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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 

leraren 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. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door subsidie van de NRO, 

dossiernummer 405-15-823.  

  

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

School 4.9. Het interventieonderzoek bestaat uit twee metingen, een voormeting (oktober/november 

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 het School 4.9 besproken 

worden.  

 

Schoolcontext1
 

School 4.9 is een gereformeerde scholengemeenschap voor vmbo-pro, vmbo-b, vmbo-k, vmbo-(g)t, 

havo en vwo en heeft vestigingen in Zwolle, Hardenberg, Meppel en Enschede. In schooljaar 

2016/2017 bezoeken 3740 leerlingen het School 4.9 waarvan 2211 leerlingen de grote locatie in 

Zwolle. De locaties in Meppel en Enschede bieden alle onderwijsniveaus aan in de onderbouw, maar 

in de bovenbouw is het beperkt tot respectievelijk vmbo-havo en vmbo-t. Het interventieonderzoek 

vindt plaats binnen de eerste klassen van de locatie Zwolle. In het schooljaar 2015-2016 zaten er 437 

leerlingen in de brugklas. Er werken ongeveer 150 docenten op de vestiging in Zwolle.   

 

De school kenmerkt zich door een duidelijk herkenbare gereformeerde identiteit vanuit het beeld 

‘schitteren in Zijn licht’ en een breed onderwijsaanbod. In het identiteitsdocument worden de groepen 

genoemd waar het onderwijs zich toe richt (Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt), maar onlangs 

hebben ze hun focus verbreed door ook andere kerkgenootschappen te benoemen in het 

identiteitsdocument. In beleid en praktijk noemen ze zichzelf een ‘brede gereformeerde school’. Als 

onderdeel van de aanmeldingsprocedure voor de school vindt een kennismakingsgesprek plaats met 

ouders om samen te bepalen of de school past bij het kind en omgekeerd. Zodra ze zich inschrijven 

ondertekenen kinderen en de school een verklaring waarin duidelijk wordt wat kinderen en de school 

van elkaar mogen verwachten op het gebied van gereformeerde identiteit. 

 

De leerlingen op locatie Zwolle kunnen starten in de volgende brugklassen: vmbo-bb, vmbo-kb, 

vmbo-tl, vmbo-tl/havo, havo/vwo en vwo. Op deze wijze zijn er verschillende schoolloopbanen 

mogelijk in de school.  

 

In het strategisch beleidsplan (2009) staat het volgende over onderwijskwaliteit: 

De kwaliteit van onderwijs gemeten naar maatstaven van de inspectie en in landelijke vergelijkingen 

is gemiddeld en op enkele plaatsen neigend naar zwak. Gelet op het potentieel aan leerlingen en 

medewerkers moet dit beter kunnen, zonder dat wij ons daarin willen laten opjagen door ‘de cijfers’, 

of een focus waarin kennis belangrijker wordt dan vorming. 

Dit wil de school bereiken door implementatie van kwaliteitsbeleid, aandacht voor de ‘School 4.9 

professional’, feedback aan leerlingen, talentontwikkeling, activerende didactiek, effectieve instructie 

en differentiëren, slim omgaan met leermiddelen en ICT. Parallel hieraan meer nadruk op 

onderwijskundig leiderschap en de school als leefgemeenschap te zien waarin leerlingen in sterkere 

mate ‘eigenaar van de school’ kunnen worden.  

De onderwijsvisie van School 4.9 wordt als volgt omschreven in de schoolgids (2016-2017); 

                                                           
1 Bronnen: website  School 4.9, schoolgids School 4.9 ‘1617, www.scholenopdekaart.nl, gesprek met projectleider PAREL 

30 mei 2017 

http://www.scholenopdekaart.nl/


Eindrapport School 4.9 

4 
 

…we werken aan een brede vorming van de leerling. Daarbij stimuleren we dat de leerlingen zich de 

leerinhouden en de bijbehorende vaardigheden eigen maken. Zo wordt het brein maximaal 

geactiveerd en ingezet. Dat gebeurt altijd in samenwerking met medeleerlingen en docenten (samen). 

Leerlingen en docenten nemen verantwoordelijkheid voor elkaar (verantwoordelijk). Leerlingen en 

docenten zijn elkaar tot een hand en een voet. Niet alleen in lastige en moeilijke situaties, maar ook in 

reguliere leersituaties (dienstbaar). Dat vraagt intensieve, hechte relaties waarin veiligheid en zorg 

gewaarborgd zijn. Alleen zo kan directe feedback gegeven en ontvangen worden zodat de gaven en 

talenten die de leerlingen hebben ontvangen zich verder ontwikkelen (groei). Directe feedback is 

persoonsgericht. Zo kan er maatwerk geleverd worden voor de individuele leerlingen (verschil). 

 

In de nieuw ontwikkelde onderwijsvisie (conceptversie december 2016) wordt het accent gelegd op 

persoonlijk onderwijs, (zelf)verantwoordelijkheid, verschil, samenhang en, (christelijke)vorming. 

 

Visie op gepersonaliseerd leren met ICT 

In de schooldocumenten die beschikbaar zijn via de schoolwebsite wordt regelmatig gerefereerd aan 

het ontdekken van talenten en aandacht voor verschillen. In de onderwijsvisie (conceptversie 

2016/2017) wordt uitgelegd wat met persoonlijk onderwijs wordt bedoeld: 

 

We zien elke jongere als een geliefd kind van God. We begeleiden de jongere bij zijn/haar persoonlijke 

vorming, zodat ieder kan groeien in (zelf)verantwoordelijkheid. We geven, gericht op die groei, 

onderwijs in een sfeer van dienstbaarheid en verantwoordelijkheid, in de rol van leermeester, 

rolmodel en vertrouwenspersoon. Het persoonlijke leren is een groeiproces dat, met vallen en 

opstaan, aansluit op wat God heeft gegeven, om de jongere te laten ontdekken wie hij of zij is en wat 

hem of haar te doen staat. 

 

Dit wil de school doen door sterk mentoraat, goede ondersteuning voor leerlingen met een specifieke 

behoefte, leerlingen leren leren, het individuele leerproces van de leerling centraal stellen en leerlingen 

uitdagen op basis van gaven en talenten.  

 

De rol van ICT wordt benoemd onder ‘persoonlijk leerproces’: het onderwijs is toegesneden op 

specifieke gaven en talenten van individuele leerlingen doordat er wordt gewerkt in de zone van naaste 

ontwikkeling. Daarvoor ontwikkelen ze maatwerk op het leerproces (inhoud, tempo, niveau) van de 

leerling. Bij deze vorm van maatwerk maakt de school gebruik van ict/arrangeren van leermiddelen, 

formatieve toetsing, feedback en een goed leerlingvolgsysteem.  

 Concreet zijn er vanaf het schooljaar ‘16/’17 1300 leerlingen die begonnen te werken met een 

Chromebook (leerlingen klas1, 4 en alle vmbo-klassen). Bij vrijwel alle vakken wordt er gewerkt met 

de digitale methode van de uitgever, soms gecombineerd met het boek van de methode. Sommige 

docenten zijn innovatiever met ICT dan andere. Dit schooljaar was vooral bedoeld om te leren werken 

met digitale methoden, de komende jaren staan in het teken om te komen naar meer gepersonaliseerd 

werken.  

 Als opbrengst van de deelname van de school aan de leerlabs heeft de school een digitaal 

platform ontwikkeld die digitale content (op websites als VO-content, Wikiwijs of zelfs een ‘gewoon’ 

word-bestand) kan inlezen. Dit digitale platform genaamd Contento wordt gebruikt bij het VMBO vak 

D&P en is halverwege het schooljaar ook gebruikt als pilot voor de digitale methode van de 

Godsdienstsectie.  

 Een ontwikkelgroep van docenten uit de Godsdienstsectie heeft in het schooljaar ‘15/’16 

opdrachten ontwikkeld voor hun eigen digitale methode die aansluit bij hun eigen vakvisie. In het 

schooljaar ‘16/’17 zijn alle Godsdienstdocenten in de brugklas gestart met deze nieuwe digitale 

methode. Het idee achter deze methode is dat de Godsdienstdocent de lesmaterialen zelf kan 

arrangeren en op die manier het Godsdienstonderwijs gepersonaliseerd kan aanbieden aan leerlingen. 

Vanwege deze functionaliteit is de ontwikkeling binnen de Godsdienstsectie gekozen als focus voor 

dit onderzoek.  
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Onderzoeksvragen 
 

De volgende hoofdvraag staat in dit onderzoek centraal: hoe wordt de nieuw ontwikkelde digitale 

content voor Godsdienst gebruikt door leraren en leerlingen in leerjaar 1? Er is met name interesse in 

hoe leraren de digitale content gebruiken voor gepersonaliseerde lessen met mogelijkheden voor 

variatie in leerstijl, niveau en tempo. Ook is de school geïnteresseerd in hoe leerlingen deze nieuwe 

aanpak ervaren. Op basis hiervan zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd waarbij 

gepersonaliseerd leren verwijst naar de op de hierna beschreven interventie (Paragraaf Interventie).  

 

1. Uitvoering van de interventie: 

a. Hoe en in welke mate geven docenten invulling aan de Godsdienstlessen met gepersonaliseerd 

leren met behulp van de digitale content? 

b. In welke mate correspondeert de ontwikkelde content met de vakvisie zoals uitgewerkt in de 

eindtermen uit het vakleerplan, volgens de Godsdienstdocenten? 

 

2. Ervaring van de interventie: 

a. Hoe ervaren docenten de Godsdienstlessen met gepersonaliseerd leren met behulp van de 

digitale content? 

b. Hoe ervaren leerlingen de Godsdienstlessen met gepersonaliseerd leren met behulp van de 

digitale content? 

 

3. Effecten van de interventie: 

a. Wat is het effect van de Godsdienstlessen met gepersonaliseerd leren met behulp van de 

digitale content op motivatie van leerlingen voor het vak Godsdienst? 

Interventie 
 

De interventie is gestart vanuit de wens om het Godsdienstonderwijs op een eigentijdse en 

gedifferentieerde wijze in te richten met behulp van digitaal lesmateriaal. Vanaf schooljaar ‘15/’16 

zijn drie ontwikkelteams van docenten bezig met het ontwerpen van digitale content voor de sectie 

Godsdienst, te beginnen met leermaterialen voor het eerste jaar. De belangrijkste doelstelling van de 

nieuwe werkwijze is dat alle leerlingen dezelfde leerdoelen op verschillende wijze kunnen bereiken. 

Het projectteam heeft drie doelstellingen ontwikkeld voor het ontwerpen van digitale content en de 

bijbehorende didactische benadering: 

 Leerlingen worden uitgedaagd op hun niveau 

 De content sluit beter aan bij de belevingswereld van leerlingen (eigentijds) 

 Leerlingen hebben keuzevrijheid omdat ze kunnen kiezen voor leeractiviteiten die bij hun 

leerstijl passen. 

 

De verwachting is dat deze drie doelstellingen bijdragen aan de motivatie van leerlingen voor het 

Godsdienstonderwijs.  

 

De interventie is in schooljaar ‘16/’17 gestart bij alle brugklassen van de School 4.9 locaties Zwolle, 

Hardenberg en Meppel. De ontwikkelteams hebben voor zes thema’s digitale content ontworpen op 

vier niveaus (VMBO-BB; VMBO-KB/TL; HAVO; VWO). Binnen elk niveau zijn er verschillende 

leeropdrachten ontworpen. Omdat het materiaal op meerdere niveaus is ontworpen kunnen docenten 

het materiaal flexibel inzetten (arrangeren); dus soms voor een havo-leerling een vwo-opdracht 

aanbieden om hen extra uitdaging te bieden. De ontwikkelaars van het materiaal hebben zich 

gebaseerd op de doelstellingen uit het vakleerplan dat twee jaar terug voor de school is geschreven. De 

content is ontworpen in wikiwijs, maar de ontwikkelgroep geeft aan het begin van het schooljaar aan 

dat dit niet zo’n gebruiksvriendelijke variant is voor het aanbieden van content voor leerlingen (noch 

voor leraren). Gedurende het schooljaar ‘16/’17 inventariseert de projectgroep diverse alternatieve 
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platforms. Idealiter is dit een platform waar de ontwikkelgroep zelf toegang toe heeft en dat ze 

makkelijk kan bewerken. Ze willen graag de content verder kunnen ontwikkelen.   

 Vanaf 1 maart is er een pilot gestart met de Grip-website. Dit zijn de opdrachten uit thema 5 

die de ontwikkelgroep heeft ontwikkeld, maar dan aangeboden in een ander gebruiksvriendelijker 

platform. De website is door een collega ontwikkeld voor het VMBO D&P programma. Hij heeft deze 

website aangepast voor de Godsdienstsectie. De Grip-website was ten tijde van de pilot nog in 

ontwikkeling. Het is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de wens van leerlingen om hun 

antwoorden makkelijk digitaal op te kunnen slaan en de wens van leraren om een gebruiksvriendelijk 

platform te gebruiken waarmee arrangeren van lesmaterialen vergemakkelijkt werd. Het doel van deze 

pilot was om de gebruikerservaring van een nieuw platform te bekijken en gaandeweg bij te stellen. 

De ontwikkelaars van dit platform en het projectteam probeerde feedback te vergaren van de 

gebruikers om zo de Grip-website beter aan te laten sluiten bij de behoeften. 

 De digitale materialen zijn ontwikkeld volgens de doelstellingen dat leerlingen uitgedaagd 

kunnen worden, dat er mogelijkheden zijn om te variëren op tempo en niveau, en dat leerlingen 

keuzevrijheid hebben door te kiezen uit verschillende leeropdrachten (m.n. leerstijl) voor het behalen 

van een leerdoel. Deze drie pijlers vormen samen het gepersonaliseerde leren van de vernieuwde 

aanpak. 

 

De verwachting is dat het gepersonaliseerd leren op verschillende manieren vorm krijgt en dat dit te 

maken heeft met hoe elke docent de beschikbare niveaus in wikiwijs gebruikt voor gepersonaliseerd 

leren. De docenten kunnen dit doen door leerlingen binnen thema’s keuzemogelijkheden te geven in 

de opdrachten die ze doen (om hetzelfde leerdoel te behalen), door te differentiëren naar niveau door 

leerlingen verschillende opdrachten aan te reiken, en door leerlingen de mogelijkheid te geven om in 

een sneller of langzamer tempo het thema te doorlopen. Docenten zullen naar alle waarschijnlijkheid 

verschillen van elkaar in de mate waarin ze differentiëren in niveau, variatie in opdrachten, tempo en 

de mate waarin ze leerlingen keuzemogelijkheden aanbieden. Dit wordt onderzocht door middel van 

lesobservaties.  

 

De rol van ICT (september 2016 – februari 2017) 

Alle leerlingen hebben een Chromebook. Op de Chromebook staat het digitale Godsdienstboek in 

Wikiwijs. De docent maakt elke les een link naar de Wikiwijs-omgeving beschikbaar voor leerlingen 

in Google Classroom. De teksten en opdrachten staan in Wikiwijs. Echter, de leerlingen kunnen daar 

hun antwoorden op de opdrachten niet opslaan. Daarom worden ze gevraagd aan het begin van de les 

de opdrachten te kopiëren naar een Google Docs bestand en daar hun antwoorden te typen. Het Google 

Docs bestand kan gebruikt worden om leerlingen gezamenlijk aan te laten werken. Ook kan de docent 

vragen aan leerlingen om dit Docs-bestand zichtbaar te maken voor de docent. Zo heeft de docent 

toegang tot de schriften van alle leerlingen. 

 

De rol van ICT (pilot maart 2017 – juli 2017)
 2
 

De digitale content uit Wikiwijs is ingelezen op de Grip-website. Leerlingen gaan tijdens de les naar 

deze website en loggen in met hun eigen inloggegevens. De docent heeft het platform de thema’s en 

lessen gearrangeerd waarvan hij/zij wil dat de leerlingen die maken. Een leerling klikt op het thema en 

de les en doorloopt de opdrachten: de antwoorden van de leerling worden opgeslagen op de Grip-

website. De docent kan op zijn/haar dashboard zien welke opdrachten een leerling al heeft gemaakt en 

welke nog niet.   

Onderzoeksdesign, deelnemers en dataverzameling 
 

Onderzoeksdesign 

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

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

                                                           
2 Twee docenten (beide geven les aan vmbo-bb) zijn niet gestart met de pilot vanwege een miscommunicatie tussen 

projectleiding en docenten. De leerlingen van deze docenten hebben de nieuwe website niet uitgeprobeerd. 
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groepsgesprekken, observaties). 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.   

 Aan het onderzoek doen vier brugklassen mee op de locatie Zwolle: een van elk niveau (BB, 

Tl/H, havo/vwo en vwo). De tweedejaars hebben geen laptop en werken niet met de digitale content; 

dat maakt hen een geschikte referentiegroep. Ook bij de tweedejaars wordt voor elk niveau (BB, TL, 

havo en vwo) één klas geselecteerd en ook deze klassen zijn vergelijkbaar qua leerlingpopulatie. De 

eerstejaars en tweedejaars van elk niveau krijgen les van dezelfde docent.  

 

Deelnemers 

Aan dit onderzoek deden vier eerste klassen en vier tweede klassen mee. In totaal waren dit 92 

eerstejaars leerlingen en 103 tweedejaars leerlingen. Deelname aan het onderzoek was vrijwillig en de 

ouders van de leerlingen is om toestemming gevraagd. 

 De docenten die meededen aan het onderzoek waren 4 docenten die lesgaven aan de eerste en 

tweede klassen. Deze docenten namen deel aan het groepsgesprek in november en hun lessen werden 

twee keer geobserveerd. Aanvullend zijn bij de 5
e
 docent die lesgeeft in de brugklas (bb-klas) twee 

lessen geobserveerd.   

 

Dataverzameling 

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

180 leerlingen deze vragenlijst ingevuld, waarvan 101 jongens (56.1%) en 79 meisjes (43.9%). De 

gemiddelde responspercentage voor de condities was 93,5% (klas 1) en 91,3% (klas 2).  

De digitale vragenlijst van de nameting is afgenomen in mei-juni-juli 2017. In totaal hebben 135 

leerlingen deze vragenlijst ingevuld, waarvan 72 jongens (53.3%) en 63 meisjes (46.7%). De 

gemiddelde responspercentage per leerjaar was lager in vergelijking met de voormeting; 79,3% (klas 

1) en 60,2% (klas 2). Met name de respons van leerjaar 2 valt tegen. Er één volledige 2
e
 klas (bb2b) en 

een halve tweede klas (vwo2a) waarbij de vragenlijst niet is afgenomen vanwege problemen met de 

dataverzameling (software dan wel netwerkproblemen). Deze klassen worden daarom niet of slechts 

ten dele meegenomen in de effectmeting, waardoor deze niveaus niet vertegenwoordigd worden in de 

beantwoording van de effectvragen. De twee metingen (voor- en nameting) worden met elkaar 

vergeleken op basis van 114 leerlingen, waarvan 65 leerlingen uit klas 1 (70.6% van het totaal) en 49 

leerlingen uit klas 2 (47.6% van het totaal). 

De digitale vragenlijst bleek voor sommige leerlingen problemen op te leveren met het invullen of 

leerlingen hebben de vragenlijst eerder afgebroken. Er zijn 2 leerlingen op de voormeting en 7 

leerlingen op de nameting die slechts een gedeelte van de vragenlijst hebben ingevuld. We hebben hun 

resultaten, voor zo ver dat mogelijk was, toch meegenomen. 

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

docenten als met (een selectie) leerlingen uit de eerste klas is een groepsinterview gehouden.  

Instrumenten 
 

Motivatievragenlijst 

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

items), inzet voor Godsdienstlessen (6 items), self-efficacy (5 items), en autonomie-ondersteuning 

door leraren (8 items). De vragen over motivatie en inzet voor school zijn aangepast aan de specifieke 

context, bijvoorbeeld door ‘Godsdienstlessen’ 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 december 2016 tot en met januari 2017 hebben leerlingen van leerjaar 1 een vragenlijst ingevuld 

over hun ervaringen met de interventie. De resultaten daarvan zijn in de voormetingsrapportage al 
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gerapporteerd; deze resultaten zijn nogmaals opgenomen in Bijlage C. Een samenvatting van deze 

resultaten wordt in deze rapportage onder ‘Resultaten’ nogmaals gegeven.  

 De ervaringsvragenlijst betrof vragen over frequentie van ICT-gebruik in de les, evaluatie van 

de digitale methode, door welke motieven leerlingen gemotiveerd raken door het werken met de 

digitale methode, algemene waardering van de Godsdienstlessen en twee open vragen waarin 

leerlingen tops en tips konden formuleren.   

 

In mei 2017 is wederom een ervaringsvragenlijst voorgelegd aan leerlingen met daarin deels dezelfde 

en deels andere vragen. In totaal hebben 84 leerlingen deze vragenlijst ingevuld. Deze tweede 

ervaringsvragenlijst betrof drie onderdelen: 

1. Evaluatie van de digitale methode en werken met de Chromebook (identiek aan eerste 

ervaringsvragenlijst) 

2. Evaluatie pilot digitale methode (grip-website): 2 gesloten & 2 open vragen 

3. Gemotiveerd werken door de digitale methode (identiek aan eerste ervaringsvragenlijst). 

 

Godsdienstdocenten van de verschillende vestigingen (Zwolle, Hardenberg en Meppel) hebben in de 

periode januari 2017 tot maart 2017 een ervaringsvragenlijst ingevuld over het werken met de digitale 

methode. Met deze vragenlijst kon de onderzoeksvraag over de aansluiting van de nieuwe digitale 

methode bij de vakvisie van School 4.9 worden beantwoord. De resultaten van deze vragenlijst zijn in 

de voormetingsrapportage al gerapporteerd; de resultaten zijn volledigheidshalve opgenomen in 

Bijlage D. 

 

Interviews 

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

Bijlage B). Bij de docenten lag de focus op de invulling, uitvoering en ervaringen van de interventie. 

Het interview met de docenten duurde circa 75 minuten. In het originele onderzoeksplan stond ook een 

groepsinterview met docenten gepland aan het einde van het schooljaar. Vanwege de hoge 

onderzoeksbelasting voor docenten met de vragenlijstafname in de klas en de lesobservaties aan het 

einde van het schooljaar is met de contactpersoon besloten om niet nogmaals een groepsinterview te 

houden, maar zou de onderzoeker de docenten kort en informeel spreken tijdens haar lesobservaties 

over hun ervaringen met de digitale methode.  

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

je tijdens een Godsdienstles?’) en hun ervaring met het werken met de digitale methode, maar ook 

over hun motivatie voor Godsdienstlessen in het algemeen. Er vond met een selectie van zes leerlingen 

(twee per klas, waar de klas B1B niet aan deelnam) een groepsinterview plaats. Het groepsinterview 

met de leerlingen duurde circa 45 minuten. Een uitgebreid verslag van dit panelgesprek is opgenomen 

in Bijlage F; een samenvatting van dit gesprek wordt gerapporteerd bij de paragraaf Resultaten.  

 

Observaties 

In november/december 2016 en mei/juni 2017 heeft de onderzoekster een lesbezoek gebracht aan de 

brugklassen van de deelnemende docenten. Dit lesbezoek was bedoeld om inzicht te krijgen in hoe er 

in de klas gewerkt wordt met de digitale methode om de onderzoeksvraag te beantwoorden hoe de 

docenten invulling geven aan gepersonaliseerd leren met ICT. In totaal heeft ze 10 lessen 

geobserveerd van vijf verschillende Godsdienstdocenten. Tijdens het lesbezoek werden 

observatienotities gemaakt door middel van een observatieinstrument met de volgende 

observatieindicatoren: 

- Lesdoelen 

- Activerende en gedifferentieerde instructie 

- Aandacht voor gepersonaliseerd leren van leerlingen  

o Assessment/monitoring individueel leren 

o Persoonlijke feedback 

o Autonomie-ondersteuning (bijv. keuzes voor leerlingen) 

- Werken met ICT 

- Gedrag leerlingen 
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Dit observatieinstrument is voor deze interventie ontwikkeld en gebaseerd op (schalen uit) de 

volgende bestaande en gevalideerde observatieinstrumenten: 

- Differentiated instruction scoring sheet. Uit: Tomlinson, Brimijoin & Narvaez (2008). The 

Differentiated School: Making Revolutionary Changes in Teaching and Learning: 

Differentiated Instruction. 

- ICALT observatieinstrument. Uit: Van de Grift, W., Helms-Lorenz, M., & Maulana, R. 

(2014). Teaching skills of student teachers: Calibration of an evaluation instrument and its 

value in predicting student academic engagement. Studies in Educational Evaluation, 43, 150-

159. 10.1016/j.stueduc.2014.09.003 

- Autonomy-supportive teaching scoring sheet. Uit: Kim Stroet (2014). Studying motivation in 

classrooms. Effects of teaching practices on early adolescents’ motivation (proefschrift). 

Rijksuniversiteit Groningen. 

Analyses 
 

Motivatievragenlijst 

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 en leerjaar-2 

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. Indien de factoranalyse en betrouwbaarheidsindex tevreden stemde, 

werd er per vragenlijstonderdeel een schaalscore berekend. Dit betreft een gemiddelde score van alle 

items die bij hetzelfde vragenlijstonderdeel horen. Voor de vragenlijstonderdelen die twee keer 

bevraagd zijn (januari en mei 2017) is er gekeken of de schaalscores tussen die twee metingen 

verschilden middels een paired samples t-test. Hiermee werd gekeken of de ervaring van leerlingen 

van het werken met Chromebooks binnen de Godsdienstlessen consistent bleef gedurende het 

schooljaar. 

 

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. 

 

Observaties 

Tijdens de lesbezoeken bleek het niet altijd mogelijk om over elke observatie-indicator notities te 

maken. Dat komt omdat er bijvoorbeeld tijdens een les niet gewerkt werd met de Chromebooks, er een 

schriftelijke overhoring werd nabesproken, het lokaal op het rooster niet klopte waardoor de les niet 

vanaf de start werd geobserveerd of dat de docent in kwestie tijdens de les een gesprek wilde aangaan 

met de observator waardoor er minder tijd overbleef om lesactiviteiten te observeren. Vanwege 

dergelijke incidenten variëren de observatienotities sterk in kwaliteit. Het observatieinstrument dat 

voor deze interventie is ontwikkeld was daarom slechts bij vier van de 10 observaties in te vullen.  Bij 

de overige lesbezoeken zijn lesnotities gemaakt die eveneens inzicht gaven in hoe de docent invulling 

gaf aan de digitale methode in zijn/haar lessen. Voor de analyses van de observaties zijn daarom alleen 

de lesnotities gebruikt welke beschikbaar waren en kon alleen op algemeen niveau uitspraken gedaan 

worden over de geobserveerde lessen. Er is een samenvatting gemaakt van de 10 geobserveerde lessen 

aan de hand van de volgende lesaspecten die op basis van de beschreven interventie te verwachten 
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waren; a) ict werkt gebruiksvriendelijk voor leraar en leerling b) leerlingen werken gemotiveerd c) 

lessen zijn ingericht volgens gepersonaliseerd leren.  

Resultaten 

Motivatievragenlijst 
Eerst 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. In deze tabel zijn alle leerlingen opgenomen per meting. Om onderzoeksvraag 3a te 

beantwoorden is gewerkt met een selectie leerlingen waar zowel een voor- als nameting van bekend 

was. In de navolgende analyses worden resultaten gerapporteerd met deze selectie van 114 leerlingen. 

 Vervolgens is getoetst middels een t-test of er verschillen zijn tussen de klassen uit de 

condities ten aanzien van de gemiddelde scores op de voormeting. Dit was niet het geval, dus de 4 

eerstejaars klassen en de 2 tweedejaars klassen kunnen daarom elk als één groep beschouwd worden. 

 

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 of 2) én wordt er rekening gehouden 

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

motivatieschalen zijn er verschillen in scores op de nameting tussen de twee leerjaren. Uit Tabel 1 valt 

op te maken dat het verschil in motivatiescores tussen voor- en nameting voor leerjaar 1 groter lijkt 

dan voor leerjaar 2. Een aanvullende paired samples t-test per conditie wijst uit dat voor leerjaar 1 de 

scores op intrinsieke motivatie afgenomen zijn, t(62) = 4.490, p < .001, voor geïdentificeerde 

motivatie afgenomen zijn, t(62) = 3.328, p = .001 en voor amotivatie toegenomen zijn, t(62) = -4.484, 

p < .001. Voor leerjaar 2 zijn er geen significante stijgingen of dalingen tussen voor- en nameting. Dat 

houdt dus in dat er op basis van de covariantieanalyse geen effect van de interventie op de motivatie 

van leerlingen vastgesteld kan worden. De aanvullende t-tests wijzen er op dat leerlingmotivatie zich 

in de interventieconditie negatiever hebben ontwikkeld in vergelijking met de controleconditie.  

 

Tabel 1. Beschrijvende statistieken voor- en nameting van de motivatieschalen, uitgesplitst naar 

conditie.  
Schaal  Leerjaar 1 Leerjaar 2 

 M SD N M SD N 

Intrinsieke 

motivatie 

voormeting 3.17 .72 86 2.83 .72 93 

nameting 2.69 .94 70 2.63 .86 62 

Geïdentificeerde 

motivatie 

voormeting 3.35 .72 86 3.07 .75 93 

nameting 2.94 .96 70 3.05 .77 62 

Extrinsieke 

motivatie 

voormeting 3.01 .75 86 3.29 .79 93 

nameting 2.98 .68 70 3.08 .68 62 

Amotivatie voormeting 2.25 .84 86 2.38 .85 93 

 nameting 2.76 1.00 70 2.57 .88 62 

 

Tabel 2 geeft de gemiddelden, standaardafwijkingen en het aantal ingevulde vragenlijsten weer voor 

inzet voor Godsdienstlessen, self-efficacy (vertrouwen in eigen kunnen) en autonomie-ondersteuning 

van de docenten. Wederom betreft dit de gemiddelden voor de totale sample per meting. Vervolgens is 

op een selectie leerlingen middels een covariantie-analyse getoetst of er verschillen bestaan tussen 

leerjaren op de nameting. Dat bleek niet het geval. De aanvullende paired samples t-tests per conditie 

laten zien dat inzet voor de Godsdienstles afneemt voor leerjaar 1 (t(60) = 3.356, p = .001), maar niet 

voor leerjaar 2 en dat voor zowel leerjaar 1 als leerjaar 2 de ervaring van autonomie-ondersteuning 

afneemt.  
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Tabel 2. Beschrijvende statistieken voor- en nameting van de inzet voor Godsdienstles, self-efficacy en 

autonomie-ondersteuning, uitgesplitst naar conditie 

Schaal  Leerjaar 1 Leerjaar 2 

 M SD N M SD N 

Inzet voor 

Godsdienstles 

voormeting 3.27 .65 85 3.13 .59 93 

nameting 2.97 .71 68 2.92 .73 62 

Self-efficacy voormeting 3.39 .61 85 3.35 .65 93 

nameting 3.19 .65 68 3.38 .73 62 

Autonomie-

ondersteuning 

voormeting 3.48 .38 85 3.29 .43 93 

nameting 3.09 .43 67 2.99 .55 61 

 

Ervaringen leerlingen 
De ervaringen van leerlingen zijn op twee wijzen bevraagd; via een ervaringsvragenlijst die leerlingen 

twee keer hebben ingevuld en via een groepsinterview (ook wel: panelgesprek) met een selectie van 

zes leerlingen. We bespreken hier eerst de ervaringsvragenlijst en vervolgens het groepsinterview.  

 

Ervaringsvragenlijst 

Van eind november 2016 tot en met begin januari 2017 hebben 78 leerlingen een ervaringsvragenlijst 

ingevuld over hun ervaringen met de interventie (leerjaar 1). De uitgebreide resultaten, grafieken en 

tabellen daarvan zijn te vinden in Bijlage C, hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting.  

 

 Leerlingen raken enthousiast door de nieuwe digitale methode omdat ze kunnen werken met 

de Chromebook, vanwege de mate van uitdaging en dat de opdrachten op verschillende 

manieren kunnen worden aangepakt, maar ze zijn het niet altijd eens dat de opdrachten leuk of 

interessant zijn en dat ze keuzes worden geboden in de methode.  

 Verschillen tussen leerjaren: havo/vwo-leerlingen geven een hogere waardering voor 

‘interessant’ en ‘waardevol’, terwijl vwo-leerlingen een hoge waardering geven voor 

Godsdienstlessen als ‘plezierig’. 

 Uit de tops en tips blijkt dat leerlingen vinden dat de digitale methode overzichtelijker of 

duidelijker kan: het werken in Wikiwijs is niet altijd gemakkelijk (vanwege het kopiëren naar 

Docs), leerlingen weten niet wat ze moeten leren (vooral vwo-leerlingen) en enkele 

tvmbo/havo-leerlingen geven aan dat ze de begrippen/taal vaag vinden of niet begrijpen. 

 

In mei 2017 is wederom een ervaringsvragenlijst voorgelegd aan leerlingen met daarin deels dezelfde 

en deels andere vragen. In de instructietekst van de vragenlijst werd het nieuwe digitale platform 

genoemd dat in gebruik is sinds 1 maart. Leerlingen werd gevraagd hoe ze deze methode vonden 

werken (methode evaluatie) en voor welke redenen ze gemotiveerd raken met het werken met de 

Chromebooks binnen de Godsdienstlessen (motieven). Beide vragenlijstonderdelen zijn bij de eerste 

ervaringsvragenlijstafname ook afgenomen (zie Bijlage E voor beschrijvende resultaten). Door dit 

nogmaals voor te leggen werd gekeken of het nieuwe digitale platform volgens de leerlingen beter 

werkte in vergelijking met de eerste ervaringsvragenlijst. Uit de paired samples t-test blijkt dat over 

het algemeen genomen leerlingen de Godsdienstmethode nog steeds hetzelfde evalueren; dus niet 

positiever maar ook niet negatiever, t(70) = .406, p = .686. Leerlingen laten een gemiddelde afname 

zien wat betreft de verschillende motieven om te werken met het Chromebook binnen de 

Godsdienstlessen, t(61) = 2.104, p = .040. We hebben vervolgens per motief gekeken of ze van elkaar 

verschilden tussen de twee metingen. Alleen voor de volgende motieven zijn leerlingen het aan het 

eind van het jaar minder eens met de volgende stellingen in vergelijking met halverwege het jaar:   

Ik ben enthousiast over het gebruik van Chromebooks in de Godsdienstlessen omdat… 

- ik uitdagende digitale opdrachten kan maken, t(58) = 2.874, p = .006 

- ik zelf kan kiezen welke digitale opdrachten ik maak, t(56) = 2.787, p = .007 
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- ik digitale opdrachten op de Chromebook mag maken, t(58) = 3.763, p < .001 

Kortom, het enthousiasme over de digitale Godsdienstmethode door het werken met uitdagende 

opdrachten en de mogelijkheid om op de Chromebook te werken is gedurende het jaar weggeëbd.   

 

Daarna hebben we de twee open vragen geanalyseerd met de evaluatie van de nieuwe 

Godsdienstmethode. De eerste vraag betrof of leerlingen het nieuwe platform duidelijker vonden dan 

de oude versie van het digitale Godsdienstboek. Ze konden antwoord geven met ‘ja, duidelijker’ of 

‘nee, nog steeds onduidelijk’. Daaruit komt naar voren dat leerlingen uit B1B niet met de nieuwe 

methode zijn gaan werken. De leerlingen uit de overige klassen (V1A, HV1A, TH1B) laten niet een 

eenduidig beeld zien. Van alle responses geeft 63,5% van de leerlingen aan dat ze het nu duidelijker 

vinden, terwijl 36,5% het nog steeds onduidelijk vinden. Leerlingen konden een toelichting geven op 

hun antwoord. Leerlingen zijn positief over de methode omdat je makkelijker bij de stof komt, je de 

opdrachten nu wel op kunt slaan in de methode en dat je makkelijk kunt zien wat je al gemaakt hebt. 

Uit de toelichting blijkt overigens ook dat de ‘positieve’ reacties niet allemaal even positief zijn:  

- “Ik vind het wel een betere methode, maar ik vind het nog steeds niet heel fijn om mee te werken 

want je kunt nergens een goed overzicht krijgen van wat je nou eigenlijk moet weten over de 

toets” (Leerling V1A) 

- “Ik vind het duidelijker alleen je kunt niet nakijken” (Leerling HV1A) 

- “De vragen wel, maar de tekst niet” (Leerling TH1B)  

 

De leerlingen die de digitale methode nog steeds onduidelijk vinden werken geven een soortgelijke 

toelichting, maar ook andere toelichtingen:  

- “Sommige vragen kan je niet weten zonder het op te zoeken, dat soort dingen moeten eigenlijk in 

de methode zelf staan” (Leerling 1VA) 

- “Je kunt nooit weten of het antwoord goed of fout is dus dat is moeilijk leren” (HV1A) 

- “… en ik vind het onduidelijk omdat er lastige woorden in voor komen en ik vind een boek 

makkelijker, maar dat kan ook aan mij liggen” (TH1B) 

 

Vervolgens vroegen we leerlingen of het werken met het digitale Godsdienstboek hen enthousiast 

maakt over Godsdienst. Van alle responses geeft 73% van de leerlingen aan dat ze niet enthousiaster 

zijn over Godsdienst door het werken met het digitale boek. Voor 27% van de leerlingen geldt dat ze 

wel enthousiast zijn door het werken met het digitale boek. Voor die laatste groep geldt dat ze graag 

op de Chromebook werken en ze vinden dat de methode fijn werkt. De redenen die leerlingen geven 

voor het ontbreken van enthousiasme door de methode varieert. Een groot aantal leerlingen vindt het 

‘gewoon saai’ of ‘Godsdienst is niet leuk’, terwijl er ook meer genuanceerde toelichtingen worden 

gegeven:  

- “Het is best wel saai, de opdracht met het maken van de tabernakel was veel leuker” (V1A) 

- “Ik word niet enthousiast van de site omdat ik het geen leuke site vind” (HV1A) 

-  “Er worden niet echt onderwerpen behandeld die dicht bij onze wereld staan die we vaak mee 

maken” (TH1B) 

- “Ik ben altijd al enthousiast geweest over Godsdienst” (TH1B) 

 

Groepsinterview 

In mei 2017 vond er een groepsinterview met leerlingen plaats. Bij dat gesprek waren zes leerlingen 

uit de eerste klas betrokken (2 leerlingen uit V1A, 2 leerlingen uit HV1A en 2 leerlingen uit TH1B). In 

bijlage F staat een uitgebreid verslag en hieronder volgt een samenvatting van dit groepsinterview. 

Telkens wordt met een code aangegeven voor welke klas een uitspraak geldt (V = V1A, HV = HV1A, 

TH = TH1B).  

 

Invulling van de Godsdienstles 

Binnen twee klassen wordt er vooral zelfstandig gewerkt aan opdrachten op de Chromebook na een 

korte uitleg van de docent (HV, TH), terwijl bij een andere docent afwisselend gewerkt wordt aan 

opdrachten op de Chromebook en alternatieve opdrachten of film kijken (V). Leerlingen hebben 

nauwelijks huiswerk; ze krijgen de opdrachten meestal wel af tijdens de les. Bij één docent wordt de 

kennis en begrip van leerlingen tussentijds getoetst via mondelinge overhoringen (TH), bij de andere 
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docenten worden opdrachten niet of nauwelijks nabesproken (HV, V). Je mag vooruitwerken aan de 

opdrachten, maar dan moet de docent de nieuwe les wel klaar hebben staan op Classroom of op de 

website (TH, HV, V). Er is ook de mogelijkheid voor extra uitleg van de docent voorin de klas (HV) 

of een opdracht op een hoger niveau maken als ze daar zin in hebben (TH). In het algemeen geldt dat 

leerlingen vinden dat ze geen keuzevrijheid krijgen omdat de digitale oefeningen voor alle leerlingen 

vastliggen. 

 

Gebruik van de digitale Godsdienstmethode 

Twee klassen werken met de nieuwe digitale Gripmethode (HV, V) en een klas heeft dat even 

geprobeerd, maar werkt nu met documentjes met opdrachten gemaakt door de docent (TH). Bij 

laatstgenoemde kan de docent meekijken met de leerlingen. Leerlingen die met de Gripmethode 

werken vinden dat prettiger dan de Classroom-methode omdat ze hun opdrachten nu op kunnen slaan. 

De docent kan zien hoe vergevorderd de leerlingen zijn. Volgens de leerlingen zijn de docenten geen 

auteur van de Gripmethode en ontstaat er daardoor een verschil tussen de opdrachten op de website en 

de toetsvragen.  

 

Nadelen aan het werken met de digitale Godsdienstmethode 

Leerlingen geven aan dat ze makkelijk afgeleid zijn en spelletjes spelen op hun Chromebook (TH, HV, 

V). De leraar herkent sneltoetsen niet waardoor je stiekem kunt wisselen tussen spelletjes en werken 

aan opdrachten. Ze missen in de digitale Godsdienstmethode een duidelijk overzicht wat er geleerd 

moet worden voor een toets (HV, V) en je kunt niet controleren of je antwoorden goed zijn (HV). Bij 

een docent worden de opdrachten wel besproken, maar niet allemaal (TH). Onderling overleggen 

tussen leerlingen is eigenlijk de enige controle die ze hebben op de opdrachten (HV, V). Verder is het 

lastig dat het Internet te veel informatie biedt. Op internet zijn vaak veel verschillende betekenissen te 

vinden als je een woord opzoekt, waardoor het voor leerlingen lastig te kiezen is (TH, HV, V). Een 

‘gewoon’ boek hanteert één betekenis en biedt eigenlijk meer duidelijkheid. De tips die leerlingen 

geven voor hun docenten hebben allemaal te maken met een betere toetsvoorbereiding, namelijk meer 

nakijken (TH), de oefeningen die meer lijken op de toetsvragen (HV), een overzicht van leerdoelen 

geven (V).  

 

De Godsdienstmethode en motivatie van leerlingen 

De geïnterviewde leerlingen geven hun motivatie een cijfer tussen de 5 en 8. Het werken met 

Chromebooks is vooral makkelijker omdat je kunt typen in plaats van schrijven, maar werkt niet 

motiverend. Een opdracht bij Godsdienst is vooral interessant als de docent een opdracht geeft die te 

maken heeft met hun dagelijkse leven (TH), of met een leuke afwisseling ten opzichte van het werken 

met de Chromebook (HV), of de docent een ander perspectief aanreikt op de kennis van de 

Bijbelteksten die je al hebt (V). Het hangt dus vooral af van wat de docent in de klas aan extra 

opdrachten aanreikt of hoe de docent uitleg geeft of leerlingen Godsdienst interessant vinden.  

 

Ervaringen leraren 
 

In oktober 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. Hieronder volgt samengevat de verwachtingen die docenten toen 

hadden voor het werken met Wikiwijs in de brugklas: 

Een verwachting voor dit jaar is om leerlingen meer zelfstandigheid bij te brengen in het werken met 

de methode. Dat ze makkelijker zelfstandig aan de slag kunnen, dat ze de ICT vaardigheden onder de 

knie hebben en dat ze daarin minder geholpen worden door de docent. Idealiter is er een handig 

online platform waar de docent de verschillende opdrachten voor die les klaar zet en dat leerlingen 

daar zelfstandig mee aan de slag kunnen en dat ze daar plezier in hebben en dat ze uitgedaagd worden 

om er mee aan de slag te gaan. 

 

In de periode december 2016 tot en met maart 2017 hebben docenten een ervaringsvragenlijst 

ingevuld over hun ervaringen met de digitale methode en de aansluiting van de methode bij de 
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vakvisie van School 4.9. De resultaten zijn gerapporteerd in de voormetingsrapportage en een kopie 

daarvan is opgenomen in Bijlage D. 

 

In november/december 2016 en mei/juni 2017 heeft de onderzoekster een lesbezoek gebracht aan de 

brugklassen van de deelnemende docenten. Regelmatig werd de les nog kort nabesproken met de 

docent en werden ervaringen met de digitale methode besproken. Deze nabesprekingen zijn hieronder 

samengevat om de ervaringen van leraren met de digitale methode (Wikiwijs in november, Grip-

methode in mei/juni) weer te geven. 

  

November/december (4 docenten gesproken, hier weergegeven als docent A, B, C en D) 

- Het werken met Chromebooks biedt een uitdaging voor leraren. Het is moeilijk om te zien waar 

leerlingen mee bezig zijn tijdens zelfstandig werken en je kunt hun werk ook minder makkelijk 

controleren. (Docent C) 

- Wikiwijs is omslachtig. De opdrachten kunnen niet op het platform zelf ingevuld worden, maar 

moeten door de leerlingen eerst gekopieerd worden naar Google Docs en dan kunnen ze daar hun 

opdrachten maken (Docent B) of de docent selecteert opdrachten en zet die vervolgens in een 

Googe Docs bestand. Leerlingen krijgen toegang tot dit Google Docs bestand via Google 

Classroom (Docent A).  

- Arrangeren/selecteren door de docent is heel noodzakelijk; er zijn te veel opdrachten en niet alle 

opdrachten vindt een docent even relevant of passend. Er zijn hebben 10 thema’s en 7 lessen per 

thema ontwikkeld. Maar de leerlingen krijgen de deelopdrachten per les niet in één les/week 

gemaakt. Dat houdt in dat de docenten naar alle waarschijnlijkheid niet alle thema’s ‘af’ krijgen 

dit jaar. Dat is niet erg, want er is geen haast bij.  

- De opdrachten geschreven op niveau 1 t/m 4 lijken sterk op elkaar. Het verschil in niveaus van de 

opdrachten is dat de antwoorden op niveau 1 veel meer worden gegeven (bijv. sleepoefening) 

terwijl op niveau 4 leerlingen gevraagd worden te interpreteren, verklaren of beargumenteren.  

- Opdrachten en taal voor vmbo-bb leerlingen is te moeilijk; de docent maakt een selectie van de 

opdrachten en maakt voorafgaand aan de les een vertaalslag. De originele opdrachten worden 

door de docent in makkelijkere taal geschreven.  

- In de havo/vwo klas is de docent sinds december begonnen met het arrangeren van verplichte en 

keuzeopdrachten. Leerlingen moeten elke les een x aantal opdrachten verplicht maken en 

minimaal 1 keuzeopdracht uitkiezen. De docent arrangeert keuzeopdrachten waarvan hij denkt dat 

ze ongeveer tot dezelfde leerdoelen leiden. In zijn ervaring kiezen leerlingen vooral economisch; 

wat het minste tijd kost. 

- Op vwo geeft de docent leerlingen regelmatig grotere opdrachten (werkstuk, verslag schrijven): 

leerlingen mogen dan zelf bepalen hoe ze daar komen en welke bronnen ze daarvoor gebruiken. 

Vwo-leerlingen maken alle opdrachten op het hoogste niveau maken (niveau 4). Voor hen is er 

geen mogelijkheid om opdrachten op een hoger niveau te maken. 

- Gepersonaliseerd leren bij Godsdienst is op cognitief niveau niet wenselijk; het gaat veel meer 

over het voeren van een goed gesprek. Het vak Godsdienst leent zich meer om creatief bezig te 

zijn (Docent A) of om een vormende opdracht waarbij leerlingen zelf keuzes mogen maken, want 

“we zijn geen kerk die religie voorschrijft” (Docent B). Het gaat om de ervaring en het gesprek, 

“wat dat betreft is het ook niet wenselijk dat sommige leerlingen sneller werken dan anderen” 

(Docent B). Differentiatie is vooral nodig op Godsdienstachtergrond (thuissituatie) van leerlingen 

(Docent D). Leerlingen gaan naar verschillende kerken, sommige ouders zijn wat strenger dan 

andere waardoor sommige leerlingen meer Bijbelkennis hebben dan anderen. Belangrijk is om 

respect te creëren jegens elkaar achtergrond.  

- Er is behoefte aan een ICT-platform dat leerlingen feedback geeft op de opdrachten of leerlingen 

de mogelijkheid beidt om hun gemaakte opdrachten zelf na te kijken. Die mogelijkheid biedt 

Wikiwijs nu nog niet (Docent A & B). 

- Het Wifi-netwerk werkt goed. 

 

Mei/juni (3 docenten gesproken, hier weergegeven als docent B, C en D) 

- De pilot met Grip-website werkt nog niet naar ieders tevredenheid:   
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o Een docent is gestopt met de pilot: Er waren te weinig mogelijkheden voor de docent om 

lesmateriaal te arrangeren of aan te passen. Verder was de website erg traag en werden 

leerlingen uit de methode gegooid. De docent werkt weer met Google Docs en 

Classroom. (Docent C) 

o De Grip-website heeft niet alle opdrachten ingelezen vanuit Wikiwijs. Sommige 

opdrachten met linkjes naar een externe websites zijn niet goed ingeladen en werken 

daarom niet. (Docent B) 

o De lessen binnen de Thema’s kun je met de Grip-website zelf arrangeren, alleen niet per 

opdracht. Sommige opdrachten binnen een les vind je wel relevant, anderen niet. Je kunt 

ook geen eigen opdrachten toevoegen.  (Docent D) 

o Het idee dat de Grip-website een dashboard biedt voor docenten is mooi, maar kan beter. 

Je kunt als docent zien hoe snel leerlingen een opdracht maken en welke opdrachten ze 

hebben gemaakt, maar je kunt niet zien hoe ze dat hebben gedaan. Er zijn veel open 

vragen in de methode, dus dat leerlingen de opdracht hebben gemaakt zegt nog niet 

zoveel. De Grip-website biedt geen mogelijkheid voor de docent om de antwoorden van 

leerlingen in te zien. Ook is het dashboard niet duidelijk; leerlingnamen zijn binnen het 

klassenoverzicht niet af te lezen. (Docent D) 

- De auteurs van de digitale methode hebben naar eigen zeggen veel te veel materiaal gemaakt. 

Daarom moet je als docent goed (kunnen) selecteren wat past bij je klas. De vwo-klas werkt in 

juni net in thema 6, de havo/vwo-klas in thema 5 en de vmbo-bb klas nog in thema 4. Docenten 

lopen dus niet synchroon met de methode, maar dat is niet erg want de thema’s kunnen ook 

gebruikt worden voor leerjaar 2.  

- Docent B is tevreden met de opdrachten die ze zelf hebben ontwikkeld; ze sluiten beter aan bij de 

belevingswereld van leerlingen, de opdrachten zijn interessanter en zijn meer toegepast dan 

voorheen (boeken).  

 

Invulling Godsdienstlessen 
 

In november/december 2016 en mei/juni 2017 heeft de onderzoekster een lesbezoek gebracht aan de 

brugklassen van de deelnemende docenten. In totaal heeft ze 10 lessen geobserveerd van vijf 

verschillende Godsdienstdocenten. Wat is opgevallen in deze lessen is uitgewerkt aan de hand van 3 

interventiekenmerken, te weten a) ict werkt gebruiksvriendelijk voor leraar en leerling b) leerlingen 

werken gemotiveerd c) lessen zijn ingericht volgens gepersonaliseerd leren (mate van differentiatie). 

a) ICT werkt gebruiksvriendelijk voor leraar en leerling 

- Docent geeft regels aan wanneer leerlingen hun Chromebook mogen gebruiken. Wanneer 

er uitgelegd wordt door de docent of wanneer er een film op het scherm wordt gekeken 

dan geldt ‘kleppen dicht’.  

- Tijdens het zelfstandig werken mogen leerlingen de opdrachten maken uit de digitale 

methode. Bij 5 van de 10 geobserveerde lessen komt het regelmatig voor dat leerlingen 

een spelletje spelen of een Youtube video kijken op hun Chromebook zonder dat de 

docent dit door lijkt te hebben.  

- Bij 1 geobserveerde les werken leerlingen met de nieuwe Grip-methode; het duurt lang 

voordat de pagina is geladen op alle schermen. Als leerlingen dan aan de slag gaan, dan 

werkt het intuïtief: Als je de vraag hebt beantwoord klik je op opslaan. Na elk opdracht 

moet je eerst een zelfevaluatie-vraag beantwoorden waarin de leerling aangeeft hoe goed 

hij/zij vindt dat hij de opdracht heeft gemaakt. Daarna ga je naar de volgende pagina. 

- Bij de observaties in mei/juni lijken leerlingen hun weg goed te kunnen vinden in het 

werken met Classroom, Google docs, en de online bijbel. In oktober/november doen zich 

soms nog wat opstartproblemen voor; leerlingen die het juiste Google Doc bestand voor 

zich moeten nemen en voor de vmbo-bb leerlingen geldt dat ze moeten leren hoe ze hun 

aantekeningen in een blanco document moeten structureren. Bij twee geobserveerde 

lessen klagen leerlingen hardop over het wifi-netwerk van de school (‘waarom is internet 

zo sloom?’). 
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- De docent fungeert soms als ICT-helpdesk en legt uit hoe leerlingen moeten kopiëren en 

plakken of moet een toetsenbord die vast is gelopen repareren.  

- Voor de vmbo-bb leerlingen zijn sommige opdrachten in de digitale methode erg lastig. 

Voorbeeld: Leerlingen werken aan een woord-invuloefening. Er is een tekst over de stof 

(Abel & Kaïn) gepresenteerd waar woorden zijn weggelaten. Leerlingen die daarmee 

bezig zijn vragen om de haverklap ‘meneer, wat moet er bij hokje 5’. Docent moet zelf 

ook goed kijken om het antwoord te kunnen geven. Er ligt bij deze lastige opdracht een 

grote nadruk op talige aspect. Leerlingen kunnen de antwoorden ook niet ergens zelf 

opzoeken. 

 

b) Leerlingen werken gemotiveerd 

- Wanneer leerlingen zelfstandig werken aan de opdrachten van de digitale methode zijn ze 

makkelijk afgeleid. Ze praten met hun buurman/buurvrouw of spelen een spelletje op hun 

Chromebook. Het is aan de docent om leerlingen weer aan het werk te krijgen. Bij de vier 

geobserveerde lessen in de vmbo-bb klassen is dit nauwelijks nodig omdat leerlingen 

serieus aan de slag gaan met hun opdrachten en omdat de docent leerlingen (en hun 

schermen) scherp in de gaten houdt en corrigeert als de leerlingen afgeleid raken. Er zijn 

binnen elke vmbo-bb klas wel een aantal leerlingen die continu aandacht vragen en 

gecorrigeerd moeten worden, maar dit betreft slechts een paar leerlingen; de rest van de 

klas doet actief mee.  

- Bij de t/h, h/v en v-klassen is de motivatie van leerlingen wisselend. Bij een t/h les waarin 

leerlingen een spelletje Pacman moeten spelen van de docent, zijn leerlingen zo 

gemotiveerd om hun highscore te verbeteren dat het voor de docent lastig is om verder te 

gaan met het volgende lesonderdeel. In het spelletje zitten multiple-choice vragen 

verstopt over de lesstof; pas als leerlingen de vraag goed hebben, kunnen ze verder met 

Pacman. Bij een h/v les worden leerlingen geactiveerd met een klassikale luisteroefening 

bij het scheppingsverhaal waarbij leerlingen telkens ‘Halleluja’ door de klas mogen 

roepen als ze ‘schepping’ horen, maar leerlingen zijn moeilijk te activeren en doen maar 

half mee. Wanneer ze zelf aan de slag gaan met de collage-opdracht verstrijken eerst 10 

minuten waarin leerlingen hun collage-opdracht moeten gaan zoeken.   

- Leerlingen weten niet altijd waar een (leuke) opdracht voor bedoeld is. Ze reageren naar 

elkaar of naar de docent met de vraag ‘waarom moeten we dit eigenlijk doen?’. Het doel 

van een dergelijke opdracht is blijkbaar niet duidelijk genoeg gecommuniceerd in de 

methode of door de docent.  

 

c) Lessen zijn ingericht volgens gepersonaliseerd leren (mate van differentiatie) 

- Alle leerlingen werken aan dezelfde opdrachten bij 9 van de 10 geobserveerde lessen. Bij 

één les worden twee verwerkingswijzen gepresenteerd waaruit leerlingen kunnen kiezen 

(een tekening/collage maken of afbeeldingen zoeken die aansluiten bij de psalmtekst) 

(geen niveaudifferentiatie) 

- De docent creëert mogelijkheden voor leerlingen om op hun eigen manier te werken bij 6 

van de 10 geobserveerde lessen. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om op 

verschillende wijzen aan dezelfde opdrachten te werken; je mag kiezen of je een online 

bijbel of een hardcopy bijbel gebruikt, of je mag samenwerken of alleen werken, je mag 

kiezen in welke volgorde je de opdrachten maakt, etc.  

- Bij klassikale uitleg wordt gezorgd voor een actieve deelname van leerlingen. Meerdere 

leerlingen worden door de docent uitgenodigd om hun input te geven tijdens een 

onderwijsleergesprek. Dit wordt geobserveerd bij 4 geobserveerde lessen (vmbo-bb) en 4 

geobserveerde lessen in de t/h, h/v en v klassen.  

- Bij 2 van de 10 geobserveerde lessen mogen leerlingen vooruit werken.  

- Er is sprake van persoonlijke feedback gericht op leren van de leerling in 6 van de 10 

geobserveerde lessen. De docent loopt langs om te kijken waar leerlingen aan werken en 

geeft feedback op gegeven antwoorden of op hun aanpak om bij het antwoord te komen. 

Ook geobserveerd: de docent bekijkt tijdens de les de digitale schriften van de leerlingen 

en geeft feedback op de antwoorden die de leerlingen hebben gegeven. Of: een 
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schriftelijke overhoring wordt klassikaal nabesproken waarbij leerlingen feedback krijgen 

op hun aanpak.   

Algemeen valt op dat de verdeling klassikaal versus zelfstandig werken bij de vmbo-bb klassen meer 

80-20 is, terwijl bij de overige klassen er verhoudingsgewijs meer tijd wordt besteed aan zelfstandig 

werken. Leerlingen in de vmbo-bb klassen hebben een duidelijke uitleg nodig en krijgen heldere 

stapsgewijze instructies over wat er van hen verwacht wordt tijdens het zelfstandig werken 

(bijvoorbeeld “je schrijft niet één woord op bij de opdracht, maar je schrijft een hele zin”). Er wordt in 

die lessen ook meer aandacht besteed aan het lesdoel uitleggen, de inbedding van de les binnen het 

thema en verbinding van de huidige les met de vorige lessen. De antwoorden die leerlingen geven in 

hun Google Docs worden nagekeken door de docent of klassikaal besproken. Leerlingen krijgen 

daarmee direct feedback op hun leerproces. Het karakter van deze lessen staat in contrast met het 

karakter van de lessen in de t/h, h/v, en v klassen. Daar wordt beduidend minder tijd besteed aan 

communiceren van het lesdoel. De les bestaat grofweg uit een beknopte uitleg over het lesonderwerp 

en daarna mogen leerlingen zelfstandig aan de slag met hun Chromebooks. De antwoorden die 

leerlingen geven op de opdrachten wordt wisselend gecontroleerd door de docent; soms wel, soms 

niet. Leerlingen worden er op gewezen dat ze zelf hun antwoorden controleren of anders hun antwoord 

met dat van hun klasgenoot moeten vergelijken. Een docent geeft dit ook aan: ‘het is gebaseerd op 

vertrouwen dat de leerlingen de opdrachten maken’.  

 Differentiatie wordt bij twee docenten duidelijk geobserveerd; bij één docent is het voor 

leerlingen mogelijk om te variëren in tempo en vooruit te werken, bij een andere docent is er de 

mogelijkheid om te kiezen uit twee verwerkingswijzen (keuzeopdrachten) om hetzelfde leerdoel te 

bereiken. Gepersonaliseerd leren op niveau – waar de digitale methode mogelijkheden toe biedt – 

wordt niet geobserveerd. Wellicht dat een docent bij het arrangeren rekening heeft gehouden met 

verschillende niveaus, maar dan is dat niet gebleken uit de lesobservaties.  
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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 en in welke mate geven docenten invulling aan de Godsdienstlessen met 

gepersonaliseerd leren met behulp van de digitale content? 

De Godsdienstdocenten gebruiken de digitale content om naar eigen inzicht te arrangeren. Dat 

houdt in dat ze zelf opdrachten selecteren uit de grote verzameling digitale content. Dit moeten ze 

doen omdat er te veel content is ontwikkeld per les die leerlingen niet allemaal binnen één week 

kunnen doorlopen. De docenten selecteren opdrachten die ze vinden aansluiten bij hun doelgroep 

en voegen daar soms nog eigen grotere opdrachten aan toe (werkstuk maken, verslag schrijven). 

Voor leerlingen in vmbo-bb klas zijn niet alle opdrachten even geschikt omdat ze te talig of te 

abstract zijn; de docent moet deze opdrachten eerst vertalen naar begrijpelijke taal voor de 

leerlingen. Eén docent arrangeert de opdrachten door een onderscheid te maken in verplichte en 

keuze opdrachten. Leerlingen moeten ten minste één keuzeopdracht maken naast de verplichte 

opdrachten. De keuzeopdrachten variëren in verwerkingsvorm, maar de keuzeopdrachten staan 

wel in dienst van dezelfde lesdoelen.  

 Tijdens de geobserveerde lessen komt gepersonaliseerd leren niet tot nauwelijks voor. Tijdens 

alle geobserveerde lessen maken de leerlingen dezelfde opdrachten, op hetzelfde niveau en met 

dezelfde lesinhouden. Er zijn twee uitzonderingen; bij één docent mogen leerlingen na overleg 

met de docent vooruit werken (tempodifferentiatie) en bij één docent werken leerlingen aan een 

keuzeopdracht (differentiatie op verwerkingsvorm). In kleinere vorm zijn er ook 

keuzemogelijkheden voor leerlingen om alleen of samen te werken of om een hardcopy bijbel of 

de online bijbel te gebruiken. Een andere kleinere vorm is de gepersonaliseerde feedback die de 

docenten in de vmbo-bb klassen leveren op de online ingeleverde opdrachten (via Google Docs). 

 

b. In welke mate correspondeert de ontwikkelde content met de vakvisie zoals uitgewerkt in de 

eindtermen uit het vakleerplan, volgens de Godsdienstdocenten? 

Het merendeel van de docenten vindt dat de ontwikkelde content aansluit bij de vakvisie zoals 

uitgewerkt in het vakleerplan (‘het zoeken van Gods koninkrijk’). De meeste docenten zijn 

tevreden met de mate van samenhang tussen de centrale leerinhouden en basishandelingen zoals 

beschreven in het vakleerplan en het aanbod binnen de digitale methode. Minder tevreden zijn 

docenten over de samenhang tussen de verschillende werkvormen die de digitale methode 

aanbiedt en de wijze waarop ze de vakvisie willen uitdragen tijdens de les. Uit de toelichting die 

docenten geven blijkt dat ze graag verschillende werkvormen willen aanbieden of leerlingen 

daaruit willen laten kiezen maar dat de digitale methode daar momenteel nog onvoldoende 

mogelijkheden voor heeft. Een docent draagt ook een ander dilemma aan; als je met de digitale 

methode leerlingen in hun eigen tempo laat werken, hoe zorg je er dan voor dat leerlingen in 

dialoog blijven gaan met elkaar en met de docent? Het is voor deze docent nog niet duidelijk hoe 

de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren in verhouding staat tot één van de centrale 

lesactiviteiten binnen de vakvisie: interactieve werkvormen en dialoog met leerlingen. De nieuwe 

digitale content zou daartoe werkvormen of handvaten kunnen aanreiken.  

 

2. Ervaring van de interventie: 

a. Hoe ervaren docenten de Godsdienstlessen met gepersonaliseerd leren met behulp van de 

digitale content? 

Docenten vinden dat hun rol is veranderd sinds het gebruik van de digitale methode. Ze geven 

minder klassikaal les en ze besteden sindsdien meer aandacht aan het begeleiden van zelfstandig 

werken van leerlingen. Een docent geeft aan dat het werken met Chromebooks an sich ook een 

uitdaging biedt voor leraren; het is lastig om te zien waar leerlingen mee bezig zijn tijdens het 

zelfstandig werken. Docenten besteden daarnaast meer tijd aan het voorbereiden van hun lessen, 

omdat ze noodzakelijkerwijs de digitale content zelf moeten arrangeren (er is te veel aanbod) en 



Eindrapport School 4.9 

19 
 

in sommige gevallen moeten herschrijven naar begrijpelijke taal voor de doelgroep (docenten 

vmbo-bb/kb).  

 De ervaringen met Wikiwijs in de eerste helft van het schooljaar zijn niet onverminderd 

positief. De leerlingen kunnen hun antwoorden niet invullen en moeten eerst elke opdracht 

kopiëren en plakken naar Google Docs en daar hun antwoord invullen. Docenten merken dat 

leerlingen niet zo ICT-onderlegd zijn als ze hadden verwacht. Door te werken met Classroom 

wordt dit probleem (deels) verholpen omdat docenten de opdrachten via het Classroom-platform 

voor leerlingen beschikbaar kunnen maken. 

  De pilot met de Grip-website werkt ook niet naar ieders tevredenheid: niet alle content werd 

ingelezen op het nieuwe digitale platform en de mogelijkheden om zelf te arrangeren waren 

beperkter in vergelijking met Wikiwijs. Een mogelijk voordeel is het werken met een dashboard 

waarop docenten kunnen bijhouden hoe ver leerlingen zijn in hun proces. Echter biedt het 

dashboard niet de mogelijkheid om de antwoorden van leerlingen op open vragen te bekijken en 

heeft het overzicht erg kleine letters.  

 Docenten zijn over het algemeen tevreden over de content die ze hebben ontwikkeld. Er is 

veel materiaal ontwikkeld, dus dat geeft voor elke docent wat te kiezen. De opdrachten sluiten 

beter aan bij de belevingswereld van leerlingen en zijn gevarieerd. Er zijn meerdere niveaus 

ontwikkeld per lesinhoud; de moeilijkheid van de opdracht varieert, maar de inhoud is hetzelfde. 

Docenten maken weinig gebruik van de differentiatiemogelijkheid om leerlingen binnen hun klas 

een moeilijkere of makkelijkere opdracht te geven. Dit is volgens sommige docenten ook niet 

wenselijk omdat het vak Godsdienst niet een ‘kennisvak’ is, maar een vak waarin de vormende 

opdracht of de dialoog centraal staat. Het is belangrijker om leerlingen te leren respect te hebben 

voor verschillende achtergronden en perspectieven. Tegelijkertijd geven docenten aan dat 

leerlingen variëren in hun Godsdienstachtergrond omdat sommige leerlingen meer Bijbelkennis 

van thuis uit hebben meegekregen dan andere leerlingen en dat differentiatie dus nodig is.      

 

b. Hoe ervaren leerlingen de Godsdienstlessen met gepersonaliseerd leren met behulp van de 

digitale content? 

Uit de resultaten op de ervaringsvragenlijst blijkt dat leerlingen tevreden zijn over de digitale 

methode. Het werken met de Chromebook maakt hen halverwege het schooljaar nog enthousiast, 

maar dit enthousiasme is minder aan het einde van het schooljaar. Halverwege het schooljaar 

geven leerlingen aan dat ze Wikiwijs (het kopiëren naar Docs) niet gemakkelijk vinden werken en 

dat de leerdoelen niet altijd duidelijk worden aangegeven. Aan het einde van het jaar worden 

leerlingen gevraagd wat ze van de nieuwe digitale methode vinden (pilot met Grip-website). Drie 

van de vier ondervraagde klassen werkt met deze pilot of heeft er kennis mee gemaakt. Circa 

twee derde van deze leerlingen vinden de pilot duidelijker dan Wikiwijs omdat ze nu makkelijker 

bij de leerstof kunnen, ze de opdrachten op kunnen slaan en ze makkelijk kunnen zien wat ze al 

gemaakt hebben. De leerlingen die de nieuwe Grip-website niet duidelijker vinden werken geven 

aan een duidelijk overzicht te missen van wat ze moeten leren voor een toets en ze zouden graag 

in de digitale methode hun antwoorden willen controleren.  

 Uit het gesprek met leerlingen komt een vergelijkbaar beeld naar voren, maar daar worden ook 

nieuwe onderwerpen aangesneden. Opvallend is dat leerlingen aangeven dat er wel 

gedifferentieerd wordt op tempo, instructie, maar ook op niveau; een leerling geeft aan dat het 

wel mogelijk is om een opdracht op een moeilijker niveau te maken als je daar zin in hebt. Dit is 

in tegenstelling met de geïnterviewde docenten die aangeven dat ze geen gebruik maken van de 

mogelijkheid die de digitale methode biedt voor tempo- en niveaudifferentiatie omdat ze dat niet 

wenselijk achten voor het vak Godsdienst. Verder geven leerlingen als tips voor hun docenten dat 

ze zich graag beter voorbereid willen voelen voor een toets; vaker nakijken van de opdrachten, 

een overzicht van leerdoelen aanreiken en de opdrachten in de methode die overeenkomen met de 

toetsvragen. Leerlingen lijken niet te weten dat hun docenten auteur zijn van de digitale 

lesmethode en wijten de discrepantie tussen oefeningen uit de digitale methode en toetsvragen 

hieraan.  
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3. Effecten van de interventie: 

 

a. Wat is het effect van de Godsdienstlessen met gepersonaliseerd leren met behulp van de 

digitale content op motivatie van leerlingen voor het vak Godsdienst? 

De verwachting luidde dat de interventie (het werken met de nieuwe digitale methode) voor 

leerlingen uit de eerste klas tot een positief effect zou leiden op hun motivatieontwikkeling in 

vergelijking met leerlingen uit de tweede klas (met dezelfde docent, zonder digitale methode).  

Uit de effectmeting blijkt dat er geen effect van de interventie op de motivatie van eerstejaars 

leerlingen vastgesteld kan worden. Uit aanvullende analyses blijkt zelfs dat de (intrinsieke en 

geïdentificeerde) leerlingmotivatie in de interventieconditie sterker is afgenomen in vergelijking 

met de leerlingmotivatie van de controleconditie.   

 Dit beeld wordt bestendigd in de ervaringsvragenlijst en het groepsgesprek met leerlingen. 

Leerlingen zijn aanvankelijk nog enthousiast over het gebruik van Chromebooks in de les 

(ervaringsvragenlijst januari 2017) maar aan het einde van het jaar (ervaringsvragenlijst mei 

2017) is het enthousiasme voor de digitale methode een beetje weggeëbd. Uit de laatste 

ervaringsvragenlijst blijkt dat circa drie kwart van de ondervraagden niet enthousiaster zijn 

geworden over Godsdienst door het werken met de digitale methode. Daarvoor worden 

verschillende toelichtingen aangedragen; een leerling was al enthousiast over Godsdienst, de 

Gripwebsite is geen leuke website, of leerlingen vinden het vak ‘gewoon saai’ waarmee ze lijken 

te zeggen dat een digitale methode daar niets aan kan veranderen. Uit het groepsgesprek met 

leerlingen komt naar voren dat het werken met Chromebooks vooral gemakkelijk is, maar dat een 

digitale methode niet per se motiverend werkt. Volgens dit panel raken leerlingen gemotiveerd 

voor Godsdienst door het werken met verschillende soorten opdrachten wat zorgt voor 

afwisseling (niet alleen Chromebook) of doordat de leraar Godsdienst interessant voor hen maakt 

door de uitleg of door het te koppelen aan hun dagelijkse leven. Leerlingen geven daarmee 

impliciet de boodschap af dat ze gemotiveerd (kunnen) raken voor het vak Godsdienst door de 

invulling die hun docent daar aan geeft.  
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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 en verwachtingen docenten (groepsgesprek 7 oktober 2016) 
 
Hier wordt een samenvatting gegeven van een gesprek met vier Godsdienstdocenten en twee 
projectleiders. Het gesprek ging over de invulling die docenten geven aan gepersonaliseerd leren op 
school en hun verwachtingen daarvan voor dit schooljaar.  We hebben dit gedaan door docenten te 
laten reageren op drie didactische doelstellingen van het digitale Godsdienstonderwijs. Die 
doelstellingen zijn: 
a) Leerlingen worden uitgedaagd op hun niveau 

b) De content sluit beter aan bij de belevingswereld van leerlingen (eigentijds) 

c) Leerlingen hebben keuzevrijheid omdat ze kunnen kiezen voor leeractiviteiten die bij hun 

leerstijl passen  

 

Leerlingen worden uitgedaagd op hun niveau  

Docenten geven aan dat de digitale content is ontwikkeld op vier niveaus, namelijk op BB, TL, Havo, 

Vwo. De opdrachten op alle niveaus zijn voor alle leerlingen zichtbaar en toegankelijk. De docent kan 

ervoor kiezen om opdrachten van moeilijker of makkelijker niveau uit de wikiwijs omgeving te 

filteren. Dat is veel werk en dat doen ze vooralsnog niet. Dat alle opdrachten zichtbaar zijn voor 

leerlingen biedt hen de keuze om een opdracht op een ander niveau te maken. Leerlingen in de 

VMBO-klassen zouden een moeilijkere opdracht kunnen maken, terwijl leerlingen op vwo niveau een 

makkelijkere opdracht kunnen maken als ze iets niet begrijpen. Er wordt in oktober nog niet gebruik 

gemaakt van deze keuzemogelijkheid. 

In de praktijk is het erg lastig om opdrachten op vier niveaus te ontwikkelen waardoor het vaak op 

slechts twee niveaus is uitgewerkt.  

De content sluit beter aan bij de belevingswereld van leerlingen 

Het valt de docenten tegen in hoeverre eerstejaars leerlingen vaardig zijn in het werken met de 

digitale content. Leerlingen zijn meer gewend aan apps op een telefoon of tablet dan aan 

tekstverwerking software of werken met browsers. De docenten hebben de eerste weken veel tijd 

besteed aan het bijspijkeren van informaticavaardigheden van leerlingen, bijvoorbeeld het uitleggen 

hoe je een afbeelding moet kopiëren en plakken.  

Verder zeggen docenten dat de nieuw ontwikkelde content goed aansluit bij de belevingswereld van 

leerlingen. Teksten worden ondersteund met filmpjes op internet. Dat is ondersteunend voor het 

leerproces en sluit aan bij hun belevingswereld.  

Leerlingen hebben keuzevrijheid omdat ze kunnen kiezen voor leeractiviteiten die bij hun leerstijl 

passen.  

Docenten geven leerlingen de keuzemogelijkheid om een opdracht op verschillende manieren aan te 

pakken. Een voorbeeld wordt gegeven waarbij leerlingen alle wereldgodsdiensten met elkaar 

moeten vergelijken. Leerlingen kunnen dan een aantal filmpjes bekijken of op een website 

(Samsam?) de informatie zelf opzoeken. De keuzemogelijkheid is er niet op niveau of inhoud maar op 

manieren van verwerken en op interesse. De manier waarop is altijd mogelijk om in te variëren, maar 
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de docenten willen graag dat leerlingen dezelfde onderwerpen en leerdoelen bereiken, dus 

keuzevrijheid in onderwerp is er niet tot nauwelijks. Het aanbieden van verschillende manieren van 

stof behandelen was moeilijk om te ontwerpen voor elke les en elke opdracht. De ontwerpgroep 

heeft daar haar best op gedaan, en het is bij veel lessen gelukt, maar niet bij alle lessen.  

Gepersonaliseerd leren met de godsdienstmethode: uitdagingen 

Docenten noemen verschillende uitdagingen bij het goed vormgeven van gepersonaliseerd leren. Dat 

zijn: 

 Verschillende softwareprogramma’s. In de huidige versie van de digitale godsdienstmethode 

wordt er gewerkt met drie verschillende softwareprogramma’s: Classroom (verspreiden van de 

link naar de opdrachten), Wikiwijs (de godsdienstmethode met de opdrachten) en Google Docs 

(het schrift waar leerlingen de opdrachten beantwoorden) 

 Leerlingen ICT vaardig. veel tijd kwijt aan het uitleggen hoe leerlingen Classroom, Wikiwijs en 

Google Docs moeten gebruiken en hoe ze documenten overzichtelijk geordend moeten opslaan. 

 Cognitieve belasting leerlingen. Verder vragen de docenten zich af, op basis van ervaringen met 

leerjaar 3, of het scrollen en switchen tussen schermen niet ook meer vraagt van leerlingen wat 

betreft hun korte termijn geheugen en hun concentratie vast te houden. Het boek ligt er niet 

meer naast; alles is geïntegreerd in hetzelfde scherm.  

 Ontwerpproces van de digitale methode. Opdrachten kunnen nog rijker, dieper, gevarieerder. 

Docenten zitten nog in het groeimodel en verzamelen dit jaar feedback op de opdrachten zodat 

ze de content kunnen door ontwikkelen. De aanleiding voor het ontwerpen van de digitale 

methode is dat de vorige hard-copy methode niet voldeed. In plaats daarvan zochten ze naar 

een digitale methode die ze straks voortdurend kunnen aanvullen en verrijken zonder dat het 

hele concept herschreven of herdrukt hoeft te worden.  

 Diverse instroom leerlingen wat betreft Godsdienstkennis. “Wij hebben leerlingen die heel veel 

Bijbelkennis hebben als ze hier binnen komen. Maar ook leerlingen die er niks van afweten”. De 

kennis die leerlingen meekrijgen vanuit hun opvoeding varieert sterk. Dat doet een beroep op 

gedifferentieerd lesgeven, maar dat is wel erg lastig. 

 Mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren zijn beperkt, vanwege beoordelingsproces. 

Leerlingen in eerdere jaren gaven aan dat ze het vervelend vinden als ze beoordeeld worden 

door de docent op een product waarbij ze de ‘vrije hand’ kregen, want “we mochten het toch 

allemaal zelf weten?”.  

 Leerlingen slaan hun antwoorden op in de cloud (Google Docs), toegankelijk voor docenten. 

Docenten hebben dus toegang tot de schriften van leerlingen wat mogelijkheden biedt voor 

docenten om de voortgang van leerlingen te monitoren of adaptief feedback te geven.  Echter, 

met zoveel leerlingen (140 – 260 leerlingen) is dat ondoenlijk. 

Randvoorwaarden voor lessen met de digitale methode 

Er worden verschillende randvoorwaarden genoemd die belangrijk zijn bij het goed kunnen 

vormgeven en invullen van lessen met de digitale methode: 

 ICT vaardigheden van leerlingen  

 Overlegmomenten met en feedback geven aan ontwerpgroep 

 Docentvaardigheden met ICT: hoe zelf wikiwijs te arrangeren? 
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 Voorbereidingstijd voor docent voor werken met nieuwe methode 

Verwachtingen voor dit schooljaar 

Een verwachting voor dit jaar is om leerlingen meer zelfstandigheid bij te brengen in het werken met 

de methode. Dat ze makkelijker zelfstandig aan de slag kunnen, dat ze de ICT vaardigheden onder de 

knie hebben en dat ze daarin minder geholpen worden door de docent. Idealiter is er een handig 

online platform waar de docent de verschillende opdrachten voor die les klaar zet en dat leerlingen 

daar zelfstandig mee aan de slag kunnen en dat ze daar plezier in hebben en dat ze uitgedaagd 

worden om er mee aan de slag te gaan.  

Tijdens het gesprek met docenten wordt er hardop gedroomd over het integreren van interessante 

educatieve games in de methode (zoals bij geschiedenis) waardoor de leefwereld van leerlingen nog 

beter geïntegreerd wordt in de methode. Het integreren van educatieve games is niet een doel per 

se, maar de ontwikkelaars van de methode zouden wel graag nog meer uitdagende, verschillende, en 

verrijkende opdrachten willen ontwikkelen voor in de methode zodat er nog meer variatie is. Een 

docent oppert om leerlingen bij dit ontwikkelproces te betrekken: niet bedenken voor de leerlingen 

wat docenten denken dat aansluit bij hun leefwereld, maar het samen met leerlingen bedenken. 

Een andere docent nuanceert het beeld waardoor het lijkt alsof de methode ‘leuk’ moet zijn voor 

leerlingen. Soms is Godsdienstonderwijs niet per se ‘leuk’, maar een doelstelling is om leerlingen te 

raken en dat ze geraakt worden.  

Gepersonaliseerd leren en Godsdienstonderwijs op School 4.9 

Tijdens het gesprek wordt besproken wat de docenten onder gepersonaliseerd leren verstaan. Een 

docent zegt daar het volgende over:  

“Nou  ik stel mij er vooral bij voor dat kinderen zich op hun eigen tempo de stof eigen maken op het 

moment dat zij dat handig vinden. Op het moment dat zij daar aan toe zijn. Dat is wat ik mij er bij 

voorstel. Dus je biedt iets aan en kinderen kunnen daar zelf mee aan het werk. Bij de een zou het 

sneller gaan dan de ander. Ik stel mij er bij voor dat je zegt over twee maanden heb je een toets en die 

gaat daar en daar over. Red je er maar mee. Als je vragen hebt kom maar bij me.”  

Bij een dergelijk gepersonaliseerd systeem waarbij leerlingen op hun eigen tempo de lesstof 

doorlopen heb je volgens een andere docent ook een andere organisatie van het schoolsysteem 

nodig waarbij docenten zichzelf beschikbaar stellen op gezette tijden en leerlingen met vragen langs 

kunnen komen. Het huidige systeem van leerjaren en lesuren leent zich meer voor docent-gestuurd 

differentiëren en zo adaptief mogelijk de stof aan de leerling aanbieden. Wanneer de docenten hier 

gezamenlijk over doorpraten komen ze tot de conclusie dat geheel gepersonaliseerd leren zoals hun 

collega dat schetst niet wenselijk is bij Godsdienstonderwijs. Bij Godsdienstonderwijs is het namelijk 

van belang om samen na te denken over een bepaald onderwerp en het is niet wenselijk als 

leerlingen dat individueel achter hun laptop in een paar vraagjes tot zich nemen. Het is belangrijk dat 

leerlingen, zeker in deze leeftijdscategorie, begeleid worden in het stellen van levensvragen en met 

elkaar in gesprek gaan over Godsdienst. Het is aan de Godsdienstdocent om leerlingen de 

onderwijssituaties aan te reiken waarin ze dat kunnen doen.  Een docent vat het mooi samen: “Wij 

leren eigenlijk niet uit een boek. Wij leren door verhalen”.   
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Bijlage C 
 

Ervaringsvragenlijst leerlingen 
 

In de periode van eind november 2016 tot en met begin januari 2017 hebben leerlingen van de 

klassen V1a, HV1a, TH1b en BB1b een vragenlijst ingevuld over hun ervaringen met de digitale 

godsdienstmethode. In totaal hebben 78 leerlingen deze vragenlijst ingevuld (zie Tabel 4). Er zijn 4 

incomplete vragenlijsten. We hebben de gegevens van deze incomplete vragenlijsten zo veel 

mogelijk mee genomen in deze rapportage. 

Tabel 4. Aantal ingevulde vragenlijsten en responspercentage deelnemende klassen 

 

Ingevulde 
vragenlijsten 

Totaal leerlingen 
in de klas 

Respons 
percentage 

Vwo 1a 24
 

28 85,71 

H(v) 1a 29 31 93,55 

Tl/h 1b 20 21 95,24 

Bb 1b 5 12 41,67 

 

We laten hieronder in grafieken en tabellen de gemiddelde scores zien per onderdeel, per vraag. We 

splitsen de antwoorden telkens uit naar klas. 

3.3.1 Gebruik ICT  

 

Uit Figuur 1 wordt duidelijk dat leerlingen nauwelijks variëren in hun ervaring van Chromebook-

gebruik tijdens de Godsdienstles. Een grote meerderheid van de leerlingen gebruikt de Chromebook 

elke Godsdienstles. 

 

 

Figuur 1. Antwoorden op de vraag hoe vaak gebruiken jullie iPad tijdens de leerlables? (staafje: 

aantal leerlingen) (n =73) 
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Uit Figuur 2 blijkt dat leerlingen tijdens de Godsdienstlessen hun Chromebook vooral gebruiken voor 

de digitale methode. Ongeveer een kwart van de leerlingen geeft aan de Chromebook te gebruiken 

om nieuwe informatie over Godsdienst op websites op te zoeken. Dertien leerlingen gaven daarnaast 

ook andere antwoorden (in reactie op ‘anders, namelijk…’), waaronder aantekeningen maken, bijbel 

lezen, classroom gebruiken en normale spelletjes spelen.   

 

 

Figuur 2. Antwoord op de vraag ‘Als je je Chromebook gebruikt tijdens de Godsdienstles, wat doe je 

er dan mee?’ (staafje: aantal leerlingen dat dit heeft aangekruist) (n =78) 

 

3.3.2 Algemene evaluatie digitale methode 

Leerlingen konden de vragen over de digitale methode  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. De gemiddelde scores per stelling staan in Tabel 5.  

Uit Tabel 5 blijkt dat leerlingen het soms wel, soms niet eens zijn met de stelling dat ze veel kunnen 

leren van het lesmateriaal uit de digitale methode (stelling 9), dat ze gemakkelijk dingen kunnen 

terugzoeken in de digitale methode (stelling 1) en dat ze zelf kunnen kiezen hoe ze een opdracht 

aanpakken (stelling 5) (gemiddelde scores rond de 3). Leerlingen zijn het oneens met de stelling dat 

ze gemakkelijk kunnen zien wat ze gedaan hebben en nog moeten doen (stelling 3) en met de stelling 

dat je uit een aantal opdrachten kunt kiezen die je het leukst vindt (stelling 4) (gemiddelde score 

tussen 2 en 2.5).  
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Tabel 5. Gemiddelde score en standaardafwijking per stelling over de Godsdienstmethode 

 
Stellingen 

Gemiddelde Standaard 
afwijking 

1. In het digitale Godsdienstboek kan je gemakkelijk dingen terugzoeken 
die je niet meer weet 

3,14 1,08 

2. Het lesmateriaal in het digitale Godsdienstboek is duidelijk 2,97 1,03 

3. In het digitale Godsdienstboek kan je gemakkelijk zien wat je hebt 
gedaan en wat je nog moet doen 

2,45 1,18 

4. In het digitale Godsdienstboek kan je uit een aantal opdrachten kiezen 
welke je het leukst vindt 

2,01 0,95 

5. In het digitale Godsdienstboek kan je zelf kiezen hoe je een opdracht 
aanpakt 

3,05 1,07 

6. Als je vragen hebt, kan je de meeste antwoorden zelf vinden in het 
digitale Godsdienstboek 

2,88 1,09 

7. In het digitale Godsdienstboek kan je op je eigen manier leren 2,90 0,98 

8. Je kan je eigen weg uitstippelen bij het werken met het digitale 
Godsdienstboek 

2,69 1,06 

9. Je kan veel leren van het lesmateriaal uit het digitale Godsdienstboek 3,25 0,98 

10. De opdrachten in het digitale Godsdienstboek passen bij wat je al kan 
en weet 

2,87 0,99 

 

We hebben deze stellingen samengenomen in één gemiddelde score die de algemene evaluatie van 

de digitale methode laat zien. Deze gemiddelde score hebben we uitgesplitst naar klas (zie Tabel 6). 

Hieruit valt op te maken dat met name de leerlingen uit de vwo-klas een lager gemiddelde evaluatie 

geven in vergelijking met de leerlingen uit de andere eerste klassen.  

Tabel 6. Gemiddelde score Evaluatie van de Digitale methode per klas 

 
Klas 

Gemiddelde Standaard 
afwijking 

Vwo 2,45 0,71 

Havo-Vwo 2,99 0,61 

Tvmbo-Havo 2,93 0,73 

Vmbo bb 3,16 0,51 

 

3.3.3 Leerlingen gemotiveerd door de digitale methode? 

De volgende vragen zijn ontworpen om te meten in hoeverre leerlingen gemotiveerd raken door het 

gebruik van de digitale methode. Leerlingen konden deze vragen beantwoorden met deze 

antwoordcategorieën: Oneens (1), beetje oneens (2), beetje mee eens (3), Mee eens (4) en niet van 

toepassing (n.v.t.). Een gemiddelde score van 2.5 ligt precies in het midden van deze antwoordschaal.  

Uit Tabel 7 blijkt dat het merendeel van de leerlingen het er mee eens is dat door het gebruik van de 

Chromebook ze enthousiast raken over de godsdienstlessen (stelling 6). Ook de stelling over de 

moeilijkheid van de opdrachten (stelling 4), de mate van uitdaging (stelling 1) en dat opdrachten op 

verschillende manieren kunnen worden aangepakt (stelling 7) scoren bovengemiddeld. Uit Tabel 11 

wordt ook duidelijk dat leerlingen verdeeld zijn over de mate waarin de geboden keuzevrijheid van 

de digitale methode hen enthousiasmeert (stelling 2 en 9) en de mate waarin de opdrachten als leuk 

of interessant worden ervaren (stelling 5 en 8). 
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Tabel 7. Verdeling oneens/eens en Gemiddelde scores per stelling (n = 75) 

Ik ben enthousiast over het gebruik van Chromebooks in de Godsdienstlessen omdat… 

 Verdeling oneens-
eens 

Gemiddelde Standaard 
afwijking 

Aantal 
LL 

n.v.t.  
 

% 
oneens 

%  
eens 

1) … ik uitdagende digitale opdrachten kan 
maken 

35,1 65,3 2,73 0,93 1 

2) … ik zelf kan kiezen welke digitale 
opdrachten ik maak 

50,7 49,3 2,37 1,00 4 

3) … de digitale opdrachten leuk zijn om te 
doen 

44,0 56,0 2,49 1,09 0 

4) … de digitale opdrachten niet te makkelijk 
zijn 

31,1 68,9 2,85 0,89 1 

5) … de digitale opdrachten passen bij wat ik 
leuk vind 

48,0 52,0 2,33 1,04 0 

6) … ik digitale opdrachten op de Chromebook 
mag maken 

13,3 86,9 3,40 0,85 0 

7) … ik digitale opdrachten op verschillende 
manieren mag aanpakken 

36,1 63,9 2,72 0,97 3 

8) … de digitale opdrachten passen bij wat ik 
interessant vind 

49,3 50,7 2,41 1,01 0 

9) … ik zelf digitale opdrachten mag uitkiezen 
die bij mij passen 

65,3 34,7 2,00 1,02 3 

 

We hebben deze stellingen samengenomen in één gemiddelde score die de algemene motivatie door 

de digitale methode laat zien. Deze gemiddelde score hebben we uitgesplitst naar klas (zie Tabel 8). 

Hieruit valt op te maken dat met name de leerlingen uit de vwo-klas een lager gemiddelde score 

geven in vergelijking met de leerlingen uit de andere eerste klassen. Dit verschil is echter gering en 

niet statistisch significant. 

Tabel 8. Gemiddelde score Algemene motivatie door de Digitale methode per klas 

 
Klas 

Gemiddelde Standaard 
afwijking 

Vwo 2,38 0,76 

Havo-Vwo 2,79 0,48 

Tvmbo-Havo 2,47 0,65 

Vmbo bb 2,99 0,49 
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3.3.4 Waardering Godsdienstlessen 

We hebben leerlingen gevraagd hoe ze de Godsdienstlessen in algemene zin waarderen door ze een 

score voor interessant, plezierig, moeilijk en waardevol te laten geven op een schaal van 1 tot 10. Bij 

de vraag over moeilijkheid betekende een score van 10 ‘heel erg moeilijk’ en een score van 1 

‘helemaal niet moeilijk’. Voor alle leerlingen zag de verdeling van cijfers er als volgt uit: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben de gemiddelde waardering vervolgens uitgesplitst naar klas in Tabel 9. Daaruit valt op te 

merken dat leerlingen in havo/vwo klas over het algemeen hogere scores voor ‘interessant’ en 

‘waardevol’ geven dan leerlingen uit de andere klassen en dat leerlingen uit de vwo klas over het 

algemeen hogere scores voor ‘plezierig’ geven. Voor de klas tvmbo-havo valt op dat de variatie van 

de scores binnen deze klas redelijk hoog ligt (standaard afwijking telkens boven 2). Dat houdt in dat 

de leerlingen binnen deze klas sterker van mening verschillen wat betreft hun waardering van de 

Godsdienstlessen dan leerlingen van de andere klassen.  

  

Hoe moeilijk vind je de Godsdienstlessen? 

Hoe plezierig vind je de Godsdienstlessen? Hoe interessant vind je de Godsdienstlessen? 

Hoe waardevol vind je de Godsdienstlessen? 
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Tabel 9. Gemiddelde scores en standaardafwijking van waardering Godsdienstlessen 

 Interessant Plezierig Moeilijk Waardevol 

 
Gemid 
delde 

Standaard 
afwijking 

Gemid 
delde 

Standaard 
afwijking 

Gemid 
delde 

Standaard 
afwijking 

Gemid 
delde 

Standaard 
afwijking 

Vwo 
5,05 1,94 8,09 1,57 4,55 2,09 5,23 2,18 

Havo-Vwo 
7,00 1,41 6,79 1,54 5,39 1,75 7,61 1,60 

Tvmbo-Havo 
5,40 2,68 5,90 2,73 5,10 2,08 6,40 2,66 

Vmbo bb 
6,40 1,14 6,60 1,34 4,20 0,84 6,20 1,64 

Totaal 5,96 2,12 6,92 2,07 4,99 1,91 6,49 2,28 

 

3.3.6 tips & tops 

Aan het einde van de vragenlijst mochten leerlingen twee open vragen beantwoorden over de 

(nieuwe) manier van werken bij Godsdienstlessen. Daarvoor werd de volgende introductie gebruikt: 

Dit schooljaar zijn de godsdienstlessen vernieuwd. Leerlingen uit de eerste klas werken met nieuwe 

opdrachten die ze op de Chromebook maken. Hier kun je nog iets kwijt over deze manier van werken.  

De leerlingen kregen vervolgens de volgende vragen voorgelegd: 

1. Wat vind je goed aan deze manier van werken met Chromebooks bij Godsdienst? 

2. Wat zou je graag anders willen zien aan de manier van werken met Chromebooks bij Godsdienst? 

De antwoorden liepen uiteen. Om de antwoorden overzichtelijk te kunnen presenteren zijn er 

categorieën gemaakt van hun antwoorden (zie Tabel 10 en 11). Er werd een categorie gemaakt als 

meer dan 1 leerling hetzelfde antwoord gaf.  

Wat opvalt is dat leerlingen het werken met Chromebooks waarderen omdat ze mogen typen in 

plaats van schrijven en omdat ze makkelijk dingen kunnen terugzoeken. Tegelijkertijd geven 

leerlingen aan dat het werken met de wikiwijs pagina’s ook erg onduidelijk kan zijn. Met name een 

aantal leerlingen uit de Tvmbo/havo klas geven aan dat ze de opdrachten niet begrijpen, de 

opdrachten vaag vinden, de begrippen duidelijker kunnen. Leerlingen geven ook aan dat ze het 

onhandig vinden dat ze de opdrachten moeten kopiëren naar een document omdat anders hun 

antwoorden niet worden opgeslagen. Enkele kenmerkende letterlijke citaten van leerlingen: 

Tops 

“Makelijker want soms kan je ook gwn op google zoeken in plaats van vragen aan de leeraar” (HV1a) 

“dat je ook kan opzoeken en dan leer je het ook goed” (TH1b) 

Tips 

“les overzichtelijk te maken: duidelijk aangeven wat we moeten doen, duidelijk wezen over alles wat 

we moeten leren” (V1a) 

“een learn-this box waar alle dingen staan die je moet leren” (Hv1a) 

“dat je niet in het speciale documemt hoeft te werken maar dat je op die site gwn kan invullen.” (B1b) 

“gewoon een makkelijker en leukere manier om te leren en te maken, want wat we nu hebben is zoo 

super saai. met al die teksten enzo” (Th1b) 
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Tabel 10. Antwoordcategorieën op de vraag ‘Wat vind je goed aan deze manier van werken met 

Chromebooks bij Godsdienst?’, totaal en uitgesplitst naar klas 

Categorieën Totaal Zv1a Zhv1a Th1b B1b 

n = 78 n = 24 n = 29 n = 20 n = 5 

Je mag typen i.p.v. schrijven 18 3 7 6 2 

Overzichtelijk/duidelijk/duidelijke uitleg 12 1 7 3 1 

Makkelijk dingen opzoeken/ alle stof goed 
vindbaar / alles terugzoeken 

11 3 3 5 - 

Interessanter/leuker/leuke opdrachten 9 3 4 2 - 

Makkelijker/sneller in vergelijking met boek 5 1 3 1 - 

Op je eigen manier/eigen tempo werken 4 2 2 - - 

Sneller werken/ efficiënter 3 1 2 - - 

Met verschillende mensen samenwerken in 
google docs 

2 2 - - - 

      

Anders      

Missing 9 2 4 2 - 

Individuele opmerking  19 8 4 5 2 

“niks”/ ik vind het niet fijn  6 3 1 2 - 

“alles” / “prima” 2 2 - - - 

 

Tabel 11. Antwoordcategorieën op de vraag ‘Wat zou je graag anders willen zien aan de manier van 

werken met Chromebooks bij Godsdienst?’, totaal en uitgesplitst naar klas 

Categorieën Totaal Zv1a Zhv1a Th1b B1b 

n = 78 n = 24 n = 29 n = 20 n = 5 

“duidelijker” / duidelijkere site / 
overzichtelijker 

14 7 4 2 1 

Antwoorden op vragen opslaan op de site 
(zonder gedoe met kopiëren naar docs)/ 
makkelijker zien waar je gebleven bent 

12 2 3 6 1 

Beter aangeven wat we moeten leren/ maken 11 7 3 1 - 

Minder saai / leuker / interessanter 6 3 - 3 - 

Meer uitleg in het boek / duidelijkere 
begrippen 

4 - - 4 - 

Opdrachten makkelijker kunnen vinden 3 - 3 - - 

Met Natschool werken 3 - 3 - - 

Normaal boek is fijner 3 1 2 - - 

Kinderen zijn met andere dingen bezig/afgeleid 2 1 1 - - 

Ik snap de vragen niet/ het is moeilijk 2 - - 2 - 

      

Anders      

Missing 7 1 5 1 - 

Individuele opmerking  9 3 2 4 - 

“niks”/ prima zo  14 4 4 3 3 
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Bijlage D 
 

Ervaringsvragenlijst docenten  

Negen docenten die Godsdienstles geven aan de eerste klas hebben in de periode januari 2017 tot 

maart 2017 een digitale vragenlijst ingevuld over hun ervaringen met de digitale methode. In totaal 

waren dit 5 docenten die lesgeven in Zwolle, 2 in Meppel en 2 in Hardenberg. De docenten werden 

gevraagd op enkele stellingen te reageren die te maken hebben met de doelstellingen van de 

ontwikkelde digitale methode. Daarnaast konden de docenten aangeven welke randvoorwaarden zij 

(on)voldoende aanwezig achten voor het kunnen lesgeven met de digitale methode. We hebben de 

respondenten gegarandeerd dat hun anonimiteit wordt gewaarborgd in de rapportage. Omwille van 

deze belofte worden hier alleen  gemiddelde en frequentiescores weergegeven van alle 9 docenten 

samen. Een docent heeft alleen de stellingen over de online methode (3.4.1) ingevuld en heeft toen 

de vragenlijst afgebroken.  

3.4.1 Stellingen over de online methode 

Docenten konden reageren op stellingen over de online methode met mee oneens (1), beetje oneens 

(2), niet oneens/niet eens (3), beetje eens (4) en mee eens (5).  

Tabel 12. Gemiddelde en standaardafwijking op vragen over de online Godsdienstmethode (n = 9) 

 Gemiddelde Standaard 

afwijking 

a) De online methode is geschikt voor alle leerlingen 3,44 1,42 

b) De online methode sluit beter aan bij de belevingswereld van leerlingen 3,78 1,30 

c) Door de online methode werken leerlingen meer op hun eigen niveau 3,67 1,23 

d) Door de online methode kunnen leerlingen beter zelfstandig werken 4,00 1,50 

e) Door de online methode worden leerlingen meer uitgedaagd 3,33 1,32 

f) Door de online methode krijgen leerlingen eigentijds Godsdienstonderwijs 3,78 0,97 

g) Door de online methode maken leerlingen verschillende type opdrachten 
(bijv. presenteren, schrijf een tekst, etc) 

4,11 0,60 

h) Door de online methode werken leerlingen meer met elkaar samen 3,11 1,69 

i) Ik ken alle gebruikersmogelijkheden van de online methode 4,44 1,01 

j) Door de online methode geef ik met meer plezier les 3,33 1,23 

k) Door de online methode verbetert de kwaliteit van mijn onderwijs 3,56 1,33 

l) Met behulp van de online methode kan ik leerlingen keuzes aanbieden tussen 
verschillende opdrachten 

3,78 0,97 

m) Met behulp van de online methode kan ik leerlingen opdrachten van een 
hoger niveau laten maken 

3,67 0,87 

n) Met behulp van de online methode kunnen leerlingen in hun eigen tempo 
werken 

3,89 0,93 

o) Met behulp van de online methode kan ik opdrachten afstemmen op 
verschillen tussen leerlingen 

3,56 1,01 

  

Uit tabel 12 blijkt dat Godsdienstdocenten het vaak eens zijn met de stelling dat de online methode 

leerlingen ondersteunt met zelfstandig werken (stelling d) en verschillende type opdrachten maken 
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(stelling g). Docenten geven verder aan dat ze alle gebruikersmogelijkheden kennen van de digitale 

methode (hoogste gemiddelde score, zie stelling i). Docenten zijn verdeeld over de stelling dat 

leerlingen meer met elkaar samenwerken met de online methode (stelling h) en dat de methode 

geschikt is voor alle leerlingen (stelling a). Beide stellingen hebben een hoge standaardafwijking wat 

duidt op een grote variatie tussen docenten en een relatief laag gemiddelde score ten opzichte van 

de andere stellingen.   

3.4.2 Samenhang met vakvisie 

We vroegen de docenten naar de samenhang met de vakvisie op Godsdienst.  De exacte vraag in de 

vragenlijst was als volgt:  

Samenhang tussen vakvisie Godsdienst en de nieuwe online Godsdienstmethode  

Elke docent geeft op zijn/haar manier invulling aan de online methode en maakt keuzes in de lessen. 

In dit deel van de vragenlijst willen we niet per se weten hoe u gebruik maakt van de online 

methode, maar zijn we geïnteresseerd in óf de online lesmethode voldoende aanknopingspunten en 

mogelijkheden biedt om de vakvisie uit te kunnen dragen in uw lessen. Komt de centrale visie 

volgens het vakleerplan ('het zoeken van Gods koninkrijk') naar uw idee voldoende terug in de online 

methode? 

Zeven docenten hebben deze vraag bevestigend beantwoord en één docent is van mening dat de 

centrale visie onvoldoende terugkomt in de online methode. Enkele citaten van docenten die 

bevestigend hebben geantwoord: 

“omdat de thema’s die we hebben uitgekozen allemaal zijn gericht op het zoeken naar Gods 

koninkrijk” 

“omdat er rekening wordt gehouden met het Schrift en de aansluiting met het dagelijks leven van de 

leerling” 

De docent die het hier niet mee eens is, geeft als toelichting: 

“omdat er nu alleen nog maar gewerkt wordt in het Oude Testament en deze vraag nog niet 

helemaal relevant is”  

Vervolgens werden docenten gevraagd of ze tevreden zijn met de digitale methode om bepaalde 

vakinhouden, basishandelingen of werkvormen te onderwijzen. Hieronder volgt telkens de letterlijke 

vraag en de antwoorden van de docenten. 

Samenhang tussen leerinhouden Godsdienst en online methode 

Ik ben tevreden over de wijze waarop ik met de online methode de volgende leerinhouden kan 

onderwijzen: 

1. Beelden van God, mens en wereld 

2. Ervaring en godsdienst 

3. Moreel handelen en ethiek 

4. Sociale omgang en gemeenschapsvorming  

5. Verbeelding en esthetiek  

6. Vakspecifieke vaardigheden als het om levensbeschouwelijke communicatie 
gaat 



Eindrapport School 4.9 

39 
 

 

Twee docenten waren het oneens met deze stelling, terwijl zes docenten het eens waren met deze 

stelling (gemiddelde 4,13). Een docent die niet tevreden was gaf de volgende toelichting: 

“1.2. Ik mis in de methode opdrachten en leerinhouden die uitdagen nog wat verder naar buiten te 

kijken, ervaring op te doen met hoe andere mensen over god, mens en de wereld denken. 

3. Werkvormen over ethiek en moreel handelen mogen van mij wel wat meer in de methode. Niet 

alleen in vraag en antwoord, maar ook praktisch, misschien ook naar buiten toe. 

4. Ik mis de mogelijkheid om meerdere groepsopdrachten aan te kunnen bieden. Juist op het gebied 

van leren samenwerken, gemeenschapsvorming.” 

Samenhang tussen basishandelingen Godsdienst en online methode 

Ik ben tevreden over de wijze waarop ik met de online methode de volgende basishandelingen kan 

onderwijzen:  

1. Sensibiliteit ontwikkelen en tonen 

2. Persoonlijke waarden opsporen 

3. Oriënteren op bronnen (de Bijbel en gereformeerde belijdenisgeschriften) 

4. Oriënteren op gemeenschappen (christelijke kerk van nu en vroeger) 

5. Ethisch en levensbeschouwelijk denken en communiceren 

6. Ethisch en levensbeschouwelijk/ godsdienstig handelen 

 

Een docent was het oneens met deze stelling, een docent niet eens/niet oneens en 6 docenten zijn 

het eens met deze stelling (gemiddelde 4,00). Een docent die het eens is met deze stelling gaf de 

volgende toelichting: 

“Aan de ene kant wil je de leerlingen leren fysiek leren omgaan met de bijbel. Aan de andere kant 

kunnen ze de bijbel ook online lezen. Maar hier zijn wel andere vaardigheden voor nodig.” 

Samenhang tussen werkvormen/lesactiviteiten Godsdienst en online methode 

Ik ben tevreden over de wijze waarop ik met de online methode de volgende werkvormen en 

lesactiviteiten kan onderwijzen:  

1. Verschillende vormen van kennisoverdracht en -verwerking 

2. Tussentijdse toetsing van kennis van leerlingen 

3. Interactieve werkvormen: dialoog met leerlingen 

4. Activerende werkvormen 

5. Samenwerking tussen leerlingen 

6. Verschillende vormen van toetsing (proefwerk, quiz, presentatie, betoog, 
werkstuk, project, etc.) 

 

Vijf docenten zijn het oneens met deze stelling en drie docenten zijn het eens (gemiddelde 2,88). 

Twee docenten die het oneens zijn geven de volgende toelichting: 

“Ik zou het goed vinden als er per onderwerp, en ook binnen de thema's meer verschillende 

werkvormen worden aangeboden, waar je dan zelf voor de les uit kan kiezen, of leerlingen kan laten 

kiezen, welke je gebruikt.” 
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“Tussentijdse toetsen zijn vrijwel onmogelijk door het ontbreken van concrete teksten en begrippen. 

Samenwerkingsopdracht zijn beperkt” 

Een docent die het eens is met de stelling gaf de volgende toelichting: 

“De dialoog is lastig. Waar zit de balans tussen gepersonaliseerd leren, werken op je eigen tempo en 

de dialoog aan gaan? Hoe gaat dit samen of hoe kan dit samen gaan? Hierin valt nog wel stappen te 

maken.” 

3.4.4 Rol als docent 

 Ja Nee 

Is uw rol als docent door het gebruik van de online methode veranderd? 8 0 

 

Alle docenten geven aan dat hun rol is veranderd door het gebruik van de online methode. Uit de 

korte toelichting blijkt dat dit voor zes docenten te maken heeft met minder frontaal onderwijs en 

meer aandacht voor het begeleiden van zelfstandig werken van leerlingen.  Een docent zegt 

bijvoorbeeld: “meer coaching, minder vertellen...opbouw van de lessen zijn anders. Omdat ze op 

eigen tempo kunnen werken”.  

Daarnaast wordt genoemd: het lesgeven door middel van ICT, het zelf arrangeren van leermaterialen 

van leerlingen, en minder tijd voor onderwijsleergesprek. Een docent benoemt dat zijn rol is 

veranderd omdat hij de digitale methode als belemmerend ervaart voor het tempo van zijn lessen.   

3.4.5 Randvoorwaarden 

De 8 docenten kregen een lijst met randvoorwaarden voor school-specifieke innovaties met ICT 

voorgelegd. Aan hen werd vervolgens gevraagd: ‘Welke van de volgende randvoorwaarden zijn 

volgens jou (on)voldoende aanwezig voor goed onderwijs binnen de leerlablessen?’ (zie Tabel 13) 

Tabel 13. Frequentie docenten aanwezigheid van randvoorwaarden 

Randvoorwaarden 
Voldoende 
aanwezig 

Onvoldoende 
aanwezig 

Techniek/hardware in de klassen 7 0 

Mobiel netwerk (wifi) 8 0 

Software 5 2 

Scholing in ICT vaardigheden docenten 1 2 

Tijd voor docenten voor arrangeren materialen 1 6 

Leerlingen voldoende ICT vaardig 3 4 

Ondersteuning management 4 1 

Ondersteuning collega's 3 0 

anders, namelijk… “platform voor de digitale methode” 0 2 

Geen van bovenstaande 0 0 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat docenten met name tevreden zijn over hardware in de klassen, wifi 

en beschikbaarheid van software. Docenten zijn minder tevreden over de beschikbare tijd om de 

leermaterialen te arrangeren en over de mate waarin leerlingen voldoende ICT vaardig zijn.   
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Aan het einde van de vragenlijst kregen docenten de mogelijkheid om nog enkele opmerkingen als 

feedback te geven voor de ontwikkelaars van de digitale methode. Enkele opmerkingen van 

docenten verdienen vermelding: 

* Ga zo door!! 

* De methode/ lesopzet sluit qua gebruiksvriendelijkheid en taalgebruik niet goed aan bij de 

doelgroep vmbo BB/ KB. 

* De methode geeft aardig wat mogelijkheden om de leerlingen zelfstandig op hun eigen tempo 

door de lesstof te laten gaan. Maar juist in het vak godsdienst lijkt het mij ook belangrijk om veel 

met elkaar (te leren) samenwerken, ervaringen te delen, in gesprek te zijn. Daarvoor zou ik wel 

meer werkvormen, handvaten, mogelijkheden in de methode willen zien. 

* weergave; mag wel iets aantrekkelijker en leerlingvriendelijker  

* lesdoelen moeten duidelijk geformuleerd voor de leerlingen. 

* Meer professionaliteit. betere didactische vaardigheden en ict vaardigheden. 
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Bijlage E 
Beschrijvende gegevens Ervaringsvragenlijst januari & mei  

Evaluatie Methode 

 

Meting januari Meting mei 

Stellingen M SD N M SD N 

1. In het digitale Godsdienstboek kan je gemakkelijk dingen 

terugzoeken die je niet meer weet 3,14 1,08 77 2,74 1,08 84 

2. Het lesmateriaal in het digitale Godsdienstboek is duidelijk 2,97 1,03 77 2,85 1,01 84 

3. In het digitale Godsdienstboek kan je gemakkelijk zien wat 

je hebt gedaan en wat je nog moet doen 2,45 1,18 77 3,18 1,11 84 

4. In het digitale Godsdienstboek kan je uit een aantal 

opdrachten kiezen welke je het leukst vindt 2,01 0,95 77 2,15 0,98 84 

5. In het digitale Godsdienstboek kan je zelf kiezen hoe je een 

opdracht aanpakt 3,05 1,07 77 2,87 0,99 84 

6. Als je vragen hebt, kan je de meeste antwoorden zelf 

vinden in het digitale Godsdienstboek 2,88 1,09 77 2,63 0,99 84 

7. In het digitale Godsdienstboek kan je op je eigen manier 

leren 2,90 0,98 77 2,95 1,05 84 

8. Je kan je eigen weg uitstippelen bij het werken met het 

digitale Godsdienstboek 2,69 1,06 77 2,77 1,07 84 

9. Je kan veel leren van het lesmateriaal uit het digitale 

Godsdienstboek 3,25 0,98 77 3,13 1,00 84 

10. De opdrachten in het digitale Godsdienstboek passen bij 

wat je al kan en weet 2,87 0,99 77 2,85 0,95 84 

 

Tabel motieven 

Ik ben enthousiast over het gebruik van Chromebooks in de Godsdienstlessen omdat … 

 Meting januari Meting mei 

 M SD N M SD N 

1) … ik uitdagende digitale opdrachten kan maken 2,73 0,93 74 2,38 1,03 71 

2) … ik zelf kan kiezen welke digitale opdrachten ik maak 2,37 1,00 71 1,96 1,01 72 

3) … de digitale opdrachten leuk zijn om te doen 2,49 1,09 75 2,31 1,03 75 

4) … de digitale opdrachten niet te makkelijk zijn 2,85 0,89 74 2,84 1,01 73 

5) … de digitale opdrachten passen bij wat ik leuk vind 2,33 1,04 75 2,22 1,03 73 

6) … ik digitale opdrachten op de Chromebook mag maken 3,40 0,85 75 2,93 1,08 72 

7) … ik digitale opdrachten op verschillende manieren mag aanpakken 2,72 0,97 72 2,49 1,07 69 

8) … de digitale opdrachten passen bij wat ik interessant vind 2,41 1,01 75 2,21 1,09 73 

9) … ik zelf digitale opdrachten mag uitkiezen die bij mij passen 2,00 1,02 72 1,84 0,96 68 

 

We hebben verder bekeken of de vier interventieklassen van elkaar verschilden in hun evaluatie van de 

methoden en hun motieven (zie onderstaande tabel). De klassen verschilden van elkaar op de 

voormeting in januari wat betreft hun evaluatie van de methode, F(3,73) = 3.573, p = .018, waarbij 

vwo-leerlingen minder positief waren over de digitale methode in vergelijking met de andere klassen. 

Bij de nameting in mei is er geen verschil meer tussen de klassen in hun evaluatie van de methode, 

F(3,68) = 2.045, p = .116. Wat betreft hun motieven voor werken met de Chromebooks verschillen de 

klassen bij de meting in juni van elkaar, F(3,60) = 6.850, p < .001, maar in januari was dat nog niet het 

geval, F(3,71) = 2.759, p = .048. Leerlingen in de vmbo bb-klas en de havo/vwo klas rapporteren 

sterkere motieven waarom ze enthousiast worden van het gebruik van Chromebooks in de 

Godsdienstlessen in vergelijking met leerlingen in de vwo-klas en t/havo klas.  
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 Evaluatie methode Motieven 

 Meting januari Meting mei Meting januari Meting mei 

klas M SD N M SD N M SD N M SD N 

Vwo 2.45 .71 23 2.57 .60 22 2.38 .76 22 2.08 .62 18 

Havo/Vwo 2.99 .61 29 3.02 .78 27 2.79 .48 28 2.76 .68 23 

Tvmbo/Havo 2.92 .73 20 2.69 .70 18 2.47 .65 20 2.01 .87 18 

Vmbo bb 3.16 .51 5 3.02 .40 5 2.99 .49 5 3.12 .12 5 
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Bijlage F 
Leerlingpanel 30 mei 2017 

Gemiddelde Godsdienstles: hoe ziet die eruit? 

Th-1 

Start is korte uitleg over de opdracht, dan zelfstandig werken aan de opdrachten op de Chromebook, 

aan het eind heel soms controle van de opdrachten. Meestal lukt het om tijdens de les alle 

opdrachten af te maken en heb je nooit huiswerk. Docent werkt met mondelinge overhoringen om te 

oefenen voor het SO of proefwerk. Niet iedereen krijgt een mondelinge overhoring: “de docent 

draait aan een rad, en je krijgt een overhoring als het rad bij je naam stopt.” De docent gebruikt het 

rad ook weleens aan het einde van de les om dan de opdrachten van één leerling na te kijken. 

HV-1 

Aan het begin legt de docent de doelen van de les uit. Iedereen werkt zelfstandig aan opdrachten op 

de Chromebooks. Leerlingen die het moeilijk vinden kunnen vooraan zitten en samen met de docent 

de opdrachten bespreken (dit doet de docent nog niet zo lang). De rest van de klas werkt dan 

zelfstandig verder. Als je de opdrachten niet af hebt kun je ze thuis of de volgende les afmaken. Er is 

heel soms controle of je de opdrachten hebt gemaakt. “Je kunt in de methode niet heel goed zien 

welke opdrachten zijn gemaakt, dus dat maakt het voor de docent lastig om te controleren.” Ze 

werken niet alleen op de Chromebooks, ze moesten ook samenwerken door het bouwen van een 

hoge toren en we moesten de tien geboden met foto’s uitbeelden.  

V-1 

Leraar geeft afwisselend les; soms kijken ze een film, de andere helft van de les werken ze aan 

opdrachten. Soms werken ze aan een alternatieve opdracht, bijvoorbeeld het maken van een 

Tabernakel. Ze moeten wel een verslag maken van de films die ze kijken. De lessen zijn vooral erg 

gezellig, de leraar is niet streng, maakt veel grappen en geeft nooit huiswerk op en zegt ook niet wat 

we af moeten hebben. “maar als we het niet afkrijgen is het ook niet erg, maar het is daardoor wel 

onduidelijk wat voor de toets geleerd moet worden.” 

Digitale Godsdienstmethode: hoe werken jullie daar mee? 

Th-1 

Werken met drie methoden; eerst met wikiwijs, toen met nieuwe platform, nu met word-

documentjes. Wikiwijs werkte niet goed, de opdrachten raakten kwijt. De docent maakt nu de 

documentjes met opdrachten en zet die klaar in Classroom. Wij gebruiken die documentjes om onze 

opdrachten in te maken en de docent kan met ons meekijken. Dat werkt fijner dan de website.  

HV-1 

We maken de opdrachten op de Chromebook via de nieuwe methode. Die werkt fijner dan 

Classroom: “Dat heeft voornamelijk te maken met de inhoud van de opdrachten; eerst stonden er 

meer dan 20 leerdoelen in, nu zijn de opdrachten inhoudelijk beter veranderd”. Je moet alleen 

oppassen dat je niet op het kruisje drukt want dan ben je al je antwoorden kwijt. 
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V-1 

We maken de opdrachten op de Chromebook via de nieuwe methode. Er staan leerdoelen in en daar 

staat in wat je die les gaat leren. De docent kan zien wat je allemaal gemaakt hebt en hoe lang je 

over een opdracht doet  

Nabespreken van opdrachten door docenten?  

TH-1 

Opdrachten worden wel nabesproken, maar niet alle vragen worden daarin behandeld. Dus voor 

deze vragen weten de leerlingen niet of ze het goede antwoord hebben opgeschreven. Verder 

hebben de leerlingen van TH de indruk dat meer op kwantiteit dan kwaliteit wordt gelet. Als een 

leerling veel vragen heeft gemaakt maar twijfelt over de kwaliteit van zijn antwoorden, krijgt hij vaak 

nog een hoog cijfer. 

HV & V 

Leerlingen geven aan dat ze door samenwerken op hun antwoorden komen, en dat onderling 

overleggen over de antwoorden eigenlijk de enige controle is die ze hebben. Dit komt ook doordat 

veel vragen meningvragen zijn. 

Nadeel aan het werken met de digitale Godsdienstmethode? 

Hv-1 

De nieuwe website werkt beter. Het zou handig zijn als je de opdrachten zelf kan nakijken. De 

toetsen zijn vaak moeilijker dan de opdrachten op de Chromebook, doordat het andere vragen zijn. 

Het verschil zit erin dat toetsen door de leraar gemaakt worden en de opdrachten op de 

Chromebook niet. Met de opdrachten zijn leerlingen niet lang bezig, ze kunnen hiervoor de bijbel van 

het internet gebruiken. 

Th-1 

De leraar maakt zowel de toets als opdracht, waardoor leerlingen beter voorbereid zijn. De leraar 

geeft in de les vaak aanwijzingen wat voor soort vragen de leerlingen kunnen verwachten. Zij ervaren 

dus geen verschil tussen oefeningen en toets. Ook vraagt docent meer naar de mening van 

studenten. 

V-1 

De nieuwe website is iets duidelijk, maar kan nog wel verbeterd worden. De website is erg sloom, 

“en er staat elke keer bij dat er maar nul minuten zijn om de opdrachten te maken. Ongeacht hoe 

groot de opdracht is.” Je moet elke keer aangeven hoe goed je het hebt gedaan, maar de meeste 

leerlingen vullen het niet serieus in. 

Bij de vorige website (wikiwijs) werden oefeningen door de leraar gemaakt, nu merken de leerlingen 

dat de oefeningen makkelijker zijn dan de toets. Leerlingen vonden de Tabernakel-opdracht leuk, 

maar deze stond niet in de Chromebook. Leerlingen hebben voldoende tijd om de opgaven te 

maken. 
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V: in boeken staat duidelijker vermeld wat voor een toets geleerd moet worden. Bij de Chromebook 

staan alleen leerdoelen vermeld, daar moeten de leerlingen antwoorden zelf bijzoeken.  

TH, HV en V: Op internet zijn vaak veel verschillende betekenissen te vinden, waardoor het voor 

leerlingen lastig te kiezen is. Een boek hanteert één betekenis en biedt in dat opzicht meer 

duidelijkheid. 

HV: Bij elke opdracht staan andere leerdoelen, dat maakt het onoverzichtelijk wat leerlingen leren, 

want voor elke vraag moet opnieuw opgeschreven worden wat ze hier leren. 

Hebben jullie veel keuzevrijheid tijdens het werken? 

TH: Leerlingen hebben veel vrijheid, de leraar herkent sneltoetsen niet waardoor ze stiekem kunnen 

wisselen tussen spelletjes en werken. Wanneer de leraar ziet dat er spelletjes gespeeld worden, 

dreigt hij met nablijven maar dat wordt niet nagekomen. Naast werktempo kunnen leerlingen 

opdrachten voor het hogere niveau maken maar ze zijn er vrij in of ze dat willen doen. 

HV: Leerlingen krijgen veel keuzevrijheid, waardoor ze na hun opdrachten spelletjes kunnen spelen. 

Maar ze worden ook afgeleid tijdens het werken, dus spelen ook vaak spelletjes terwijl ze ook aan 

hun opdracht kunnen werken. De leraar heeft alle geluiden door maar reageert slechts met een 

waarschuwing. Leerlingen mogen zelf bepalen of ze voorin gaan zitten om met de leraar opdrachten 

te maken. 

V: Als je klaar bent met de les heb je de vrijheid om vooruit te werken of iets voor jezelf te doen. 

Maar de docent is daar niet altijd op voorbereid, waardoor het lang duurt om de volgende les klaar te 

zetten. Als leerlingen een spelletje spelen wordt een leerling eruit gestuurd of de Chromebook 

ingenomen. Bij de Tabernakel hadden de leerlingen vrijheid in de manier van uitvoering.  Bij kleine 

opdrachten op de Chromebook maken de leerlingen oefeningen klassikaal. 

Hoe gemotiveerd ben je voor het vak godsdienst? (geef een cijfer tussen 1 en 10) 

TH: LL1:8, LL2: 7 

HV: LL3:5 of 6, LL4: 6 

V: LL5: Leerling is niet perse gemotiveerd maar vindt het ook niet vervelend, er is een fijne sfeer. 

Voor het maken van opdrachten: 6, LL6: 6 of 7 

Uit de resultaten op de vragenlijst blijkt: leerlingen worden het meest enthousiast van werken met 

een Chromebook omdat ze de digitale opdrachten op de Chromebook mogen maken. Wat vinden 

jullie hiervan? 

Alle leerlingen zijn het ermee eens dat het ermee te maken kan hebben dat veel leerlingen typen 

fijner vinden dan schrijven. Dit kan per vak en per leerling verschillen. 

Verder zijn alle leerlingen het ermee eens dat ze geen keuzevrijheid hebben in de digitale 

opdrachten. De oefeningen die de leerlingen moeten maken liggen allemaal vast. 

Sluit de methode aan op jullie interesses en belevingswereld?  
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TH: Leraar geeft opdrachten waarbij leerlingen zelf moeten onderzoeken hoe zij in hun dagelijks 

leven in aanraking komen met onderdelen van geloof. Sommige dingen zijn wel interessant, maar dat 

heeft voornamelijk te maken met de leraar. 

HV: De leerlingen vinden de uitleg van hun docent niet aansluiten op hun interesses of 

belevingswereld. Nieuwe projecten als een maquette van een tempel vinden de leerlingen een leuke 

afwisseling ten opzichte van werken op de Chromebook.  

V: Ja, leraar legt Bijbelteksten uit zodat die meer aansluit op de wereld van nu. Zo begrijpen de 

leerlingen de bedoeling van de teksten beter. Of je geïnteresseerd bent in een onderwerp kan ook te 

maken hebben met je kennis van een onderwerp. Veel onderwerpen zijn een herhaling voor de 

leerlingen, maar door het vanuit een ander perspectief te zien leren ze nieuwe meningen herkennen. 

Tips voor de docenten en over de methode 

TH: Meer nakijken zodat leerlingen goed kunnen voorbereiden voor de toets, de leraar kan ook meer 

uitleggen. 

HV: De leerlingen zouden het fijn vinden als de toetsvragen meer lijken op de oefeningen in de les. 

V: Verduidelijking, zodat leerlingen makkelijker kunnen zien wat ze moeten leren. En dan met name 

een overzicht van leerdoelen en te maken opdrachten 

 


