent (autonomy-support). Met de inzet (effort) kan bepaald worden in 

hoeverre leerlingen zich willen inzetten voor een vak. Deze schaal (die een vorm van motivatie is) 

meet dus het gedrag van leerlingen. Met het zelfvertrouwen dat leerlingen hebben kunnen ze (meer) 

gemotiveerd zijn voor onderwijs. Ook de mate van autonomie kan de motivatie beïnvloeden. Als 

leerlingen het gevoel hebben dat ze meer zelfbeschikking hebben, kan dat een positieve uitwerking 

hebben op de motivatie. Deze laatste twee schalen geven als het ware een verklaring voor motivatie. 

De schaal effort/inzet bestaat uit zes stellingen. Een voorbeeldstelling is: ‘ik werk hard tijdens 

de les’.  Bij elke vraag kon de leerling op een vijfpuntschaal aangeven in hoeverre de vraag bij hem 

past: (1) past nooit bij mij, (2) past bijna nooit bij mij, (3) past soms bij mij, (4) past bijna altijd bij mij 

en (5) past altijd bij mij. In de vragenlijsten voor scholen is soms bij stellingen toegevoegd dat het om 

een vak gaat. Dan is dat opgenomen in de stelling, bijvoorbeeld: ‘ik werk hard tijdens de wiskundeles’. 

Op basis van de stellingen die bij een specifieke schaal horen, zijn gemiddelde scores per schaal te 

bepalen. Hoe hoger het gemiddelde op de schaal inzet, hoe meer een leerling zich inzet voor het 

specifieke vak, de school of de interventie. 

De schaal self-efficacy bestaat uit zes stellingen. Een voorbeeld van zo’n stelling is: ‘ik weet 

zeker dat dit jaar alles voor school me wel zal lukken’. Bij elke stelling gaven leerlingen aan in 

hoeverre de stelling voor hen klopt: (1) klopt helemaal niet, (2) klopt niet, (3) klopt soms wel/soms 

niet, (4) klopt, (5) klopt precies. In de school-specifieke onderzoeken zijn deze items waar nodig 

aangepast door het woord ‘school’ te vervangen door een specifiek vak of de naam van de interventie. 

Op basis van de stellingen die bij een specifieke schaal horen, zijn gemiddelde scores per schaal te 

bepalen. Hoe hoger de score op deze schaal hoe meer vertrouwen leerlingen hebben in hun eigen 

kunnen wat schoolwerk betreft. 

De schaal autonomie-ondersteuning bestaat uit acht stellingen. Een voorbeeld van een stelling 

is: ‘mijn docent luistert naar mijn ideeën’. Bij elke stelling gaven leerlingen aan in hoeverre dit voor 

hen klopt: (1) klopt helemaal niet, (2) klopt niet, (3) klopt soms wel/soms niet, (4) klopt, (5) klopt 

precies. In de school-specifieke onderzoeken zijn deze items waar nodig aangepast, bijvoorbeeld door 

het woord ‘docent’ te vervangen door ‘mentor’ of ‘coach’. In andere gevallen zijn alle items in het 

meervoud gezet (‘mijn docenten luisteren…’). Op basis van de stellingen die bij een specifieke schaal 

horen, zijn gemiddelde scores per schaal te bepalen. Hoe hoger de score op deze schaal hoe meer 

leerlingen zich gesteund voelen door hun docent. 

 

Zelfregulatie 

Zelfregulatie is, kortweg, de vaardigheid om zelf na te denken over het leerproces en dit leerproces 

zelf te kunnen sturen en beïnvloeden
5
. De standaard zelfregulatievragenlijst

6
 bestond uit 32 stellingen. 

                                                           
5 De wetenschappelijke literatuur hanteert een erg brede definitie van zelfregulatie. Voor de leesbaarheid van dit rapport is de 

term vertaald naar een begrijpelijke, concrete betekenis. 
6 Vandevelde, S., Keer, H. van, Rosseel, Y. (2013). Measuring the complexity of upper primary school children’s self-

regulated learning: A multi-component approach. Contemporary Educational Psychology, 38, 407-425. 
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Bij alle stellingen konden leerlingen aangeven hoe vaak ze op een bepaalde manier werken voor 

school: (1) nooit, (2) bijna nooit, (3) soms, (4) bijna altijd en (5) altijd. Uit alle stellingen zijn zes 

schalen geconstrueerd: taakoriëntatie, planning, doorzettingsvermogen, zelfeffectiviteit-zelfregulatie, 

productevaluatie en procesevaluatie.   

1. Taakoriëntatie meet in hoeverre leerlingen nadenken over de taak vóór ze eraan beginnen. 

Een voorbeeldstelling is ‘voor ik begin aan mijn schoolwerk, lees ik de opdracht goed.’.  

2. Planning meet in hoeverre leerlingen hun schoolwerk plannen. Een voorbeeldstelling is: ‘voor 

ik begin aan mijn schoolwerk, kijk ik wat ik eerst ga doen en wat ik daarna ga doen.’. 

3. Doorzettingsvermogen meet in hoeverre leerlingen tijdens het maken van de taak doorzetten 

om de opdracht af te krijgen, ook als ze bijvoorbeeld geen zin meer hebben. Een 

voorbeeldstelling is: ‘ook als ik liever andere dingen wil doen, begin ik aan mijn schoolwerk.’. 

4. Zelfeffectiviteit-zelfregulatie gaat over hoe leerlingen vinden dat ze zichzelf kunnen blijven 

aansturen/reguleren gedurende het maken van de opdracht. Een voorbeeldstelling is: ‘ik ben 

goed in  mijn manier van werken veranderen als iets niet goed gaat tijdens mijn schoolwerk.’. 

5. Productevaluatie heeft betrekking op in hoeverre leerlingen na het maken van de opdracht de 

opdracht nog een keer controleren, of de antwoorden nog eens doorlopen. Een 

voorbeeldstelling is: ‘na mijn schoolwerk, kijk ik mijn antwoorden na.’.  

6. Procesevaluatie gaat over in hoeverre leerling zich na het maken van de opdracht afvraagt of 

het goed gegaan is of de juiste strategieën zijn toegepast of dat de leerling de volgende keer 

iets anders moet doen. Een voorbeeldstelling is: ‘zal ik het de volgende keer op dezelfde 

manier doen of kies ik toch voor een andere manier?’. 

 

De schalen taakoriëntatie en planning zijn zelfregulatievaardigheden die vooraf gaan aan het 

schoolwerk. Dat wil zeggen: voor ze daadwerkelijk beginnen met het beantwoorden van de vragen/het 

maken van de opdracht. Het gaat, nog meer concreet, om het proces tussen het lezen van de opdracht 

en het maken van de opdracht. De schalen doorzettingsvermogen en zelfeffectiviteit-zelfregulatie gaan 

over activiteiten tijdens de opdracht. De laatste twee schalen, zelfevaluatie van product en proces, gaan 

over zelfregulerende activiteiten na de opdracht.  

Alle schalen kunnen apart van elkaar worden geïnterpreteerd. Op basis van de stellingen die bij 

een specifieke schaal horen, zijn gemiddelde scores per schaal te bepalen. Bij alle schalen geldt hoe 

hoger de score, hoe vaker de leerling de zelfregulerende activiteit toepast. Het al dan niet toepassen 

van de stellingen op zichzelf kan een leerling ook in zijn hoofd doen en hoeft dus niet per se op papier 

of voor de docent zichtbaar te zijn. 

 

2. Statistiek 
In deze paragraaf wordt uitleg gegeven over de belangrijkste begrippen uit de statistiek. 

 

Variabele 

Een variabele is een meetbare eenheid van een persoon, situatie of ander onderzoeksobject. Bij de 

onderzoeksvraag ‘Hoe gemotiveerd zijn mijn leerlingen gemiddeld voor rekenen?’ is er sprake van één 

variabele, namelijk rekenmotivatie. Bij de onderzoeksvraag ‘Is de rekenmotivatie van leerlingen 

afhankelijk van de lesmethode die ik gebruik?’ is er sprake van twee variabelen, namelijk 

rekenmotivatie en de lesmethode. 

 

Afhankelijke en onafhankelijke variabelen 

Een afhankelijke variabele is een meetbare eenheid waarover men een voorspelling doet op basis van 

een onafhankelijke variabele. Een andere manier om hiernaar te kijken is dat de onafhankelijke 

variabele de oorzaak is en de afhankelijke variabele het gevolg. In het voorbeeld ‘Wat is de invloed 

van de lesmethode op de rekenmotivatie van leerlingen?’ is rekenmotivatie afhankelijk van 

de onafhankelijke variabele lesmethode. 
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Standaarddeviatie 

Een standaarddeviatie (SD) geeft de spreiding van de scores van de leerlingen rondom het gemiddelde 

aan (dus hoe ver leerlingen van het gemiddelde afliggen). Een kleine standaarddeviatie betekent dat de 

scores weinig van elkaar verschillen. Een grote standaarddeviatie betekent dat de scores veel van 

elkaar verschillen. 

 

N 

‘N’ staat voor het aantal respondenten dat meedoet aan het onderzoek. 

 

Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid is de nauwkeurigheid en precisie van een meetprocedure zoals een rekentoets of een 

vragenlijst. Om de betrouwbaarheid van een schaal binnen een vragenlijst te meten kan de 

betrouwbaarheidscoëfficiënt Cronbach’s alpha worden gebruikt. De Cronbach’s alpha geeft aan of 

stellingen samen één schaal mogen vormen. De alpha kan een waarde hebben van 0 tot 1, waarbij een 

hogere waarde een hogere betrouwbaarheid reflecteert. In de tabel hieronder staan de interpretaties van 

diverse waarden. Wanneer de Cronbach’s alpha van een schaal lager is dan 0.6 moet men voorzichtig 

zijn met het trekken van conclusies. 

 
Cronbach’s Alpha Interpretatie 

Lager dan .50 Slecht 

Tussen .50 en .60 Onvoldoende 

Tussen .60 en .70 Matig 

Tussen .70 en .80 Acceptabel 

Tussen .80 en .90 Goed 

Hoger dan .90 Zeer goed 

 

Between-participants variabele (tussen respondenten/groepen) 

Bij een between-participants variabele wordt de afhankelijke variabele gemeten bij twee verschillende 

groepen. Voorbeeld: ‘Hebben kinderen op school 1 een hogere motivatie voor rekenen dan kinderen 

op school 2?’. Hier bestaan de twee schoolgroepen (school 1 en 2) uit verschillende kinderen, dus de 

onafhankelijke variabele school is een between-participants variabele. 

 

Within-participants variabele (binnen respondenten/groepen) 

Bij een within-participants variabele wordt de afhankelijke variabele meer dan één keer gemeten bij 

eenzelfde participant. Voorbeeld: ‘Scoren kinderen aan het eind van het schooljaar hoger op 

rekenmotivatie dan aan het begin van het schooljaar?’. Hier bestaan de twee tijdsgroepen (begin/eind 

jaar) uit dezelfde kinderen, dus de onafhankelijke variabele tijd is een within-participants variabele. 

 

Mixed-design 

Een mixed design bevat zowel between- als within-participants variabelen. Voorbeeld: ‘Gaan kinderen 

van school 1 tussen het begin en het eind van het schooljaar gemiddeld gezien meer vooruit op 

rekenmotivatie dan kinderen van school 2?’. Hier is school een between-participants variabele (school 

1 en 2) en tijd een within-participants variabele (begin/eind jaar). 

 

 

3. Analyses 
In deze paragraaf wordt uitleg gegeven over de toegepaste analyses. 

 
t-toets 

Een t-toets wordt gebruikt om na te gaan of de gemiddelde score op één afhankelijke variabele 

verschillend is voor twee categorieën/groepen (onafhankelijke variabele). Met een t-toets kun je 

bijvoorbeeld onderzoeken of groep 8A gemiddeld anders scoort op de afhankelijke variabele ‘score op 

citotoets’ dan groep 8B. 
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Analysis of Variance (ANOVA) 

Net als de t-toets wordt de ANOVA gebruikt om te bekijken of de gemiddelde score op één 

afhankelijke variabele beïnvloed wordt door één onafhankelijke variabele. In tegenstelling tot de t-

toets, is het met een ANOVA mogelijk te kijken of de gemiddelde score van de afhankelijke variabele 

verschillend is voor meer dan twee groepen/categorieën. Bijvoorbeeld: ‘Verschillen leerlingen met 

verschillende uitstroomniveaus (drie categorieën: vmbo, havo, vwo) op hun gemiddelde score op 

aardrijkskunde (afhankelijke variabele)?’. 

Tevens is het met een ANOVA mogelijk om meerdere onafhankelijke variabelen aan de 

analyse toe te voegen en te kijken of deze interacteren. Met interactie bedoelen we dat de invloed van 

onafhankelijke variabele 1 op de afhankelijke variabele afhangt van de waarde op onafhankelijke 

variabele 2. Bijvoorbeeld: ‘Heeft naast uitstroomniveau (onafhankelijke variabele 1) ook  geslacht 

(onafhankelijke variabele 2) invloed op de gemiddelde score op aardrijkskunde (hoofdeffecten)? Is de 

relatie tussen uitstroomniveau en prestaties op aardrijkskunde hetzelfde of verschillend voor jongens 

en meisjes (interactie-effect)?’. 

 

Analysis of Covariance (ANCOVA) 

Een ANCOVA verschilt van een ANOVA doordat het met deze analyse mogelijk is rekening te 

houden met een kwantitatieve onafhankelijke variabele. Dit zijn variabelen die niet ingedeeld zijn in 

categorieën, maar een continuüm zijn, zoals lengte en gewicht. Deze kwantitatieve variabele wordt 

ook wel een covariaat genoemd. Bijvoorbeeld: het analyseren van de invloed van groep (wel/niet 

gestudeerd) op de prestaties van een toets (afhankelijke variabele), terwijl je rekening houdt met 

intelligentie gemeten met een IQ-test (covariaat). 

 

Multiple Analysis of Variance (MANOVA) 

Bij AN(C)OVA’s is er altijd slechts één uitkomst maat (afhankelijke variabele). Met behulp van een 

MAN(C)OVA is het mogelijk om naar meer uitkomstmaten in één analyse te kijken. 

 

4. Interpretatie resultaten 
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de interpretatie van resultaten. 

 

Toetsingsgrootheid 

De toetsingsgrootheid bij een variantieanalyse wordt aangegeven met een F-waarde. De F-waarde 

geeft een indicatie van hoe waarschijnlijk het is dat de groepen/categorieën van de onafhankelijke 

variabele verschillen op de score van de afhankelijke variabele. Hoe groter de F-waarde, hoe groter die 

waarschijnlijkheid. 

 

Significantie 

Significantie is een begrip uit de statistiek dat gebruikt wordt om aan te geven dat het aannemelijk lijkt 

dat waargenomen effecten of verbanden niet op toeval berusten. Een voorbeeld: 35 jongens scoren 

gemiddeld een 7,6 op natuurkundetoetsen en 35 meisjes een 7,2. Wanneer er een significant effect 

wordt gevonden is het aannemelijk dat de verschillen tussen de gemiddeldes te wijten zijn aan 

verschillen tussen de twee groepen (in dit geval geslacht). 

Bij het interpreteren van statistische toetsten, wordt er gekeken naar de p-waarde (p) als 

criterium voor de significantie. De p-waarde geeft aan hoe groot de kans is dat we de geobserveerde 

data zouden vinden als er géén effect/verschil is. Een p-waarde van .80 (p=.80) houdt in dat er 80% 

kans is dat we de geobserveerde data zouden verkrijgen als er geen effect of verschil is. Een p-waarde 

van bijvoorbeeld .03 (p=.03) houdt in dat er 3% kans is dat we de geobserveerde data zouden 

verkrijgen als er geen effect/verschil is. We kunnen dan met 97% zekerheid zeggen dat er wel een 

verschil/effect is. De meest gehanteerde regel omtrent de p-waarde is de 95% regel. Dit wil zeggen dat 

wanneer we 95% zeker zijn dat een effect niet op toeval berust (dus als de p-waarde kleiner of gelijk is 

aan .05), we het aannemen als 'echt', ofwel significant. 

 

Effect(grootte) 

De effectgrootte geeft aan hoe sterk een effect is, bijvoorbeeld  van een onafhankelijke variabele op 
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een afhankelijke variabele. Als indicatie voor de effectgrootte wordt er gekeken naar partial eta 

squared (ŋ
2
) of cohen’s d. 

 

effectgrootte klein gemiddeld groot 

Partial eta squared 0.01 0.09 0.25 

Cohen’s d 0.20 0.50 0.80 
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Bijlage B 
 

Invulling van docenten aan gepersonaliseerd leren met ICT (29 september 2016) 

Het eerste groepsgesprek met vijf docenten had als doel om zicht te krijgen op de invulling van 

gepersonaliseerd leren door docenten op School 3.8.  

Keuzes maken in P-les 

De leerlingen kiezen een P-les van een bepaald vak omdat ze aan dit vak extra tijd willen besteden. 

Ze plannen elke week P-lessen in. Leerlingen van alle leerjaren zitten bij elkaar in de P-les. De P-les 

wordt door de docenten ingericht als een werkles: leerlingen gaan individueel of in tweetallen aan de 

slag met verwerkingsopdrachten van het vak. Zij kiezen zelf waar ze op dat moment aan 

moeten/willen werken, overeenkomstig met hun eigen deadlines. Voor sommige docenten is de P-

les in stilte werken aan het huiswerk, anderen laten leerlingen ook samenwerken mits ze niet te hard 

gaan praten. Een docent geeft aan dat als een leerling klaar is met de verwerkingsopdrachten die de 

leerling in die week af moet hebben, hij deze leerling dan extra of verdiepende opdrachten geeft. Dit 

is niet voor alle docenten mogelijk: je moet dan verdiepend materiaal voorhanden hebben om aan 

leerlingen te kunnen geven en er is meestal weinig tijd om daar geschikt materiaal voor te vinden. 

Volgens een docent komt de inhoudelijke verdieping meer aan bod tijdens de talentlessen voor 

leerlingen die wat meer aankunnen. De docenten die leerlingen wel extra opdrachten geven tijdens 

de P-les, gebruiken een mix van digitale en papieren materialen. Docenten zijn het er over eens dat 

het voor leerlingen lastig is om tijdens de P-lessen goed in te schatten hoeveel tijd een bepaalde taak 

kost (planning) en dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het halen van de deadline. De meeste tijd 

tijdens de P-les wordt door leerlingen dan ook besteed aan het werken richting de deadlines (niet 

aan extra materiaal).  

De P-les is soms nog wennen voor leerlingen (maar ook voor docenten), omdat ze tijdens de P-les 

niet altijd bij hun eigen vakdocent zitten. Zo komen leerlingen in aanraking met verschillende 

leeromgevingen en uitleg door een andere docent. De docenten merken dat zijzelf en de leerlingen 

in vergelijking met vorig schooljaar inmiddels gewend zijn geraakt aan het ritme van P-lessen 

afgewisseld met instructielessen en O-lessen: ‘er is meer rust in de school gekomen’.  

Gepersonaliseerd leren tijdens de instructielessen 

Docenten geven aan dat ze vanwege de P-lessen wel moeten differentiëren tijdens hun reguliere 

instructielessen. Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld twee P-lessen gevolgd van het vak en 

lopen dan vooruit op andere leerlingen die maar één P-les hebben gevolgd. Je kunt leerlingen die 

zelfstandig verder willen werken aan het werk zetten en voor de overige leerlingen geef je nog extra 

uitleg. Een docent geeft dit ook expliciet aan als keuze voor leerlingen (zelfstandig verwerken van de 

lesstof of instructie volgen) en biedt daarna nog verlengde instructie voor leerlingen die ‘verder 

willen praten over de lesstof’. Wat daarbij wel lastig is, is dat je als docent wel moet weten welke 

leerlingen naar de instructie luisteren en wie er zelfstandig verder werken. Dit moet op de een of 

andere manier zichtbaar worden. Docenten geven ook aan dat zij hier aan moeten wennen, maar 

ook de leerlingen. Het zelfstandig in stilte werken lukt niet voor iedereen.  
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Voor het kunnen differentiëren tijdens de les is het belangrijk dat een docent weet waar een leerling 

zich bevindt in de module/hoofdstuk zodat die daarop kan inspelen. Docenten geven aan dat ze dit 

monitoren doordat ze rondlopen in de klas en omdat leerlingen op een gegeven moment zelf 

aangeven waar ze zijn doordat ze bijvoorbeeld om de oefentoets vragen.  

Gepersonaliseerd leren tijdens het mentoruur 

Leerlingen worden door de meeste docenten klassikaal benaderd tijdens het mentoruur. Ze kijken 

dagelijks samen het journaal en daarnaast gebruiken ze de tijd om klassikaal te bespreken hoe je 

reflecteert op je eigen studievaardigheden. Een docent hanteert meer een persoonlijke benadering 

en probeert leerlingen zelfvertrouwen te geven door uit te leggen welke zelfregulatievaardigheden 

ze nog moeten leren en dat het niet erg is dat ze dat nog niet beheersen. Hij legt dan ook uit waarom 

bepaalde vaardigheden zoals realistisch plannen nuttig zijn om te leren (‘legitimering’). Het 

mentoruur wordt ook gebruikt om het gebruik van het logboek te bespreken. Er zijn bijvoorbeeld 

veel leerlingen in de derde klas die daar moeite mee hebben, met plannen en reflecteren. Dus tijdens 

de mentorles krijgen leerlingen reflectieopdrachten en moeten ze iets over zichzelf opschrijven. Dat 

vinden leerlingen lastig. Een docent verwoordt dit heel treffend: “Ja wij zijn heel erg bezig om die 

leerlingen zo zichtbaar mogelijk te maken, en zij zijn zo druk mogelijk om zo onzichtbaar mogelijk te 

blijven, en dat zichtbaar willen zijn, dat daar voordeel in zit en in hun belang is, dat inzicht komt 

waarschijnlijk pas veel later. Ja, ze willen onzichtbaar zijn voor hun ouders, maar al helemaal voor 

leraren”. 

Gebruik van ICT 

Het verschilt per vak of er een digitale methode is of dat er gewerkt wordt met een boek. Elke docent 

beslist daarnaast of leerlingen hun antwoorden digitaal of op papier moeten verwerken (of laten de 

keuze bij leerlingen). Bovendien zoeken docenten vaak nog aanvullende digitale lesmaterialen voor 

leerlingen. Een docent gebruikt bijvoorbeeld de ELO (its learning) om filmpjes met instructie op te 

zetten. Als leerlingen de uitleg niet helemaal meekrijgen en later verder willen werken, dan kunnen 

ze zo’n filmpje bekijken. Op de vraag of ICT voorwaardelijk is voor gepersonaliseerd leren op School 

3.8 wordt bevestigend geantwoord. De ELO zorgt er voor dat leerlingen tijdens de p-lessen 

zelfstandig kunnen opzoeken welke opdrachten ze moeten maken en via de ELO hebben ze toegang 

tot extra materialen (instructievideo) wat hen helpt bij het zelfstandig werken. Een andere docent 

heeft binnen de digitale methode een dashboard waardoor hij precies kan zien waar leerlingen zijn 

met de opdrachten en welke opdrachten goed en slecht zijn gemaakt. Dit dashboard gebruikt hij ook 

om extra instructie te geven bij de opdrachten die veel leerlingen niet goed hebben gemaakt. Weer 

een andere docent vertelt dat de ICT toepassingen hem veel tijd besparen en dat hij daardoor tijd 

overhoudt om een gedifferentieerd lesaanbod te ontwikkelen. De ICT toepassingen waar hij op doelt, 

zijn de digitale toetsen die hij in zijn onderwijs gebruikt waardoor hij veel minder nakijkwerk heeft. 

Een volgende stap zou zijn dat hij die toetsgegevens gebruikt als middel om zijn instructie op aan te 

passen. Een andere docent vertelt dat dit wel afhankelijk is van het vak. Bij Wiskunde ligt het 

bijvoorbeeld minder voor de hand dat je digitaal toetst, want leerlingen moeten de uitwerking van 

een som opschrijven.  

Het logboek is bewust in papieren vorm uitgegeven zodat leerlingen het logboek naast hun iPad 

kunnen houden tijdens het werken op de iPad. Bovendien werkt het logboek als 
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communicatiemiddel voor leerling, docent, mentor en ouders, en dan is een papieren logboek veel 

makkelijker opvraagbaar dan een digitaal logboek.  

Noodzakelijke randvoorwaarden voor gepersonaliseerd leren met ICT 

Naast facilitaire ondersteuning (Wifi, digibord etc. werkt naar behoren) wordt ook toegang tot 

diverse leermaterialen en bronnen genoemd. Als docent wil je kunnen inspelen op de verschillende 

behoeften van leerlingen en daar heb je veel verschillende materialen voor nodig. Daarnaast is tijd 

voor docenten om dit te verzamelen en/of zelf te ontwikkelen een belangrijke voorwaarde.  

Docenten merken dat ze zich redelijk vaardig achten in het gebruik van ICT, maar dat ze het lastig 

vinden om ‘los te laten’. Een docent legt uit dat het een spanningsveld is omdat je leerlingen 

keuzemogelijkheden wilt bieden en tegelijkertijd dat het leerproces van leerlingen binnen een 

gestructureerde veilige, voorspelbare leeromgeving plaats moet vinden. Daarvoor moet je als docent 

je vertrouwde directe instructiemodel loslaten, maar nog wel zoeken naar een manier van structuur 

bieden dat leerlingen weten wat ze mogen verwachten van hun docent. Voor een beginnende docent 

zou deze vaardigheid heel moeilijk zijn.  

Er wordt ook gesproken over de organisatorische randvoorwaarde. De school is als geheel in 

ontwikkeling richting meer gepersonaliseerd leren met ICT. Ze zien dit als een experimentele fase, 

maar daarvoor moet je als docent vertrouwen krijgen van schoolleiding om nieuwe dingen te doen. 

Ook van leerlingen vraagt dit dat ze accepteren dat het niet altijd vlekkeloos verloopt en ze je willen 

helpen. Docenten onder elkaar wisselen veel uit om gaandeweg bepaalde dingen verder te 

stroomlijnen. Dat wordt uitgelegd als volgt: “Maar je hebt die experimentele fase ook eerst nodig. Om 

de missers en de succesverhalen er uit te kunnen filteren, en dan is er maar even verwarring bij de 

leerlingen, dat is gewoon de fase waar we in zitten”.   
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Bijlage C 
 

Ervaringsvragenlijst leerlingen 

In maart 2017 hebben de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 een vragenlijst ingevuld over hun 

ervaringen met de P-lessen, instructielessen, mentorlessen, het gebruik van de iPad (device), het 

beloningssysteem, de O-lessen. Omdat we de leerlingen vragen wilden voorleggen over deze 

uiteenlopende interventiekenmerken hebben we de ervaringsvragenlijst opgedeeld in drie 

onderdelen. Elk onderdeel hebben we voorgelegd aan een random steekproef van leerlingen uit 

leerjaar 1, 2 en 3. Op deze wijze konden we meer vragen voorleggen aan een vertegenwoordiging 

van leerlingen uit elk leerjaar (zie Tabel 1 voor de respons per vragenlijst). Van elk onderdeel van de 

vragenlijst heeft dus een aparte leerling-steekproef de vragen ingevuld.  In totaal hebben 187 

leerlingen deze vragenlijst ingevuld. Er zijn 17 incomplete vragenlijsten. We hebben de gegevens van 

deze incomplete vragenlijsten zo veel mogelijk mee genomen in de rapportage. We rapporteren de 

beschrijvende gegevens per vragenlijst. Aangezien de absolute respons per leerjaar redelijk laag is, 

kunnen we geen vergelijking maken tussen leerjaren.  

Tabel 1. Aantal ingevulde vragenlijsten en responspercentage deelnemende groepen 

 

Ingevulde 
vragenlijsten 

Totaal random 
subsample 

Respons 
percentage 

Vragenlijst 1    

Leerjaar 1 22 26 84,6 

Leerjaar 2 14 26 53,8 

Leerjaar 3 22 36 61,1 

Vragenlijst 2    

Leerjaar 1 23 26 88,5 

Leerjaar 2 16 26 61,5 

Leerjaar 3 30 36 83,3 

Vragenlijst 3    

Leerjaar 1 19 25 76,0 

Leerjaar 2 16 25 64,0 

Leerjaar 3 25 35 71,4 
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Vragenlijst 1 - P-lessen en O-lessen 

Met vragenlijst 1 wilden we weten hoe leerlingen de P-lessen en O-lessen ervaren, hoe ze de P-lessen 

kiezen, en voor welke vakken ze P-les en O-lessen bezoeken.  

Ervaring P-lessen 

In Figuur 1 worden de resultaten per vraag weergegeven de ervaringsvragen over de P-lessen. 

Leerlingen konden de vragen over de P-lessen beantwoorden met de volgende 

antwoordcategorieën: Klopt helemaal niet (1), klopt niet (2), Klopt soms wel/ soms niet (3), Klopt (4), 

Klopt precies (5). Een gemiddelde score van 3 houdt in dat leerlingen het soms wel en soms niet eens 

zijn met de stelling. Leerlingen zijn het eens met de stellingen over het zelfstandig werken, op je 

eigen manier leren en volgorde bepalen van het schoolwerk. Minder hoge scores zijn gevonden voor 

de vragen die gaan over concentratie en afleiding (negatief geformuleerde vragen). Opvallend is dat 

leerlingen tijdens de P-lessen werken aan verschillende vakken, terwijl dit niet de bedoeling is van de 

P-lessen.  

Figuur 1. Gemiddelde per vraag over de P-lessen (n = 57) 

 

Ervaringen O-lessen  

In Figuur 2 wordt een overzicht gegeven van de vakken waar leerlingen in de afgelopen 4 weken 

voorafgaand aan de vragenlijstafname een O-les bij hebben gevolgd. Dit om aan te geven welke O-

lessen blijkbaar frequenter gebruikt worden dan andere O-lessen. Het is niet duidelijk of 

aanwezigheid bij de O-les op initiatief van de docent of de leerling heeft plaats gevonden.  
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Tijdens de P-lessen ben ik snel afgeleid 
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Figuur 2. Aantal leerlingen dat een O-les heeft gevolgd in de afgelopen 4 weken

 

In Figuur 3 worden de resultaten per vraag weergegeven voor de ervaringsvragen over de O-lessen. 

Dit is alleen ingevuld door leerlingen die de vier weken voorafgaand aan de vragenlijstafname een O-

les hebben gevolgd (zie Grafiek 2). Leerlingen konden de vragen over de O-lessen beantwoorden met 

de volgende antwoordcategorieën: Klopt helemaal niet (1), klopt niet (2), Klopt soms wel/ soms niet 

(3), Klopt (4), Klopt precies (5). Een gemiddelde score van 3 houdt in dat leerlingen het soms wel en 

soms niet eens zijn met de stelling. Leerlingen zijn het met alle stellingen eens (gemiddelden rond of 

boven 3.5). Ze zijn het meer eens de stellingen over welke verwachtingen er zijn van de O-les en dat 

de O-les de leerling mogelijkheid biedt voor zelfstandig werken dan de stelling dat het nuttig is om 

naar de O-les te gaan.   

Figuur 3. Gemiddelde per vraag over de O-lessen (n = 31) 

 

Keuzes voor P-lessen 

 

We hebben leerlingen gevraagd naar de keuzes die ze maken voor het ‘incuppen’ van hun P-lessen. 

Eerst hebben we ze gevraagd voor welk vak ze vaker of zelden een P-les uitkiezen.  In Figuur 4 

worden de percentages weergegeven van de antwoorden op de vragen ‘welk vak kies je het vaakst?’ 

en ‘welk vak kies je maar heel soms?’. Bij beide vragen konden leerlingen maar één vak aankruisen. 
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Uit de grafiek blijkt dat Aardrijkskunde en Wiskunde relatief gezien populaire vakken zijn om een P-

les bij te volgen. De vakken Fries, Beeldende vorming en Geschiedenis worden relatief gezien minder 

vaak gekozen.  

 Vervolgens zijn leerlingen gevraagd naar de overwegingen bij het kiezen van een vak voor het 

volgen van een P-les. Ze hebben voor elke overweging aangegeven hoe vaak dit het geval is wanneer 

ze kiezen voor een vak om P-les bij te volgen. De overwegingen zijn gescoord over het vak wat ze het 

vaakst kiezen.  In Tabel 2 staan de percentages per overweging, uitgesplitst naar antwoordcategorie. 

De twee meest gekozen antwoordcategorieën zijn gearceerd. Hieruit valt op te maken dat de meest 

gekozen redenen te maken hebben met de docent die de P-les geeft: er hangt een fijne werksfeer en 

de docent kan goed uitleggen. Iets minder vaak genoemd is de reden dat het leuk is om aan het vak 

te werken tijdens de P-les. Reparatie-overwegingen (ik ben er niet goed in, ik loop achter, ik heb een 

onvoldoende gehaald) en sociale overwegingen (mijn vrienden kiezen dit ook) gebruiken leerlingen 

ook als reden om voor een vak te kiezen, maar minder frequent.  

 

Figuur 4. Percentage vakken gekozen voor P-les (vaakst of heel soms) 

 
Tabel 2. Frequentie overweging om voor een P-vak te kiezen (percentages) 

  nooit 
heel 
soms soms regelmatig vaak 

ik vind het leuk om aan dit vak te werken 1,8 8,8 35,1 40,4 14,0 

ik niet zo goed ben ik dit vak 12,3 28,1 33,3 14,0 12,3 

ik niet op schema loop met mijn taken voor dit vak 10,5 33,3 33,3 12,3 10,5 

ik bij de vorige toets een onvoldoende heb gehaald voor 
dit vak 

29,8 21,1 29,8 7,0 12,3 

de docent die de P-les geeft kan goed uitleggen 3,5 5,3 22,8 29,8 38,6 

er bij de docent die de P-les geeft een fijne werksfeer 
hangt 

1,8 3,5 24,6 29,8 40,4 

mijn vrienden dit vak ook kiezen 5,3 21,1 40,4 14,0 19,3 
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Leerlingen konden ook een aanvullende reden aangeven waarom ze voor een P-les kiezen. Dit waren 

de antwoorden: 

Een onvoldoende sta 

Er meetal veel huiswerk voor is 

Gezellig 

Het mijn examen vak is. 

Het niet zo moeilijk is en als ik iets niet snap kan hij het me goed uitleggen 

Het veel huiswerk is en je dat dan in het uur kan maken. 

Ik bij me mentoren moet zitten. 

Ik daar het meest op achterloop 

Ik dan meer tijd heb voor wiskunde omdat ik er langer over doe dan andere vakken. 

Ik er veel huiswerk van heb, anders heb ik het niet af. 

Ik het interesant 

Ik het wel een leuk vak vind en ben er niet super goed in 

Ik volgend jaar examen in geschiedenis ga doen en ik ga er daarom veel aan werken 

Omdat ik dan sneller klaar ben met de opdrachten en eerder kan leren voor de toets 

Omdat je ook de vrijheid krijgt om ook aan andere vakken te werken en om gewoon op de gang en niet al te rustig 
en hij zit niet de heletijd in je nek te hijgen 
We hebben veel huiswerk hiervoor en daardoor kan je er in de les aan werken 
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Vragenlijst 2 – ICT gebruik en motivatie  

Met vragenlijst 2 wilden we weten hoe leerlingen de iPad (device) gebruiken tijdens de lessen, bij 

welk vak ze het prettigst werken met de iPad en om welke redenen ze gemotiveerd zijn voor school.  

iPad gebruik 

Uit Figuur 5 wordt duidelijk dat leerlingen sterk variëren in hun ervaring van iPad-gebruik tijdens de 

lessen. Zo zegt 26,6 procent van de leerlingen dat ze meer dan de helft van de lessen de iPad 

gebruiken, terwijl 26,6 procent aangeeft de iPad maar een paar keer per week te gebruiken.  

 

Figuur 5. Antwoorden op de vraag hoe vaak gebruiken je iPad tijdens de lessen? (n =64) 

 

Uit Figuur 6 blijkt dat leerlingen tijdens de lessen hun device vooral gebruiken voor het bekijken van 

het rooster, de cijfers en het gebruiken van de digitale lesmethode. In mindere mate wordt de iPad 

gebruikt voor een presentatie, werkstuk maken en het opzoeken van nieuwe informatie op websites. 

Meer dan 1/3 van de leerlingen geeft toe de iPad weleens te gebruiken voor niet-schoolse 

activiteiten zoals een spelletje spelen of sociale media.  

 Vervolgens hebben we de leerlingen gevraagd bij welk vak ze het prettigst werken met de 

iPad. Dit om erachter te komen welke digitale werkwijze of digitale methode als prettig wordt 

ervaren. Uit Figuur 7 valt op te maken dat de vakken Aardrijkskunde en Nederlands vaker 

geselecteerd werden als ‘prettig ICT’ vak. Leerlingen hebben vervolgens een toelichting kunnen 

geven waarom ze dit als prettig ervaren.  Voor Aardrijkskunde wordt meerdere keren genoemd dat 

de digitale methode veel prettiger en sneller werkt dan het boek: “Nou als je dan iets niet weet kan je 

het gewoon meteen opzoeken op internet en hoef je het niet helemaal op te zoeken in je boek”. Voor 

Nederlands gaven leerlingen vooral aan de digitale lesmethode als mooi, gebruiksvriendelijk en 

overzichtelijk te ervaren: “Hier maken we opdrachten op leswijs. Hier laten ze zien waar je wel goed 

in bent en waar je niet heel erg goed in bent.” Voor andere vakken merken leerlingen op dat de iPad 

sneller werkt, dat het overzichtelijk is, dat er digitaal getoetst wordt of dat de methode ervoor zorgt 

dat je gelijk je antwoorden kunt nakijken. Voor een enkele leerling is het gekozen vak het enige vak 

waar ze écht met de iPad werken (dit is overigens niet telkens hetzelfde vak). Deze opmerkingen 

doen vermoeden dat het gebruik van de iPad en digitale methoden sterk varieert tussen docenten en 

vakken.  
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Figuur 6. Antwoord op de vraag ‘Als je de iPad/device gebruikt tijdens de les, wat doe je er dan mee?’ 

(percentages) (n =64) 

 

Figuur 7. Antwoord op de vraag ‘Bij welk vak werk je het prettigst met de iPad?’ (percentages) (n = 

63)

Leerlingen hebben gereageerd op stellingen over hun ervaringen met het werken met de iPad (zie 

Figuur 8). Alle stellingen worden positief beoordeeld; de leerlingen lijken tevreden met het gebruik 

van de iPad op school. Verder blijkt dat leerlingen het meest positief zijn over werken met de iPad als 

leuk, als gemakkelijk en dat het helpt om de eigen resultaten te volgen.  
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Figuur 8. Gemiddelde scores op stellingen over de iPad (n = 63) 

 Leerlingmotivatie op School 3.8 

 

Leerlingen van School 3.8 hebben voor de onderzoeksvraag over motivatie twee keer een vragenlijst 

ingevuld (zie Effectvraag Motivatie). De motivatievragenlijst was algemeen van aard en niet 

toegespitst op de interventie op School 3.8. Om achter de redenen te komen waarom leerlingen 

gemotiveerd raken voor school, hebben we in deze ervaringsvragenlijst interventiekenmerken 

voorgelegd aan leerlingen en gevraagd of ze deze plezierig, leerzaam of interessant vinden 

(gerelateerd aan intrinsiek en/of geïdentificeerde motivatie) en redenen aangedragen waarom 

leerlingen zich inzetten voor school (gerelateerd aan inzet “effort”). Dergelijke vragen zijn op 

verschillende wijzen aan leerlingen voorgelegd om zo te achterhalen welke interventiekenmerken 

het meest bijdragen aan de motivatie voor school. Welke interventiekenmerken door leerlingen als 

meer/minder motiverend worden ervaren, hebben we vervolgens in verband gebracht met de 

bevindingen op de Effectvraag Motivatie.  

Om te beginnen vroegen we leerlingen elk interventiekenmerk een cijfer van 1 tot 9 te geven 

om te bepalen hoe plezierig (Figuur 9 op p. 41) en leerzaam (Figuur 10 op p. 42) ze het vonden. Voor 

mentorles hebben we een aparte figuur aangemaakt omdat de vraagstelling voor plezierig en 

leerzaam afweek (‘mentorles’ vs ‘dagelijkse mentorles’, Figuur 11, p. 43). Leerlingen vinden de P-les, 

het werken met de iPad en het beloningssysteem het meest plezierig en leerzaam. Leerlingen zijn 

minder eenduidig (grote spreiding) over het werken met het logboek, de dagelijkse mentorles en de 

O-les. Ze vinden het logboek en de O-les gemiddeld genomen ook minder plezierig en leerzaam. De 

gewone (instructie)les wordt ook als plezierig en vooral leerzaam ervaren.  

Uit de vergelijking van de scores (score voor ‘plezierig’ versus score voor ‘leerzaam’) blijkt dat 

leerlingen voor de P-les, het werken met de iPad, de mentorles en beloningssysteem een hogere 

score voor plezierig geven dan voor leerzaam (P-les t(67) = 5.332, p < .001; iPad t(67) = 4.283, p < 

.001; mentorles t(67)= 6.060, p < .001; beloningssysteem t(67) = 4.267, p < .001). Het omgekeerde 

(hoge score voor leerzaam in vergelijking met plezierig) is het geval voor de gewone (instructie)les 

(t(67) = -3.941, p < .001) en de O-les (t(67) = -4.575, p < .001).  
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Figuur 9. Scoreverdelingen ‘Hoe plezierig vind je de volgende schoolonderdelen?’ op een 

schaal van 1 tot 9 (n = 69) 
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  Figuur 10. Scoreverdelingen ‘Hoe leerzaam vind je de volgende schoolonderdelen?’ op een schaal van 1 

tot 9 (n = 68).  

NB. Definitie “leerzaam” = ‘ik kan er veel van leren en het helpt mij om beter te worden in school’ 
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Figuur 11. Scoreverdeling ‘plezierig’ en ‘leerzaam’ voor mentorles op schaal van 1 tot 9 

 

 

Vervolgens hebben we de leerlingen gevraagd een rangorde aan te geven aan redenen die 

variëren van autonoom gemotiveerd (‘ik haal graag goede cijfers’) tot gecontroleerde motivatie. 

Onder dat laatste vallen redenen die beïnvloed worden door externe sociale factoren (‘mijn ouders 

vinden dit belangrijk’) of redenen vanwege externe consequenties (positief ‘ik dan vrije lesuren kan 

verdienen’ of negatief ‘ik anders niet over mag’). We presenteerden telkens vier redenen waar 

leerlingen een rangorde van 1 tot 4 aan moesten geven. Hiermee dwongen we leerlingen een keuze 

te maken en konden we in kaart brengen welke redenen er het meest toe doen volgens de 

leerlingen. In Tabel 3 worden de resultaten op deze rangorde vragen gepresenteerd. Uit de rangorde 

die leerlingen aangeven in reactie op de eerste vier redenen (vraag 1) valt op dat leerlingen 

gemotiveerd zijn voor school om goede cijfers te halen (89,6% van de leerlingen zet dit op rang 1 of 

2). De externe stimulans in de vorm van het beloningssysteem volgt op een goede tweede plaats 

(62,7% zet dit op rang 1 of 2). De stimulans van ouders is ook belangrijk, maar staat slechts voor iets 

minder dan de helft van de leerlingen bovenaan (44,8% zet dit op rang 1 of 2). In reactie op vraag 2 

wordt de negatief externe consequentie door de meeste leerlingen op rang 1 gezet; leerlingen doen 

hun best omdat ze anders niet over mogen naar de volgende klas. Echter, als we kijken naar rang 1 

en 2 gecombineerd, dan zet circa drie kwart van de leerlingen het goed worden in een vak of beroep 

bovenaan (74,7% zet dit op rang 1 of 2). Leerlingen zijn verdeeld of ze het zelf belangrijk vinden om 

goed te leren (circa een derde zet dit op rang 1, een kwart op rang 2 en een derde op rang 3). De 

stimulans van de mentor doet er voor de meeste leerlingen minder toe om hun best te doen voor 

school. Uit de resultaten van Tabel 3 blijkt dus dat leerlingen voor zowel autonome redenen als 

gecontroleerde redenen hun best doen voor school.  
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Tabel 3. Frequentie en percentages antwoorden op rangorde vraag ‘ik doe m’n best voor school, 

omdat…’ (n = 67) (gearceerd is hoogste percentage) 

Reden Type  Rang 
  1 2 3 4 

Vraag 1      
... ik graag goede cijfers haal 
 

Autonoom 42 (62,7%) 18 (26,9%) 6 (9,0%) 1 (1,5%) 

… ik dan vrije lesuren kan verdienen 
in het beloningssysteem 

Gecontroleerd 13 (19,4%) 29 (43,3%) 20 (29,9%) 5 (7,5%) 

… iedereen in mijn klas z’n best doet 
voor school 

Gecontroleerd 0 (0,0%) 2 (3,0 %) 9 (13,4%) 56 (83,6%) 

… mijn ouders dit belangrijk vinden 
 

Gecontroleerd 12 (17,9%) 18 (26,9%) 32 (47,8%) 5 (7,5%) 

Vraag 2      
… ik graag goed wil worden in en vak 
of beroep 

Autonoom 20 (29,9%) 30 (44,8%) 11 (16,4%) 6 (9,0%) 

… ik anders niet over mag naar de 
volgende klas 

Gecontroleerd 27 (40,3%) 17 (25,4%) 14 (20,9%) 9 (13,4%) 

… ik het zelf belangrijk vind om goed 
te leren 

Autonoom 19 (28,4%) 17 (25,4%) 24 (35,8%) 7 (10,4%) 

… mijn mentor mij aanmoedigt om 
mijn best te doe 

Gecontroleerd 1 (1,5%) 3 (4,5%) 18 (26,9%) 45 (67,2%) 

 

 

Als laatste hebben leerlingen gereageerd op stellingen. Ze konden op de stellingen reageren 

door aan te geven of ze vinden dat het voor hen klopt op een vijfpuntsschaal (1 is klopt helemaal 

niet, 5 is klopt precies). Wederom is een onderscheid gemaakt in of leerlingen kenmerken van de 

school als plezierig of leerzaam ervaren. In Figuur 12 en 13 worden de gemiddelde scores op de 

stellingen gepresenteerd. Uit Figuur 12 blijkt dat leerlingen de school als plezierig ervaren, omdat alle 

gemiddelden boven de 3,00 liggen. Het meest tevreden zijn de leerlingen over het keuzes kunnen 

maken voor de P-lessen, het contact met de mentor en het bioritme-rooster. Uit Figuur 13 wordt 

duidelijk dat leerlingen niet over alle schoolkenmerken even tevreden zijn wat betreft hoe leerzaam 

ze het vinden. De gemiddelden schommelen rond het middelpunt (antwoordcategorie 3,00 houdt in 

‘klopt soms wel/ klopt soms niet’). Het meest positief zijn leerlingen over de uitleg van de lesstof 

door hun leraren. Minder leerzaam vinden ze de mogelijkheid om aan een andere opdracht te 

werken als je iets al beheerst of dat leraren uitleggen wat ze met de leerstof kunnen in de toekomst.  
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Figuur 12. Gemiddelde scores op stellingen over waarom School 3.8 plezierig is (n = 67) 

 

 

Figuur 13. Gemiddelde scores op stellingen over waarom lessen op School 3.8 leerzaam zijn (n = 67) 
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Vragenlijst 3 - Mentorlessen en het logboek 

Met de derde ervaringsvragenlijst wilden we in kaart brengen hoe leerlingen de ondersteuning voor 

studievaardigheden (of: ‘leren leren’) ervaren. Dat hebben we gedaan door leerlingen te vragen naar 

hun ervaringen met het logboek en de mentorles. Als laatste gaven we leerlingen twee open 

algemene evaluatievragen.  

Het logboek 

In Figuur 13 worden de resultaten gepresenteerd op stellingen over het logboek. Leerlingen 

konden middels een vijfpuntsschaal (1 = klopt helemaal niet; 5 = klopt precies) aangeven of ze het 

met de stellingen eens waren. Uit deze figuur blijkt dat leerlingen het soms eens/soms oneens zijn 

(gemiddelde rond 3) met de stellingen over hoe gemakkelijk je het logboek kunt gebruiken voor een 

week of dagplanning, het zelf bepalen van de volgorde waarin je taken doet en het werken aan 

school zonder dat de docent in de buurt is. Het is daarentegen voor de meeste leerlingen wél 

duidelijk wat er van hen verwacht wordt voor het gebruiken van hun logboek. De stellingen die 

gemiddeld lager scoren hebben te maken met bewustwording of reflectie over de eigen 

studievaardigheden; namelijk het kunnen onderscheiden welke taken meer of minder aandacht 

vragen, waar een leerling al goed in is en waar nog niet en het reflecteren op de taak. Daarnaast zijn 

leerlingen het er niet over eens of het logboek hun schoolwerk overzichtelijker maakt. 

Vervolgens hebben we leerlingen gevraagd bij welk vak ze het logboek gebruik als nuttig 

ervaren en bij welk vak ze het logboek bijna niet gebruiken. In Figuur 13 worden de frequentiescores 

getoond per vak (leerjaar 1 t/m 3 samen). Daaruit valt op te maken dat de inzet van het logboek sterk 

varieert per vak als we alleen kijken naar het linkerstaafje (‘nuttig gebruik’); bijvoorbeeld ongeveer 

de helft van de leerlingen vindt het logboek nuttig bij Wiskunde, Nederlands en Biologie en ongeveer 

een derde van de leerlingen vindt het logboek nuttig bij Engels en Beeldende Vorming. Als we die 

vakken vergelijken met het rechterstaafje (‘bijna niet gebruikt’) dan zien we bijvoorbeeld bij Engels 

dat een derde van de leerlingen vindt dat het hier nauwelijks wordt gebruikt. Er is dus een redelijk 

aantal leerlingen die het gebruik nuttig vindt bij Engels, maar ook een derde van de leerlingen vindt 

dat het nauwelijks wordt gebruikt. Dit kan te maken hebben met verschillende docenten die lesgeven 

aan verschillende leerjaren, terwijl we in deze grafiek alle leerjaren gezamenlijk presenteren. Een 

andere interpretatie is dat leerlingen onderling van elkaar verschillen in wat zij als prettig of nuttig 

ervaren bij het gebruik van het logboek.  
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Figuur 13. Gemiddelde scores op stellingen over het logboek (n = 60) 

 

Figuur 14. Frequentiescores logboek gebruik per vak (n = 60) 
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Mentor 

Voordat leerlingen vragen kregen voorgelegd om hun mentorlessen te evalueren hebben leerlingen 

eerst de vraag beantwoordt wie hun mentor is. Omdat het hier om een subsample leerlingen uit elk 

leerjaar betreft, is niet een volledige mentorklas bevraagd, maar slechts een gedeelte daarvan. In 

Tabel 4 staat het aantal leerlingen vermeldt per mentor dat deze vragenlijst heeft ingevuld.  

Daarna kregen leerlingen stellingen voorgelegd met de vraag in hoeverre ze dit vonden kloppen voor 

hun mentor (zie Figuur 16). Daaruit blijkt dat leerlingen over het algemeen tevreden zijn over hun 

mentor (gemiddelden boven 3); de mentor begeleidt hen bij de planning, leerdoelen en heeft 

aandacht voor gevoelens. De stellingen waar leerlingen het meest mee eens zijn hebben te maken 

met het op hun gemak stellen van leerlingen en het bijhouden van cijfers en beoordelingen. Dit 

laatste heeft waarschijnlijk te maken met het beloningssysteem; om te weten welke leerlingen hun 

schoolpasje ‘verdienen’ gaan mentoren tijdens de mentorles op vrijdag alle leerlingen langs om te 

achterhalen welke leerlingen te veel onvoldoendes hebben gehaald (en dus extra naar mentorles 

moeten komen op dinsdag, woensdag en donderdag) en welke leerlingen er goed voor staan.  

 

Tabel 4. Aantal leerlingen per mentorklas dat vragenlijst 3 heeft ingevuld 

Leerjaar Mentor Aantal 
leerlingen 

1 Marco Schram 8 

1 Yvonne Procée 5 

1 Michiel Frankot 6 

2 Hans Krabbendam 9 

2 Theo Jorna en Anja Hiemstra 3 

2 Rob Dalman en Baukje de Haan 3 

2 Rinze Zondervan en Jeffrey de Groot 1 

3 Silvan Glas 8 

3 Taede Hans Alzerda en Annemieke Veurman 5 

3 Ria Middeljans en Radboud Burgsma 4 

3 Stefan van der Pal 7 

3 Leo Brandsma en Bouchra el Boussabi 1 
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Figuur 16. Gemiddelde scores op stellingen over mentor (n = 59) 
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aanpassingen leerlingen tevreden stemmen (d.w.z. P-leskeuze op vrijdag en het Beloningssysteem) 

en over welke aanpassingen leerlingen minder tevreden zijn (d.w.z. Geen mogelijkheid meer voor 

oneindig herkansen en het logboek). Met name het niet oneindig meer herkansen komt voor 

sommige leerlingen rauw op hun dak; ze moeten nu langer wachten om hun cijfer op te kunnen 

halen. Een leerling geeft als ‘top’ aan dat dit juist goed is; doordat leerlingen niet meer oneindig 

kunnen herkansen worden de toetsen serieuzer voorbereid. Vergelijkbaar met de ervaringen met het 

logboek (Vragenlijst 3) zien we dat het logboek door een groot aantal leerlingen nog steeds niet als 

nuttig wordt ervaren; leerlingen vinden het onhandig, groot en hebben niet het idee dat het beter 

wordt uitgelegd.  

 

Tabel 5. Categorieën en frequentie op de vraag ‘met welke aanpassing ben je tevreden?’ (n = 59) 

Categorie Voorbeeld citaat Aantal keer 
genoemd 

Beloning “Dat van de mentorlessen. Mensen proberen nu ook echt goede cijfers te 
halen om die ochtend vrij te krijgen.” 

20 

Ples-keuze 
op vrijdag 

“Dat de P-lessen nu op vrijdag worden gekozen in plaats van op zaterdag, 
want op zaterdag wil je het wel eens vergeten” 

17 

Logboek “minder logboek gebruik  werkt beter” 5 

P-les “Ik vind het heel fijn om de P-lessen te doen, want dan kan je het meeste van 
je huiswerk maken!” 

5 

O-les “De o-uren, want dan krijg je een kans om alles te herkansen.” 2 

 
Overige categorieën 

 

Alles “Alles denk ik, want ik merk ook dat het nu makkelijker is om alles in te 
plannen.” 

8 

niks “Geen een” 1 

missing Leerling heeft het antwoordvak leeg gelaten 8 

Individueel “Leerlingen kunnen niet oneindig hun toetsen herkansen, want het werd er 
eigelijk een soort van rommeltje van en mensen namen de toetsen niet meer 
serieus.” 

3 

“de spees want nu kan je ook een gezamenlijke opdracht maken en heb je iets 
meer vrijheid” 

“mentorlessen” 
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Tabel 6. Categorieën en frequentie op de vraag ‘met welke aanpassing ben je minder tevreden?’ (n = 

59) 

Categorie Voorbeeld citaat Aantal keer 
genoemd 

Logboek “Het logboek wordt helemaal niet beter uitgelegd ik weet niet wat ik ermee 
moet ik heb zelf 9 van de 10 keer niet eens mee.” 

17 

Herkansen “Met dat niet alle toetsen herkansbaar zijn want er zijn wel serieus mensen 
die het al op de eerste poging hun best doen maar niet lukt” 

15 

Ples keuze “De p-lessen op vrijdag invullen ik vond het veel handiger op zaterdag of 
zondag” 

3 

Huiswerk “dat je meer huiswerk hebt” 2 

 
Overige categorieën 

 

Alles “Alles” 1 

niks “Geen enkele ik ben met alle aanpassingen tevreden” 8 

missing Leerling heeft het antwoordvak leeg gelaten 9 

Individueel “Iedereen helpen” 5 

“Dat je op vrijdag middag laatste P uur uitval niet naar huis mag” 

“Dat je geen voldoende meer kan halen als je een onvoldoende had. Hierdoor 
werd ik minder zeker door” 

“Ik wil dat je bij 2 tekorte of minder niet naar mentorlessen hoeft op dinsdag 
woensdag en donderdag in plaats van 1 tekorte” 

“Korte pauze” 
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Bijlage D 
Samenvatting Panelgesprekken met leerlingen leerjaar 1, 2 en 3 

Panelgesprek Leerjaar 1 

a) Invulling van de mentorles, P-les, O-les en instructieles 

Tijdens de mentorles kies je de P-lessen die je de volgende week wilt gaan volgen. De leerlingen 

vinden de P-les op vrijdag niet heel nuttig want het duurt te lang; “meestal doen we het incuppen al 

voor de p-les, in 7 minuten. Een half uur zou prima zijn.” Leerlingen maken kiezen voor een P-les als 

ze er een toets voor hebben en dan extra kunnen leren. Ook wordt geregeld gekozen voor gym P-les 

voor kinderen die veel sporten en het leuk vinden om te sporten. Bij de P-lessen zitten alle klassen 

door elkaar, dus de leraar kan niet heel veel uitleggen en daarom moet je dus wel zelfstandig werken. 

In het logboek staan al je P-lessen en bij sommige docenten moet je opschrijven wat je tijdens de P-les 

gaat doen. Tijdens de P-les maak je huiswerk of leer je voor een toets en daardoor hebben we minder 

huiswerk; “Daarom hebben we meer tijd voor vrienden en netflix en zo als we thuis zijn. Ik vind het 

ook wel fijn om P-les te hebben want we hebben 1.5 uur per dag tijd om huiswerk te maken.” Tijdens 

de P-les mag je – na overleg met je docent – soms aan een ander vak werken als je alle deadlines af 

hebt. Leerlingen gaan naar de O-les als ze ergens een onvoldoende voor hebben, als ze hun huiswerk 

niet af hebben, of als ze toetsen mogen herkansen. Voor een herkansing moet je eerst een paar O-

lessen komen om te leren en dan mag je misschien de toets herkansen; “ik herkans pas echt als ik echt 

onvoldoende sta”. Omdat het beloningssysteem halverwege het jaar is veranderd, gaan leerlingen nu 

minder naar de O-lessen. Alleen als je onvoldoende gemiddeld staat moet je je schoolpas inleveren en 

is het advies om naar de O-lessen te gaan. Het beloningssysteem (later naar school) is prettig want dan 

kun je uitslapen en voor leerlingen die ver weg wonen handig want die hoeven niet zo vroeg te gaan 

fietsen.  

 

b) Gebruik logboek 

Leerlingen vinden het logboek niet prettig werken. Het is veel te groot, te dik en er zitten veel bladeren 

in die je niet gebruikt (bijv. planningspagina’s). Soms moet je van de docent een planning maken, 

maar dan houd je je er niet aan. “Ik kijk nooit in het logboek als ik thuis ben. Ik kijk altijd op de iPad. 

Als ik dan iets op heb gekregen dan schrijf ik het daar op en als ik thuis ben kijk ik dan op de iPad wat 

ik moet doen.”. Volgens de leerlingen is het logboek erg onhandig en kan de school het beter 

afschaffen. En als ze het toch willen blijven gebruiken, dan moeten alle docenten het gebruiken. 

Docenten lijken niet te weten hoe het logboek werkt. “Dan zeggen ze: pak je logboek maar, schrijf het 

op, maar dan komen ze het niet controleren. Als je het zou gebruiken, gebruik het dan goed.” 

 

c) Leerlingen reageren op stellingen  

- Leren zelfstandig werken  

Leerlingen hebben niet het idee dat er in de mentorlessen aandacht is voor hoe je een goede 

planning maakt. Dat is alleen in het begin van het jaar even aan bod gekomen. En ze ervaren 

niet altijd de noodzaak om een planning te maken, want nu kun je alles nog goed in je hoofd 

onthouden. Een leerling merkt op dat een slechte planning ook voor stress kan zorgen; dat je op 

de laatste dag, op de laatste avond, nog iets moet maken om 9 uur ’s avonds. In klas 2 wordt het 

volgens hen belangrijk om een goede planning te hebben want dan wordt de stof ook moeilijker. 

Ze zouden graag volgend jaar meer uitleg willen tijdens de mentorles over hoe je zelfstandig 

kunt leren.  

- Zelf keuzes kunnen maken en eigen verantwoordelijkheid nemen 

Op deze school mag je wel meer zelf keuzes maken dan op andere scholen; je moet namelijk 

elke week P-lessen kiezen. Heel soms mag je tijdens de les met je docent overleggen als je 

bijvoorbeeld alle opdrachten al af hebt; dan mag je soms iets anders gaan doen. Het is ook wel 

eens voorgekomen dat een leerling tijdens de Geschiedenisles buiten het lokaal met een 

medeleerling een digitale opdracht heeft afgemaakt. Daar wordt dan wel met de docent eerst 

afspraken over gemaakt. Leerlingen worden zelf verantwoordelijk gehouden voor het onthouden 

van deadlines en toetsen. Het is niet de bedoeling dat docenten dit in SOMtoday zetten, dus ze 

moeten dit goed noteren. Ze vinden ook dat het je eigen verantwoordelijkheid is als je een 
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onvoldoende op een toets hebt gehaald, “dan ligt het meestal aan jezelf dat je niet hebt geleerd”. 

Je moet ook zelf aan de docent vragen of je een toets mag herkansen, maar de docenten helpen 

je hier wel bij op deze school. De mentor adviseert leerlingen bijvoorbeeld om een toets te 

herkansen of om extra je best te doen om een onvoldoende weg te werken.  

- Persoonlijke aandacht voor de leerling en rekening houden met verschillen tussen leerlingen 

Het valt leerlingen op dat docenten vooral veel persoonlijke aandacht hebben voor leerlingen 

die moeite hebben met het vak of die iets fout hebben gedaan (iets vergeten mee te nemen 

betekent nakomen). Ze hebben dan les in een klein groepje leerlingen (O-les, mentorles op 

dinsdag, woensdag, donderdag) en dan krijg je veel aandacht van de mentor/docent.  

De leerlingen vinden dat hun docenten hen goed kennen en weten waar ze wel en niet goed in 

zijn. De docent weet welke leerling extra aandacht nodig heeft of extra aangestuurd moet 

worden. Leerlingen werken in verschillend tempo tijdens de lessen, want sommige leerlingen 

hebben een achterstand opgelopen.  

- Gemotiveerd werken van leerlingen 

Tijdens de P-lessen werken we gemotiveerd want dat is echt voor jezelf; “dat heb je echt zelf 

gekozen, dus als je met huiswerk achterligt dan ga je met je huiswerk bezig”. Bij de lessen van 

de mentor werken ze ook gemotiveerd, want die is erg streng en dan ga je wel opletten want 

anders moet je de hele week om 8u op school komen. Maar bij sommige lessen werk je niet 

gemotiveerd, dan speel je gewoon een spelletje of doe je niks; “Soms kies je gewoon P-les van 

een bepaalde docent omdat je zin hebt om die dag niks te doen bij die P-les.”. Tijdens de 

‘gewone’ lessen kun je geen spelletjes doen omdat je ook meer uitleg krijgt dan dat je 

zelfstandig aan het werk bent.  

- Gebruik van ICT 

Leerlingen vinden het ‘absoluut chill’ om met de iPad te werken, alleen valt het hen tegen dat ze 

bij veel vakken ook nog een boek hebben die ze mee moeten nemen. Bij sommige vakken (bijv. 

Wiskunde, Nederlands) wordt vaker met de iPad gewerkt dan bij andere vakken (Engels, 

Geschiedenis). Door te werken op de iPad werken ze met verschillende bronnen en kijken ze 

vaker een filmpje over het vak. Een leerling geeft aan dat de iPad een te makkelijke afleiding is: 

“Als ik heel eerlijk ben, en daar hebben sommige docenten wel gelijk in, de iPad helpt niks. De 

iPad helpt zelfs tegen, voor kinderen. Als je achter in de klas zit, dan zie je wel hoeveel mensen 

gamen tijdens de les.” 

 

d) Algemeen oordeel over de school: zou je jullie school aanbevelen aan leerlingen op de basisschool? 

De leerlingen raden de school zeker aan om meerdere redenen; de P-lessen werken heel makkelijk, je 

hebt minder huiswerk en dus meer vrije tijd, je kunt toetsen herkansen, de iPad werkt makkelijk, je 

hebt een beloningssysteem zodat je later naar school kan en er zijn O-lessen (als je ziek bent geweest, 

kun je je de les inhalen). Als tips voor de school geven de leerlingen aan: 1) minder gamen, 2) het 

mentoruur op vrijdag mag korter, 3) het logboek in de haard gooien.  

 

Panelgesprek Leerjaar 2 

a) Invulling van de mentorles, P-les, O-les en instructieles 

Bij een mentorles wordt gecontroleerd op onvoldoendes. Als je er te veel hebt, dan moet je de rest van 

de week eerder op school zijn. Verder lijkt het erg op een ‘normale’ P-les, iedereen gaat gewoon 

zelfstandig aan de slag. Bij de mentorles op vrijdag worden de keuzes gemaakt voor P-lessen van 

volgende week en dat vinden de leerlingen prettig omdat je dan echt zelf een keuze kan maken uit de 

vakken die je gaat doen en kijkt of je dingen in moet inhalen, of waar je veel huiswerk voor hebt. Het 

is onhandig als huiswerk te laat wordt opgegeven dat je dan niet meer van P-les kan wisselen. Tijdens 

een P-les moet je eerst in je logboek opschrijven wat je die les wil gaan doen. Dan wordt dit door de 

docent gecontroleerd en dan kun je aan de slag met wat je hebt gepland (huiswerk maken, 

toetsvoorbereiding). Sommige docenten hoeven niet per se het logboek in te zien; zolang er maar iets 

nuttigs voor school wordt gedaan is het goed. Leerlingen vinden het fijn om naast een bekende te 

zitten in de P-les, dan kun je namelijk samen aan een opdracht werken (als je toevallig allebei bij 

dezelfde opdracht bent gebleven). Bij een O-les kom je alleen als je een opdracht of toets in moet 

halen. Leerlingen die deelnemen aan dit panelgesprek komen er niet of nauwelijks. Bij een ‘gewone’ 

vakles wordt meestal begonnen met een klassikale uitleg over wat er die les moet gebeuren, daarna 
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wordt het huiswerk gecontroleerd, en daarna gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. Je kunt dan 

extra uitleg krijgen als je daar zelf om vraagt. 

 

b) Gebruik logboek 

Het logboek wordt gebruikt om een planning in te maken afhankelijk van de opgegeven toetsen: als je 

over zes weken een toets hebben, dan maak je een planning hoe je tijdens die zes weken de toets gaat 

voorbereiden. Dit verschilt wel erg per docent hoe streng het logboek wordt gecontroleerd. Leerlingen 

zijn tevreden met het logboek en worden er steeds beter in om het te gebruiken. 

 

c) Leerlingen reageren op stellingen  

- Leren zelfstandig werken en eigen verantwoordelijkheid nemen 

Leerlingen vinden dat ze beter leren om zelfstandig te werken, onder andere door het werken 

met het logboek. Als leraren hen controleren bij het logboek krijgen ze ook tips hoe ze het 

plannen beter kunnen doen zodat ze ook meer af kunnen krijgen. Leraren denken ook mee als 

leerlingen zich moeilijk kunnen concentreren (bijv. muziek luisteren, alleen zitten). Leerlingen 

zien het belang in van zelfstandig werken omdat ze dan in het vervolgonderwijs meer 

verantwoordelijkheid bij de leerlingen wordt gelegd. Ze leggen de verantwoordelijkheid voor 

hun eigen prestaties nu ook bij zichzelf.  

- Zelf keuzes kunnen maken  

Als je voorloopt bij een vak mag je zelf kiezen om aan andere vakken te werken. Wanneer je 

achterloopt kun je nog wat extra uitleg krijgen. Na overleg met de docent is het ook altijd 

mogelijk om een opdracht op een andere manier aan te pakken.  

- Persoonlijke aandacht voor de leerling en rekening houden met verschillen tussen leerlingen 

Sommige leraren geven persoonlijke aandacht door aparte afspraken met de leerlingen te 

maken. Ze maken dan bijvoorbeeld een afspraak om dan ‘hun’ P-les te volgen zodat ze tijdens 

die P-les extra aandacht en uitleg krijgen. Dat gebeurt bij leerlingen die iets achterlopen of het 

onderwerp niet helemaal begrijpen. Als je moeite hebt met een bepaald vak en je geeft dit aan, 

dan zijn er veel mogelijkheden om nog even extra uitleg te krijgen van een docent bij de P-les of 

een extra O-les. Ook als een leerling thuis problemen heeft zijn de leraren coulant met het 

schuiven en uitstellen met deadlines.  

- Gemotiveerd werken van leerlingen 

Leerlingen vinden het beloningssysteem fijner werken dan vorig jaar; ze slapen liever uit dan 

dat ze eerder uit zijn en vinden het fijn dat de regels minder streng zijn voor het melden bij de 

O-lessen (niet meteen na 1 onvoldoende). Het kunnen verdienen van vrije tijd heeft ook invloed 

op de motivatie; dit is toch wel een belangrijke reden om niet onvoldoende te staan. Hoe 

gemotiveerd leerlingen werken is afhankelijk van de docent; als een leraar niet zo goed oplet, 

dan kunnen ze wat sneller gaan gamen of wat anders gaan doen op hun iPad.  

- Gebruik van ICT 

Volgens de leerlingen gebruiken ze zo’n 80% van de dag hun iPad en de rest van de tijd 

gebruiken ze boeken of luisteren ze naar hun docent. Het werken met de iPad vinden de 

leerlingen fijn omdat je snel iets op kunt zoeken, een filmpje kunt kijken bij een vak en 

autocorrect kunt gebruiken. Het risico is wel dat je snel even gaat gamen op je iPad.  

 

d) Algemeen oordeel over de school: zou je jullie school aanbevelen aan leerlingen op de basisschool? 

Ja, een groot pluspunt is dat er veel vrijheid is, maar ook controle. Een leerling merkt daarbij wel op 

dat deze school niet geschikt is als je niet goed bent in zelfstandig werken. Als tips voor de school 

geven leerlingen aan dat de lesstof wel wat beter kan, het is soms erg saai; iets meer ‘grappige’ uitleg 

of leuke feitjes tussendoor zou het beter maken. Ook kunnen sommige docenten hun planning nog wat 

concreter en duidelijker maken.  

 

Panelgesprek Leerjaar 3 

a) Invulling van de mentorles, P-les, O-les en instructieles 

Tijdens de mentorles wordt de cijfers en het logboek gecontroleerd en wordt er ook aan het 

sectorwerkstuk gewerkt. De mentorles is op vrijdag erg lang (75 minuten), maar het is (nu) prettig 

omdat er ook aan het sectorwerkstuk wordt gewerkt. Leerlingen vinden het fijn dat hard werk wordt 
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beloond en dat ze lekker kunnen uitslapen. Bij de P-les is het erg afhankelijk van de docent of er 

daadwerkelijk gewerkt wordt door leerlingen. Bij sommige docenten heerst een serieuze sfeer 

waardoor je ook aan het werk gaat, bij andere docenten gaan leerlingen vooral kletsen. Het kletsen is 

aan het einde van het jaar meer dan aan het begin omdat leraren minder streng zijn geworden. Er wordt 

bij sommige P-lessen ook ‘gesmokkeld’; dan werken leerlingen aan een ander vak dan het gekozen 

vak van het P-lesuur. Er wordt voor een P-les gekozen omdat er een toets of andere deadline aankomt 

of omdat sommige docenten beter uitleg geven over het vak dan de eigen vakdocent. Een O-les is 

bedoeld om toetsen of ander werk in te halen of te repareren en wordt soms gebruikt voor extra uitleg. 

De keuze om naar een O-les te gaan ligt bij de leerling, maar wordt soms streng aanbevolen door een 

docent. Tijdens een instructieles verschilt het sterk bij welk vak je zit; sommige docenten geven een 

uur lang uitleg en soms is het een korte uitleg en daarna zelfstandig aan het werk. Leerlingen hebben 

het liefst dat ze tijdens de les zelfstandig kunnen leren en werken.  

 

b) Gebruik logboek 

Leerlingen in leerjaar 3 hoeven sinds halverwege het schooljaar niet meer te werken met het logboek. 

Ze vonden het niet zo handig want ze waren voor hun gevoel vaak langer bezig met het schrijven in 

het logboek dan met het werken aan hun huiswerk. De leerlingen denken dat het logboek bedoeld is 

om hen te leren plannen, maar ze denken dat dit hen prima afgaat zonder logboek en dat een logboek 

niet gaat helpen met het onthouden van deadlines en toetsen (d.w.z. ook mét logboek zouden ze 

deadlines soms vergeten).  

 

c) Leerlingen reageren op stellingen  

- Zelf keuzes kunnen maken en eigen verantwoordelijkheid nemen 

Bij biologie en wiskunde laten de leraren de leerlingen meer vrij en geven ze hen de 

mogelijkheid om zelf te kiezen wat ze moeten doen. De gevolgen voor hun keuzes en wat de 

leerlingen dan doen zijn dan wel voor de leerlingen. Bij alle vakken (m.u.v. wiskunde) geven 

docenten de leerlingen de mogelijkheid om zelf te beslissen hoe ze opdrachten en 

toetsvoorbereiding aanpakken. Leerlingen vinden de laatste tijd de vrijheid wel wat beperkter; 

zo is het lastiger geworden om op de gang te werken omdat docenten daar voorheen iets te 

coulant mee om waren gegaan wat tot problemen leidde.  

De verantwoordelijkheid wordt wel echt bij leerlingen gelegd, en in de ogen van één leerling 

ook wel te veel; “er is veel druk om alles zelf te regelen”. Als leerlingen tijdens de les vragen 

om extra uitleg als de leerlingen daar behoefte aan hebben, dan wordt daar niet altijd tijd voor 

gemaakt (“vraag dat maar tijdens de P-les” of “kom maar naar de O-les”).  

- Persoonlijke aandacht voor de leerling en rekening houden met verschillen tussen leerlingen 

Dit hangt sterk af van de docent, sommige leraren weten wat leerlingen bezig houdt, andere niet. 

Het maakt ook uit welke band een leerling met een docent heeft. Sommige docenten zijn goed 

in rekening houden met verschillen; een docent Engels vraagt tijdens de les of er nog leerlingen 

zijn die extra uitleg nodig hebben en de rest kan dan zelfstandig aan de slag. Ook zijn er 

docenten die, na een slecht cijfer, vragen of leerlingen na de les terugkomen om de toets na te 

bespreken of mogelijkheden geven zodat ze het cijfer kunnen verbeteren. Andere docenten zijn 

minder goed in rekening houden met verschillen; ze lijken weinig begrip te hebben voor 

leerlingen die extra uitleg nodig hebben.  

- Gemotiveerd werken van leerlingen 

Ook dit is weer erg afhankelijk van de docent en het vak. Leerlingen geven aan het hardst te 

werken tijdens de ‘gewone’ instructieles omdat dan de docent wel het strengst is. Bij sommige 

P-lessen is er een serieuze werksfeer en gaan leerlingen gemotiveerd aan het werk. Wanneer er 

een deadline gehaald moet worden, werken leerlingen gemotiveerd tijdens de P-lessen. Het 

beloningssysteem heeft niet per se een grote motiverende werking; m.u.v. één panel-leerling, 

hebben deze leerlingen niet de behoefte om langer uit te slapen, maar willen ze liever wat eerder 

klaar zijn. 

- Gebruik van ICT 

Bij sommige vakken (Economie, Maatschappijleer, Biologie) wordt de iPad altijd of zeer 

regelmatig gebruikt. Leerlingen vinden het maken van toetsen op de iPad erg fijn omdat ze 

makkelijker hun fouten kunnen verbeteren, het minder tijd kost om een antwoord op te schrijven 
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en het de mogelijkheid geeft om te spieken. Nadelen van de iPad is dat het studeren voor toetsen 

niet praktisch is en dat de iPad na een tijd een beetje achterhaald is en vastlopen.  

 

d) Algemeen oordeel over de school: zou je jullie school aanbevelen aan leerlingen op de basisschool? 

Het oordeel van de panelleden varieert. Drie leerlingen raden de school aan en geven als tip aan 

potentiele leerlingen dat ze moeten nagaan of ze goed genoeg zelfstandig kunnen werken en dat je 

goed met een iPad overweg moet kunnen. Een leerling zou, als ze weer voor de keuze stond, niet 

nogmaals voor deze school kiezen. Ze geeft aan dat er bij een kleine school veel geroddeld wordt en 

dat er veel controle is op deze school: docenten willen veel van de leerlingen weten, luisteren 

privégesprekken af en je moet vrij snel op gesprek komen als je iets kleins verkeerd hebt gedaan. Ze 

zou willen dat docenten minder vaak problemen maken van kleine dingen.  

Leerlingen geven als tip voor de school dat er meer lesstof op de iPad moet staan en dat ze het ook 

tijdens de lessen meer zouden moeten gebruiken. Ze vinden het ook onduidelijk dat sommige docenten 

de opdracht op papier willen terwijl andere docenten het liever digitaal ingeleverd willen.  

 


