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

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

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

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

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

Utrecht en Universiteit Leiden. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door subsidie van het NRO, 

dossiernummer 405-15-823.  

  

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

School 3.4 Mavo. Het interventieonderzoek bestaat uit twee metingen, een voormeting (oktober 2016) 

en een nameting (juni 2017). Deze metingen worden teruggekoppeld in dit schoolrapport. Van het 

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

schoolrapport dat nu voor u ligt, zullen de resultaten specifiek voor School 3.4 Mavo besproken 

worden.  

 

Schoolcontext1
 

School 3.4 Mavo (hierna: School 3.4) is een kleinschalige openbare school voor mavo. De school is 

onderdeel van School 3.4 College en bestaat uit twee vestigingen: de vestiging Vmbo en 

Praktijkonderwijs in Heem waar de Mavo-afdeling onderdeel van uit maakt, samen met een afdeling 

beroepsgericht en praktijkschool/lwoo en de vestiging havo/atheneum/gymnasium in Beverwijk. 

Iedere opleiding in School 3.4 College heeft een eigen gebouw. Leerlingen van de verschillende 

opleidingen hebben zo hun eigen plek en hun eigen sfeer. De Mavo-vestiging heeft een 

vestigingsdirecteur, adjunct-vestigingsdirecteur en vier teamleiders (voor elk leerjaar één teamleider). 

Er werken ongeveer 55 docenten op de vestiging en er zitten ongeveer 800-850 leerlingen op school. 

 

Alle leerlingen met een mavo (tl) of mavo/havo (tl/havo) advies starten binnen School 3.4 College op 

de locatie mavo in mavo/havo brugklassen. In dat eerste brugklasjaar bekijken ze of de leerling 

doorstroomt naar mavo 2 of kan opstromen naar havo 2 op de locatie in Heemskerk. Bij elk rapport 

wordt een schriftelijk advies meegegeven, waarin staat of een leerling voor een schakeling naar havo 2 

in aanmerking komt. In de lessen wordt extra stof aangeboden of verdieping of verrijking uit havo 

stof. Elke leerling heeft wekelijks een coachgesprek op het onderwijsleerproces samen met zijn/haar 

coach. In dit coachgesprek en in overleg met de vakdocent stelt de leerling zijn/haar leerdoelen per 

vak. De leerling krijgt hiermee individuele begeleiding om elk vak op een zo hoog mogelijk niveau te 

volgen. Naast de mavo-havo brugklassen wordt de onderbouw gekenmerkt door talentstromen, 

coaching en een dagstart/dagsluit. In de bovenbouw hebben leerlingen keuze uit vier examentrajecten: 

mavo, verzwaard programma mavo (voor opstroom naar havo), mavo + (met beroepsgericht 

praktijkvak) en thbo (met beroepsgericht MBO-vak). 

 

Visie en missie van de school 

De school omschrijft de onderwijsvisie als volgt: 

In onze opleiding stellen we één uitgangspunt centraal: het stimuleren en uitdagen van leerlingen om 

het beste uit zichzelf te halen. Hierbij richten we ons onderwijs op de talenten en mogelijkheden van 

de individuele leerling. We willen de leerlingen zo een kans bieden zich persoonlijk te ontwikkelen, te 

excelleren en zich optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de maatschappij. 

 

Visie op gepersonaliseerd leren 

Op de website wordt ‘gepersonaliseerd leren’ als volgt geïntroduceerd: 

                                                           
1 Bronnen: website School 3.4, www.scholenopdekaart.nl en gesprekken met schoolleiding 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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“In het schooljaar 2015-2016 zijn we begonnen met de implementatie van gepersonaliseerd leren 

in de brugklas en in het schooljaar 2016-2017 wordt dit gecontinueerd in klas twee. We bieden 

onderwijs waarbij de leerling centraal staat en waarbij gekeken wordt naar de talenten en 

mogelijkheden van de individuele persoon. Er wordt bij gepersonaliseerd leren uitgegaan van de 

leerling, omdat elke leerling anders is. Leerlingen hebben verschillende leerstijlen en leerstrategieën. 

Ze kunnen goed zijn in bepaalde vakken, maar zwak in andere. Essentieel in dit onderwijs is de rol van 

de coach die de leerlingen begeleidt in het onderwijsleerproces om de persoonlijke doelen te bereiken 

en de talenten te benutten. Wekelijks vindt de coaching op onderwijsleerproces plaats.  

Het rooster en het leermateriaal zijn er op aangepast om het onderwijs zo goed mogelijk te 

ondersteunen. In de onderbouw zijn er momenten ingeroosterd aan het begin en eind van de dag 

waarop de coaches de dag met de groep starten en afsluiten. 

Om recht te doen aan verschillen moeten leerlingen kunnen werken op verschillende niveaus en op 

verschillend tempo. Naast de reguliere lessen zullen er dan ook werklessen worden ingeroosterd 

waarop leerlingen begeleid zelfstandig aan opdrachten kunnen werken. Er is digitaal lesmateriaal 

ontwikkeld in de zogenaamde Portal, zodat elke leerling daadwerkelijk op eigen tempo en eigen 

niveau aan de lesstof kan werken. Zowel in leerjaar 1 als in leerjaar 2 werkt de leerling met een eigen 

device met dit digitale lesmateriaal.” 

Onderzoeksvragen 
 

School 3.4 wilde met dit onderzoek te weten komen hoe de rol van docent als didactische coach en de 

inzet van de Learning portal bijdraagt aan het zelfstandig en gepersonaliseerd leren van leerlingen. 

Hierbij gaat het zowel om de uitvoering als om de ervaringen met en de effectiviteit van de interventie. 

Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. Hierbij duidt de term ‘gepersonaliseerde 

lessen’ op de in paragraaf 3 beschreven interventie met betrekking tot gepersonaliseerd leren en ICT. 

 

1. Uitvoering van de interventie: 

a) Hoe geven leraren invulling aan de gepersonaliseerde lessen met gebruik van de Learning 

portal? 

b) Hoe geven leraren invulling aan hun rol als didactische coach? 

c) Hoe geven leerlingen invulling aan de mogelijkheden tot differentiatie in de Learning portal 

en tijdens de werklessen? 

 

2. Ervaring van de interventie: 

a) Hoe ervaren leraren de gepersonaliseerde lessen met gebruik van de Learning portal en de 

didactische coaching? 

b) Hoe ervaren leerlingen de gepersonaliseerde lessen met gebruik van de Learning portal en 

de didactische coaching? 

 

3. Effecten van de interventie: 

a) Wat zijn de effecten van de gepersonaliseerde lessen met gebruik van de Learning portal en 

de didactische coaching op de motivatie van leerlingen? 

b) Wat zijn de effecten van de gepersonaliseerde lessen met gebruik van de Learning portal en 

de didactische coaching op de zelfregulatievaardigheden van leerlingen? 
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Interventie 
 

De school zit aangesloten bij leerlab Docent als Didactische Coach. Binnen dit leerlab zijn scholen 

tijdens schooljaar (‘15/’16) begonnen met het invoeren van coachlessen en zijn leraren opgeleid tot 

coach. School 3.4 College Mavo is in september 2015 van start gegaan met een plan voor coaching in 

de brugklas. In schooljaar ‘16/’17 is de school gestart met een uitbreiding van dit plan; schooljaar 2 

gaat ook coachen, schooljaar 1 en 2 gaan werken met de materialen uit de Learning Portal (zie Tabel 1 

voor een overzicht van de interventiekenmerken). De school laat zich inspireren door Kunskapsskollan 

(Zweeds onderwijsconcept) en is onderdeel van het Zo.Leer.Ik scholen netwerk. 

 

Tabel 1. De interventiekenmerken van schooljaar ‘16/’17 per leerjaar 

Interventie- 

kenmerken 

Beschrijving M1 M2 M3 M4 

Dagstart/dagsluit Per week 10 keer een dagstart of dagafsluiting van 20 minuten 

in coachgroepen (= halve klas) 

 

x x   

Wekelijkse 

coaching 

Leerlingen bespreken hun voortgang tijdens de wekelijkse 

individuele coaching met hun coach. Een coach heeft 

maximaal 20 leerlingen aan wie hij/zij wekelijkse coaching 

geeft. Daarnaast vinden elke periode Coach-Ouder-Leerling 

(COL) gesprekken plaats. 

 

x x x  

Logboek Leerlingen houden in hun logboek bij aan welke taken ze deze 

week gaan werken 

 

x x   

Learning portal 

KED-SENS
©
  

Een digitale lesmethode die het mogelijk maakt om het 

onderwijs meer gedifferentieerd in te richten. In de portal staat 

digitale lesmateriaal voor alle vakken. De leerling kiest zelf 

hoe hij/zij het leerdoel gaat behalen en doet dus een sterk 

beroep op de vaardigheden van leerlingen om een eigen 

leerstrategie uit te stippelen en een planning te maken. 

 

x x   

Didactisch 

coachen 

Vakdocent bepaalt of een les een instructieles of een werkles
2
 

wordt. Tijdens een werkles kunnen leerlingen zelfstandig aan 

de slag met de Learning portal en zal de vakdocent didactisch 

coachen gericht op het ondersteunen van het 

onderwijsleerproces bij leerlingen. 

x x   

 

Aan het onderzoek doen Leerjaar 1, 2 en 3 mee. Leerjaar 1 en 2 vormen de interventiegroepen en 

leerjaar 3 is de controlegroep. 

 

Het gepersonaliseerd leren krijgt vorm op verschillende manieren (zie Tabel 2).  

 

                                                           
2 In schooljaar ‘15/’16 waren er werklessen opgenomen in het rooster, dit is in ‘16/’17 teruggedraaid en wordt overgelaten 

aan de vakdocent. Er bleek gedurende het schooljaar geen duidelijk onderscheid meer tussen instructie- en werklessen. Na de 

meivakantie (’17) zijn alle M1 en M2 docenten er op gewezen om hun lessen – naar eigen inzicht – in te delen in instructie- 

en werklessen.  
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Tabel 2. Beschrijving van gepersonaliseerd leren per interventiekenmerk 

Kenmerk Beschrijving Gepersonaliseerd leren? 
KED-SENS 

Learning 

Portal
©
 

Digitaal platform voor de vakken Nederlands, 

Engels, Frans, Duits, Geschiedenis, 

Aardrijkskunde, Economie, Wiskunde, 

Biologie en Science. Het curriculum is 

georganiseerd op verschillende niveaus van 

moeilijkheid. 

 

Docent- en leerlinggestuurd 
gepersonaliseerd leren is mogelijk: 

bijvoorbeeld een leerling kiest opdrachten 

op een moeilijker niveau of docent wijst 

herhalingsopdrachten toe aan specifieke 

(groep) leerlingen.  

In de praktijk werd alleen in M1 gebruik 

gemaakt van niveaudifferentiatie. 

Tempovariatie werd wel frequent gebruikt. 

Logboek en 

coaching op het 

leerproces 

Centraal staat dat leerlingen hun eigen 

leerproces gaan monitoren. Ze houden een 

logboek bij met hun dagelijkse en wekelijkse 

leerdoelen. De coach helpt de leerling bij het 

plannen en reflecteren op de leerdoelen. De 

leerlingen zien de coach elke dag 

(dagstart/dagsluit) en één keer in de week 

tijdens de wekelijkse coaching. 

Leerlinggestuurd.  

Leerlingen worden bewust gemaakt van 

hun leerstrategieën zodat zij beter hun 

eigen leerproces kunnen monitoren. 

Didactisch 

coachen
©

 

Alle vakdocenten hebben coachtraining gehad. 

Elke docent is zowel coach als vakdocent: 

Tijdens de les coacht de docent leerlingen 

door middel van feedback op het proces. 

Docentgestuurd.  

Leraren houden rekening met individuele 

behoeften van leerlingen, vooral in de 

vorm van gepersonaliseerde feedback. Met 

name tijdens zogenoemde werklessen. 

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, 

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

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

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

van een interventie zijn een voor- en nameting en een controlegroep nodig.   

 

Deelnemers 

Aan dit onderzoek deden drie leerjaren van School 3.4 mee, M1, M2 en M3. Uit elk leerjaar zijn twee 

klassen geselecteerd voor deelname aan het onderzoek. Bij de selectie van deze zes klassen is rekening 

gehouden met klassenkenmerken ten behoeve van de vergelijkbaarheid. Bij de M1 en M3 klas is de 

instroom van leerlingen zo divers (zittenblijvers, ex-havisten, etc.) en de interventie is voor beiden 

even nieuw dat het niet uitmaakt welke klassen daar geselecteerd worden (m.u.v. 3e klas ‘verzwaarde 

route’: die zijn uitgesloten van deelname). Beide tweede klassen hebben dezelfde coach & coachgroep 

ten opzichte van vorig schooljaar (‘15/’16). Deelname aan het onderzoek was vrijwillig en de ouders 

van de leerlingen is om toestemming gevraagd.  

 Docenten van zowel het M1 als M2 docententeam werden betrokken bij het onderzoek door 

middel van (groeps)gesprekken.  

 

Dataverzameling 

Bij de voormeting in oktober hebben in totaal 149 leerlingen een vragenlijst ingevuld, waarvan 76 

jongens (51.0%) en 73 meisjes (49.0%). De responspercentage per conditie was 96.2% (M1), 94% 

(M2) en 92.9% (M3). Bij de nameting hebben in totaal 142 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 

73 jongens (51.4%) en 69 meisjes (48.6%). De responspercentage per conditie was 100% (M1), 76% 

(M2) en 92.9% (M3). De respons van leerjaar M2 is op de nameting minder in vergelijking met de 

voormeting. Alleen leerlingen die zowel de voor- als nameting hebben ingevuld worden meegenomen 



Eindrapport School 3.4 

7 
 

in de effectberekeningen; een lagere representatie van M2 op de nameting kan de resultaten hebben 

beïnvloed. Voor de twee ervaringsvragenlijsten werden leerlingen uit M1 en M2 uitgenodigd. Bij de 

eerste afname werden ook leerlingen uit M3 gevraagd de vragenlijst in te vullen. De gemiddelde 

responspercentage was respectievelijk 89.2 % en 95.0 % voor de eerste en tweede afname van de 

ervaringsvragenlijst. 

 Voor de twee groepsgesprekken met docenten werden beide keren alle docenten uit het M1 en 

M2 docententeam uitgenodigd. Bij het eerste gesprek (oktober 2016) waren 7 docenten en een 

teamleider aanwezig en bij het tweede gesprek (juni 2017) waren 4 docenten aanwezig. Bij de 

panelgesprekken met leerlingen waren 6 leerlingen uit M2 (februari 2017) en 8 leerlingen uit M1 (juni 

2017) aanwezig.  

Instrumenten 
Vragenlijst 

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

zelfregulatie (32 items), autonomie-ondersteuning van de docent (8 items) en self-efficacy 

(zelfvertrouwen in eigen kunnen; 5 items). De vragen zijn niet aangepast aan de context van de 

Learning Portal of Didactisch Coaching omdat de vragen voor zowel interventiegroep als 

controlegroep ingevuld moesten kunnen worden. Op basis van de items zijn schalen geconstrueerd. 

Voor een uitgebreide uitleg over de instrumenten verwijzen we naar bijlage A. 

 

Ervaringsvragenlijst 

In februari 2017 hebben leerlingen uit de experimentele groepen (M1 en M2) een vragenlijst ingevuld 

over hun ervaringen met de interventie. Een vergelijkbare vragenlijst is in mei 2017 nogmaals 

voorgelegd aan leerlingen om te kijken of de (her)introductie van werklessen de ervaringen van 

leerlingen zou beïnvloeden. In Tabel 3 staan de vragenlijstonderdelen per afname. In deze rapportage 

worden alleen de resultaten op de tweede ervaringsvragenlijst afname gerapporteerd. De resultaten van 

de eerste afname zijn te vinden in het tussenrapport (tevens opgenomen in Bijlage B). 

 

Tabel 3. Onderdelen in ervaringsvragenlijst.  

 
Vragenlijstonderdeel Voorbeeldvraag Jan 

‘17 

Mei 

‘17 

A. Didactisch coaching 

docenten / werken aan 

opdrachten tijdens de les
3
  

Tijdens het werken aan een opdracht in de les, checken mijn 

docenten hoe goed ik de opdracht begrijp 

x x 

B. Differentiatie-

mogelijkheden  

Als je in de les aan opdrachten werkt, komt het volgende dan 

wel eens voor? Een opdracht op een manier aanpakken die bij 

mij past 

 x 

C. Learning portal In de Learning portal kan ik gemakkelijk zien wat ik heb gedaan 

en wat ik nog moet doen 

x x 

D. Vakken in de Learning 

portal 

Bij welk vak vind je het het prettigst om met de Learning portal 

te werken? 

x x 

E. Gebruik van het device 

en online lesmateriaal 

Als je de iPad/device gebruikt tijdens de lessen, wat doe je er 

dan mee? 

x  

F. Coaching Mijn coach bespreekt met mij hoe ik mijn leerdoelen kan halen x  

G. Open vraag – tops & 

tips 

Wat zou je graag anders willen zien aan de onderwijsaanpak; 

manier van werken met de Learning portal, dagstart/dagsluit, 

werklessen, plannen met logboek 

x x 

 

Leerlingen beantwoorden de schalen A, C en F op een vijfpuntsschaal met antwoord categorieën 

‘klopt helemaal niet’ (1) tot ‘klopt precies’ (5). Met de vragen onder B wilden we te weten komen in 

                                                           
3
 De vragen zijn ontwikkeld op basis van de evaluatiewijzer didactisch coachen met indicatoren feed-up, feedback en feed-

forward 
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hoeverre leerlingen zelf keuzes maken. Daarvoor was het onderscheid nodig tussen of leerlingen 

differentiatiemogelijkheden herkennen in de klas (het kan/mag tijdens de les) en hoe vaak ze er dan 

gebruik van maken (frequentie). De zes antwoordmogelijkheden waren ‘ik doe het nooit omdat het 

niet mag/kan’ (1), ‘ik doe het nooit maar het mag/kan wel’ (2), ‘ik doe het heel soms’ (3), ‘ik doe het 

soms’ (4), ‘ik doe het regelmatig’ (4) en ‘ik doe het vaak’ (5). In de analyses zijn de antwoorden van 

leerlingen eerst opgesplitst naar leerlingen die de differentiatiemogelijkheden herkennen (score 2 of 

hoger) en vervolgens is daar een gemiddelde score voor berekend op een schaal van 1 tot 5 en zijn 

deze gemiddelden gerapporteerd per differentiatiemogelijkheid. Bij D wilden we weten bij welke 

vakken leerlingen de Learning portal het prettigst en minst prettig vinden werken en konden leerlingen 

één of meerdere vakken aankruisen. Met het vragenlijstonderdeel E wilden we het gebruik van ict in 

kaart brengen. Als laatste vraag lieten we leerlingen middels twee open vragen een top en een tip 

formuleren over de huidige onderwijsaanpak.  

 

Interviews 

Met docenten is een groepsinterview gehouden aan het begin van het schooljaar (oktober 2016). Bij de 

docenten lag de focus op de invulling, uitvoering en ervaringen van de interventie. Tijdens het 

interview hebben de docenten enkele vragen over de verwachte invulling van het werken met de Portal 

en de coaching beantwoord via een korte vragenlijst. Hun antwoorden zijn besproken tijdens het 

interview. Het interview met de docenten duurde ongeveer 50 minuten. Halverwege en aan het einde 

van het schooljaar heeft de onderzoeker met twee cq. vier docenten een evaluatief interview gehouden 

waarin werd teruggeblikt op hoe de interventie dit schooljaar verliep. Andere docenten waren ook 

uitgenodigd voor dit interview, maar konden vanwege een volle agenda de bijeenkomst(en) niet 

bijwonen. De aantekeningen van deze bijeenkomst(en) zijn gebruikt om inzicht te krijgen in het 

verloop van de interventie. 

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

je meestal tijdens de les?’), de ervaring van de interventie, maar ook over keuzes die leerlingen zelf al 

dan niet mogen maken en de motivatie voor het werken met de Learning Portal in het algemeen. De 

interviews met de leerlingen duurden gemiddeld 45 minuten. 

Analyses 
Vragenlijst zelfregulatie en motivatie 

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 M1, M2 en M3 klassen op de 

voormeting significant van elkaar verschilden.  

Voor elke schaal uit de vragenlijst is een covariantie-analyse (ANCOVA) gedaan, waarbij de 

nameting de afhankelijke variabele is, de conditie de afhankelijke variabele is en de voormeting als 

covariaat opgenomen is.  

 

Ervaringsvragenlijst 

Eerst zijn per item en per schaal beschrijvende gegevens (gemiddelde, standaarddeviatie) 

gerapporteerd. Vervolgens is er gekeken of er tussen de beide afnames een verschil zit (daling/stijging) 

op de vragen die in beide ervaringsvragenlijsten zijn gesteld. Als laatste is gekeken of leerlingen uit 

M1 verschillen in ervaring van leerlingen in M2 middels een ANOVA.  

 

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. 
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Resultaten 

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

gemiddelde scores op de voormeting. De twee M1 klassen, de twee M2 klassen en de twee M3 klassen 

kunnen daarom elk als één groep beschouwd worden. 

 

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

nameting berekend. Tabel 4 laat de beschrijvende gegevens zien van zowel de voor- als nameting op 

de motivatieschalen.  

 

Uit de beschrijvende gegevens valt op het eerste gezicht op dat leerlingen uit M1 gemiddeld hogere 

scores hebben voor intrinsieke motivatie dan de leerlingen uit M2 en de controleconditie. Dat geldt 

voor zowel de voor- als de nameting. Om betekenis te kunnen geven aan verschillen tussen de groepen 

is een covariantie-analyse gedaan op de schalen. In deze manier van analyseren wordt nagegaan of er 

samenhang is tussen de score op de nameting en de groep waarin de leerlingen zitten (experimenteel 

M1, experimenteel M2 of controle M3) én wordt er rekening gehouden met de score op de 

voormeting. Deze analyse is op elke schaal apart toegepast. Voor geïdentificeerd motivatie scoren de 

leerlingen in de experimenteel M1 en controle M3 groepen hoger in vergelijking met de experimentele 

conditie M2, F(2, 130) = 3.492, p = .033, partial η² = .053. Eenzelfde effect hebben we gevonden voor 

de schaal extrinsieke motivatie, F(2, 130) = 4.003, p = .021, partial η² = .060. Een ander verschil werd 

gevonden voor amotivatie, F(2, 130) = 5.780, p = .004, partial η² = .084, waarbij de experimentele M2 

en controle M3 groepen hogere scores rapporteren dan de experimentele M1 groepen. Met 

uitzondering van het effect gevonden op amotivatie (medium), zijn de gerapporteerde effecten klein te 

noemen.  

 

Tabel 4: beschrijvende statistieken voor- en nameting van de motivatieschalen, uitgesplitst naar 

conditie. 
Schaal  Experimenteel 

M1 

Experimenteel  

M2 

Controlegroep 

M3 

 M SD N M SD N M SD N 

Intrinsieke 

motivatie 

voormeting 3.39 0.79 50 2.70 0.60 47 2.76 0.69 52 

nameting 3.07 0.69 52 2.64 0.70 38 2.81 0.57 52 

Geïdentificeerde 

motivatie 

voormeting 3.86 0.74 50 3.59 0.76 47 3.71 0.57 52 

nameting 3.79 0.66 52 3.34 0.78 38 3.65 0.56 52 

Extrinsieke 

motivatie 

voormeting 3.06 0.90 50 3.46 0.73 47 3.36 0.67 52 

nameting 3.28 0.72 52 3.02 0.67 38 3.36 0.66 52 

Amotivatie voormeting 2.90 0.76 50 2.49 0.84 47 2.03 0.67 52 

 nameting 2.03 0.72 52 2.43 0.71 38 2.35 0.68 52 

 

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

self-efficacy (vertrouwen in eigen kunnen) en autonomie-ondersteuning door docenten. Uit de 

covariantie-analyse bleken geen verschillen tussen groepen op deze schalen.  

 

Tabel 5: beschrijvende statistieken voor- en nameting van self-efficacy en autonomie-ondersteuning, 

uitgesplitst naar conditie. 
Schaal  Experimenteel 

M1 

Experimenteel  

M2 

Controlegroep 

M3 

 M SD N M SD N M SD N 

Self-efficacy voormeting 3.60 0.72 50 3.40 0.71 47 3.60 0.55 52 

nameting 3.56 0.67 52 3.36 0.76 38 3.58 0.65 52 

Autonomie-

ondersteuning 

voormeting 3.57 0.43 50 3.11 0.53 47 3.13 0.56 52 

nameting 3.29 0.35 52 3.01 0.42 38 3.08 0.57 51 
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Tabel 6 geeft de gemiddelden, standaardafwijkingen en het aantal ingevulde vragenlijsten weer voor 

de zelfregulatievragenlijst. Voor de schalen zelfeffectiviteit zelfregulatie, zelfevaluatie product en 

zelfevaluatie proces zijn er geen verschillen tussen de experimentele groepen en de controlegroep. Uit 

de covariantie-analyse bleek een verschil tussen de verschillende condities voor taakoriëntatie, F(2, 

128) = 3.791, p = .025, partial η² = .058, waarbij experimentele M2 groep lager scoort in vergelijking 

met de experimentele M1 en de controlegroep. Eenzelfde onderscheid waarbij M2 lager scoort dan M1 

en de controlegroep werd gevonden voor doorzettingsvermogen, F(2, 128) = 3.822, p = .025, partial η² 

= .058.Voor planning blijkt de experimentele M1 groep hoger te scoren in vergelijking met de 

experimentele M2 en controlegroep F(2, 128) = 3.260, p = .042, partial η² = .050. De gevonden 

effecten zijn klein te noemen.  

 

Tabel 6: beschrijvende statistieken voor- en nameting van de zelfregulatieschalen, uitgesplitst naar 

conditie. 
Schaal  Experimenteel 

M1 

Experimenteel  

M2 

Controlegroep 

M3 

 M SD N M SD N M SD N 

Taakoriëntatie voormeting 3.22 0.61 49 3.08 0.63 47 3.04 0.75 52 

nameting 3.07 0.70 52 2.67 0.68 38 3.00 0.65 51 

Planning voormeting 3.28 0.75 49 3.17 0.58 47 3.08 0.78 52 

nameting 3.30 0.79 52 2.92 0.68 38 3.05 0.72 51 

Doorzettings-

vermogen 

voormeting 3.73 0.70 49 3.24 0.48 47 3.15 0.68 52 

nameting 3.51 0.64 52 2.93 0.70 38 3.17 0.69 51 

Zelfeffectiviteit-

zelfregulatie 

voormeting 3.35 0.69 49 3.30 0.50 47 3.13 0.70 52 

nameting 3.37 0.59 52 3.20 0.71 38 3.14 0.60 51 

Zelfevaluatie 

product 

voormeting 3.94 0.86 49 3.28 0.74 47 2.82 0.92 52 

nameting 3.69 0.77 52 3.15 0.93 38 3.11 0.88 51 

Zelfevaluatie 

proces 

voormeting 3.08 0.98 49 3.03 0.72 47 2.79 0.84 52 

nameting 3.06 0.78 52 2.76 0.61 38 2.87 0.84 51 

 

 

Ervaringsvragenlijst leerlingen 
 

Met een vragenlijst zijn de ervaringen van leerlingen met de interventie in kaart gebracht halverwege 

en aan het einde van het schooljaar. De eerste afname van de vragenlijst is gerapporteerd in de 

tussenrapportage (zie tevens Bijlage B). Tijdens de tweede afname zijn dezelfde vragen gesteld, maar 

zijn ook enkele vragen toegevoegd (zie paragraaf Instrumenten). Hieronder volgen eerst de resultaten 

van deze nieuwe vragen. In Tabel 7 staan de beschrijvende gegevens van de vragen over de 

werklessen die na de meivakantie zijn gestart. Uit de vergelijking tussen de experimentele klassen M1 

en M2 blijkt dat de leerjaren op alle vragen van elkaar verschillen. De leerlingen van de klas M1 

scoren op alle vragen hoger dan de leerlingen van klas M2. Met andere woorden, als we kijken naar de 

vragen, kunnen we zeggen dat de leerlingen van klas M1 tijdens de werklessen en dagstart/dagsluit 

meer ervaren gepersonaliseerd te leren en meer duidelijkheid ervaren over wat ze moeten doen.  
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Tabel 7: beschrijvende statistieken Werkles-vragen, uitgesplitst naar conditie. 
Vraag Experimenteel 

M1 

Experimenteel  

M2 

Totaal 

 M SD N M SD N M SD N 

Tijdens de dagstart maak ik een planning 

voor de werkles(sen) van die dag 

4.19 0.71 53 3.88 0.63 42 4.05 0.69 95 

Het is duidelijk wanneer er voor een vak een werkles 

gepland is 

3.62 0,77 53 3.10 0.76 42 3.39 0.80 95 

Tijdens een werkles zijn de leerlingen vooral aan het 

werk en de docent beantwoordt vragen 

3.98 0.72 53 3.50 0.77 42 3.77 0.78 95 

Tijdens een werkles mag ik zelf kiezen welke 

opdrachten ik ga doen 

4.00 0.86 53 .3.57 0.70 42 3.81 0.82 95 

Tijdens de werkles werken leerlingen aan 

verschillende opdrachten 

4.13 0.81 53 3.69 0.75 42 3.94 0.81 95 

Tijdens een werkles weet ik precies wat ik moet doen 3.66 0.65 53 3.33 0.72 42 3.52 0.70 95 

Tijdens een werkles mag ik ook aan andere vakken 

werken 

4.25 0.81 53 3.79 0.78 42 4.04 0.82 95 

Tijdens de dagsluit kijk ik terug op de werkles(sen) 

van die dag: is het gelukt wat ik wilde doen? 

3.55 1.10 53 2.83 1.06 42 3.23 1.13 95 

 

In Tabel 8 staan de beschrijvende gegevens van de vragen over de differentiatiemogelijkheden die 

leerlingen ervaren tijdens de lessen en het werken met de Learning Portal. In de meest rechter kolom 

wordt het aantal leerlingen weergegeven die bij deze activiteit het antwoord gaven ‘ik doe dit nooit, 

omdat het niet mag/kan’. Deze leerlingen zijn uitgesloten van de gemiddelde-berekening voor die 

activiteit en dat verklaart het variërende aantal leerlingen per conditie per activiteit (de N varieert). De 

gemiddelde scores zijn namelijk berekend op basis van het aantal leerlingen die vinden dat deze 

activiteit wel kan/mag, waarbij een score 1 staat voor ‘ik doe het nooit’ en een score 5 staat voor ‘ik 

doe het vaak’. Een voorbeeld; voor de differentiatiemogelijkheid ‘een moeilijkere opdracht maken’ 

zijn er 17 leerlingen die aangeven dat ze dit nooit doen omdat ze die mogelijkheid niet zien (het 

mag/kan niet). Het totaal gemiddelde van deze differentiatiemogelijkheid is 2.33 waaruit blijkt dat 

leerlingen heel soms een moeilijkere opgave maken. Ook het reflecteren in het logboek wat een 

leerling deze les heeft geleerd komt zelden voor. De differentiatiemogelijkheden een opdracht op mijn 

manier aanpakken (3), hulp vragen aan een docent (4) en mijn planning bijhouden (5) worden 

frequenter benut door leerlingen.  

Uit de vergelijking tussen M1 en M2 blijkt dat de differentiatiemogelijkheid ‘mijn planning 

voor het vak bijhouden in m’n logboek’ verschilt voor leerlingen uit leerjaar 1 en 2, F(1,94) = 12.924, 

p = .001, partial η² = .122. Leerlingen uit leerjaar 1 houden vaker hun planning bij in hun logboek dan 

leerlingen uit leerjaar 2.  

 

Tabel 8: beschrijvende statistieken Differentiatiemogelijkheden, uitgesplitst naar conditie. 
Activiteit Experimenteel 

M1 

Experimenteel  

M2 

Totaal Aantal ‘niet 

mogelijk’ 

 M SD N M SD N M SD N Frequentie 

1. Een andere opdracht maken dan 

m'n klasgenoten 

2.59 0.88 46 2.73 1.20 40 2.65 1.04 86 9 

2. Een moeilijkere opdracht maken 2.08 1.09 39 2.59 1.35 39 2.33 1.25 78 17 

3.Een opdracht op een manier 

aanpakken die bij me past 

3.53 1.27 51 3.30 1.18 40 3.43 1.23 91 4 

4. Hulp vragen aan een docent 3.09 0.99 53 2.93 1.02 42 3.02 1.00 95 0 

5. Mijn planning voor het vak 

bijhouden in m’n logboek 

3.68 1.21 53 2.77 1.20 42 3.23 1.28 95 0 

6. In mijn logboek opschrijven wat 

ik tijdens de les heb geleerd 

2.26 1.14 46 2.37 1.24 35 2.31 1.18 81 14 

 

Er zijn twee vragenlijstschalen bij zowel de eerste en tweede afname van de ervaringsvragenlijst aan 

leerlingen voorgelegd: ervaringen met de Learning Portal & ervaringen met Didactisch Coaching. De 

gemiddelde scores van die twee schalen zijn weergegeven in Tabel 9. Daaruit valt op te maken dat de 
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ervaring van de Learning portal tussen de eerste en tweede meting een beetje afgenomen is, terwijl die 

voor Didactisch Coaching hetzelfde is gebleven. Leerlingen uit leerjaar 1 zijn positiever over het 

gebruik van de Learning portal dan leerlingen uit leerjaar 2, F(1,84) = 23.488, p < .001, partial η² = 

.225. Er zijn geen verschillen tussen de leerjaren voor Didactisch coaching. Let op: dit betreft alleen 

een selectie leerlingen die de ervaringsvragenlijst tijdens zowel de eerste als de tweede afname hebben 

ingevuld (Learning portal n = 84; Didactisch coaching n = 79).  

 

Tabel 9: beschrijvende statistieken twee metingen van de ervaringsvragenlijst schalen, uitgesplitst 

naar conditie. 
Schaal  Experimenteel 

M1 

Experimenteel  

M2 

Totaal 

 M SD N M SD N M SD N 

Learning 

portal 

Meting 1 3.07 0.61 47 2.65 0.66 37 2.88 0.66 84 

Meting 2 3.04 0.48 53 2.32 0.91 42 2.72 0.79 95 

Didactisch 

Coaching 

Meting 1 3.15 0.43 45 2.90 0.59 34 3.04 0.52 79 

Meting 2 3.07 0.49 53 3.06 0.64 42 3.06 0.56 95 

 

Vakken in de Learning portal 

In deze tweede afname hebben we leerlingen wederom gevraagd bij welk vak ze het prettigst en minst 

prettig werken met de Learning portal. In Figuur 1 en Figuur 2 staan de percentages van het aantal 

keren dat het vak als prettigst of minst prettig is aangekruist, uitgesplitst naar meting 1 en meting 2. 

Uit beide Figuren valt op te maken dat de vakken die leerlingen het prettigst vinden voor beide 

metingen de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde betreft. De vakken die leerlingen het minst 

prettig vinden zijn Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Science en Frans.  

 

 
 

Figuur 1. Percentages vakken in de Portal die het prettigst werken, uitgesplitst naar meting 1 en 2. 
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Figuur 2. Percentages van vakken in de Portal die het minst prettig werken, uitgesplitst naar meting 1 

en 2 

 

Open vragen in de ervaringsvragenlijst 

Leerlingen werden met twee open vragen aan het einde van de ervaringsvragenlijst gevraagd wat zij 

goed vinden aan de huidige manier van werken (‘tops’) en wat zij graag anders zouden willen zien 

(‘tips’). Deze vragen zijn eerst gecategoriseerd naar thema en vervolgens is geteld hoe vaak een 

categorie werd genoemd door leerlingen. In Tabel 10 wordt een overzicht gegeven van het aantal keer 

dat een categorie werd genoemd met uitsplitsing naar leerjaar. Uit de ‘tops’ valt op dat leerlingen in 

het eerste leerjaar de lichte tas, het makkelijk werken met de iPad, de overzichtelijke portal en de 

ondersteuning van de coach zeer waarderen. Voor leerjaar twee zijn er minder opvallende ‘tops’, maar 

voor beide leerjaren geldt dat de hulpmiddelen om het eigen leerproces te sturen (planning, logboek, 

dagstart, coach), dat je zelf mag bepalen hoe je werkt en dat de iPad en portal helpt om snel informatie 

op te zoeken wordt gewaardeerd. Uit de tips-categorieën valt op dat het kunnen werken met boeken 

het vaakst wordt genoemd. Sommige van deze leerlingen geven aan de beschikbaarheid van boeken 

als aanvulling op de learning portal te missen wanneer ze voor een toets gaan leren, terwijl andere 

leerlingen de kreet ‘boeken terug’ hebben opgeschreven. De laatste terminologie komt vooral voor bij 

leerlingen uit leerjaar 2. Opvallend voor leerjaar 1 lijkt de behoefte aan meer uitleg en structuur door 

de docent; ze willen betere uitleg van de stof (‘Leg uit hoe we de opdrachten het beste kunnen 

aanpakken’) en uitleg over de lesdoelen (‘Misschien wat duidelijker aan geven aan kinderen wat ze 

moeten doen want soms zie ik dat kinderen niet weten wat ze moeten doen’).  
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Tabel 10. Categorieën tops en tips ervaringen 

 
 M1 M2 Totaal 

 f f f 

Tops    

1. Makkelijk informatie/antwoorden terugvinden of opzoeken op internet of in de portal 7 4 11 

2. Geen boeken en dus een lichte tas (ook: je kunt je boeken niet vergeten) 9 1 10 

3. Coachgesprek is fijn, coach is luisterend oor en behulpzaam 10 2 12 

4. Portal is overzichtelijk/ fijn 10 0 10 

5. iPad werkt makkelijk (ook: niet meer schrijven) 7 1 8 

6. Planning, logboek, dagstart/sluit zorgt dat je weet wat je moet doen en wat je hebt 

gedaan 

6 6 12 

7. Je mag zelf bepalen hoe je werkt en in je eigen tempo 7 3 10 

8. Portal werkt bij sommige vakken goed 1 1 2 

Individuele antwoorden 4 3 7 

“alles is goed” 5 3 8 

“niks/ geen idee” 2 12 14 

Missing 1 8 9 

 

Tips 

   

1. Boeken weer terug, vaker met boeken werken, boeken beschikbaar maken om uit te 

leren (ook: geen wifi thuis) 

6 14 20 

2. Bij sommige vakken portal verbeteren of boek toevoegen (genoemde vakken: 

themavakken, GS, AK, BIO, Science) 

6 3 9 

3. Meer en duidelijker uitleg van leraren 10 3 13 

4. Lesdoelen duidelijker aangeven (welke opdrachten moeten af?) 6 1 7 

5. Overzichtelijk om iets terug te vinden in de portal (zien wat je al gedaan hebt en wat je 

nog moet doen) 

3 4 7 

6. Learning portal duidelijker maken 4 1 5 

7. Minder strenge docenten 5 0 5 

8. Problemen met werken op ipad verminderen (linkjes die niet werken, wifi, afgeleid zijn, 

portal als app ipv software met wifi) 

4 0 4 

9. Geen portal meer of minder werken met portal 0 2 2 

10. Cijfers blijven 0 2 2 

Individuele antwoorden 9 9 18 

“alles” 0 1 1 

“niets, alles is goed” 7 2 9 

Missing 1 5 6 

 

Interviews leraren 
 

Aan het einde van het schooljaar zijn alle docenten uit het M1 en M2 team uitgenodigd om deel te 

nemen aan een groepsgesprek. In totaal heeft de onderzoeker 4 docenten kunnen spreken, waarvan 3 

docenten lesgeven in een moderne vreemde taal. De hieronder beschreven ervaringen en invulling van 

leraren betreft dus een niet-representatief beeld van het docentencorps. De interviews hebben in twee 

rondes plaats gevonden; het eerste gesprek met 1 docent die lesgeeft in de tweede klas (R1) en het 

tweede gesprek met 3 mvt-docenten waarvan twee lesgeven in de eerste klas en een docent in de 

tweede klas (R2, R3, R4). Hieronder volgt een samenvatting van de evaluaties van deze docenten, 

gestructureerd per interventiekenmerk. 

 

Werklessen 

De invulling van de werklessen is veranderd van jaar 1 (‘15’16) naar jaar 2 (‘16’17). In jaar 1 mochten 

de leerlingen tijdens de werklessen ook met andere vakken bezig zijn; dat gebeurt in jaar 2 niet of te 

weinig. Daarnaast waren in jaar 1 de werklessen parallel geroosterd en konden leerlingen kiezen bij 

welke docenten hij/zij ging zitten. Docenten hebben dat onoverzichtelijk ervaren maar voor de coach 

was dit praktischer en had je meer ruimte om met de leerlingen te plannen. R1 ervaart dit “als een stap 

achteruit”. Volgens R234 ervaren leerlingen meer vrijheid in de werklessen en waarderen ze dat. 
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Learning portal 

De learning portal is niet overzichtelijk genoeg voor leerlingen: “wat leerlingen vooral lastig vinden is 

dat als ze iets hebben gedaan het later niet meer kunnen terugvinden” (R1). Het logboek lijkt hen daar 

slechts gedeeltelijk bij te helpen, evenmin als de planner in de ELO. R1 snakt naar oplossingen; er 

wordt te traag geanticipeerd in school op problemen. R234 ervaren dit anders. Ook zij zijn gedeeltelijk 

kritisch, er zitten bijvoorbeeld beoordelingscriteria in de learning portal maar dit zegt de leerlingen 

niets en moet je in eigen taal duidelijk maken. Ook zou er meer variatie in het aanbod van materialen 

mogen zijn (materialen zijn saai). R234 zouden willen dat de learning portal overzicht geeft wat een 

leerling heeft gedaan. Dat kan nu niet, waardoor ze het leerproces niet goed kunnen volgen. Ook kan 

de learning portal qua aanbod (inhoud) nog verder worden verbeterd. 

 

(Didactisch) coaching 

De dagstart en dagsluit worden als positief ervaren en geeft zicht op de leerlingen. Voor leerlingen is 

de dagstart een moment om te ervaren of ze voldoende zijn ingepland en voorbereid. Het is ook een 

moment om zichzelf daarin te corrigeren als ze het nog niet goed gepland hebben, vaak helpen 

leerlingen elkaar daarbij. Over de dagstart wordt ook wel gezegd dat het voor de ene leerling beter 

werkt dan voor de ander. De docenten (R234) merken een verschil in hun eigen rol als docent; door 

het coachen ben je veel meer dan vroeger bezig om leerlingen bewust te maken van het leerproces. Je 

vraagt de leerling steeds waar ben je, waar sta je. Door de didactische coach groep weten docenten ook 

beter wat ze moet doen in de gesprekken waarin ze leerlingen begeleiden naar bewustwording wat 

nodig is om leerdoel te behalen.  

 

Gepersonaliseerd leren? 

Hoewel het coachen van leerlingen goed wordt geëvalueerd, vindt R1 dat er nog geen sprake is van 

gepersonaliseerd leren. Het doel gepersonaliseerd leren wordt nog niet bereikt: alle leerlingen werken 

nog naar hetzelfde proefwerk toe. ”Ze werken nog niet om een trede (in de learning portal) omhoog te 

gaan” (R1). De school gaat dit wel aanpakken door de inzet van het volgsysteem Stroom. Wat R1 dan 

wel betreurt dat er nog geen introductie op het programma heeft plaatsgevonden, dus heeft R1 twijfels 

over de slaagkans. 

De andere geïnterviewde docenten (R234) ervaren wel dat er meer gepersonaliseerd wordt gewerkt. 

Leerlingen kunnen keuzes maken in tempo en er wordt vakinhoud op verschillende manieren 

aangeboden. Leerlingen kunnen op maat werken (oefeningen overslaan, zelf bepalen wanneer ze een 

toets doen) en beter hun eigen zwaktes ontdekken en daaraan werken. Er is nog geen variatie in 

niveau, dat zou wel moeten. 

 

Als opbrengsten wordt door de docenten genoemd: 

 leerlingen kunnen beter plannen (wordt opgemerkt bij COL-gesprekken) 

 leerlingen hebben geleerd dat ze weleens zichzelf overschatten en hun ideeën over zichzelf 

moet aanpassen 

 leerlingen leren dat ze meer tijd moeten inplannen voor sommige vakken 

 leerlingen realiseren zich dat ze dingen aan de docent moeten vragen als ze het niet snappen 

 leerlingen kunnen beter benoemen waar ze hulp kunnen krijgen 

 Specifiek voor mvt: leerlingen krijgen meer vaardigheden aangeleerd (voorheen vooral 

schriftelijk, nu ook mondelinge en luistervaardigheden), leerlingen krijgen een bredere 

vakinhoud aangeboden.   

 

Met andere woorden: leerlingen hebben inzicht in de eigen valkuilen en hebben op het terrein van 

zelfstandig leren en zelfsturing geleerd. Volgens R1 zijn er op het gebied van motivatie nauwelijks 

opbrengsten, maar dat heeft meer te maken met de tweedeklassers waar ze les aan geeft, niet met de 

portal (“Als je boeken had gehad, dan was dit hetzelfde geweest”, R1). 

 

Wat levert het op voor de docent? 

De docenten R2, R3 en R4 reflecteren op hun eigen rol als docent. Ze geven aan het lesgeven leuker te 

vinden. Er is namelijk een hele andere dynamiek in de lessen, met meer zicht op wat leerlingen doen. 
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Ook maken ze zelf aanvullend lesmateriaal. Ook de lesovergangen gaan gemakkelijker omdat 

leerlingen nu weten dat ze moeten luisteren omdat ze anders niet zelfstandig aan het werk kunnen. Het 

contact met de leerlingen is leuker. Deze docenten geven wel aan dat de werkdruk omhoog is gegaan 

met deze manier van werken: het vergt meer voorbereiding (planner) en ontwikkelen van materialen. 

Ook moet je goed afstemmen met elkaar zodat leerlingen niet de hele dag instructie hebben. 

Interviews leerlingen 
Leerlingen uit M1 en M2 zijn geïnterviewd in een groepsgesprek. In het M1-leerlingpanel waren 8 

leerlingen aanwezig (juni 2017) en in het M2-leerlingpanel zaten 6 leerlingen (maart 2017).  

  

Werklessen 

M1 leerlingen zijn na de meivakantie geïnterviewd en werden gevraagd naar de (her)introductie van 

werklessen (het gesprek van M2 vond plaats voor de meivakantie). De M1 leerlingen herkennen de 

indeling instructielessen en werklessen het duidelijkst bij Nederlands, Engels en Wiskunde. 

 

Logboek 

M1 leerlingen gebruiken het logboek om leerdoelen en werkdoelen aan het begin van de les 

opschrijven voor het vak, maar de planners zijn niet altijd beschikbaar. Op verschillende plaatsen staan 

de werk en leerdoelen (o.a., planner op ELO, planner op papier uitgedeeld, planner op het bord 

geschreven) maar de leerlingen kunnen de planner die niet altijd vinden, het klopt volgens hen niet of 

de planner is leeg.   

M2 leerlingen gebruiken het logboek niet allemaal. Ze vinden het logboek onhandig en de lijntjes 

waarop je moet schrijven zijn te klein.  

 

Learning portal 

M1 leerlingen merken op dat je in de portal je wel kan vinden wat je al hebt gedaan maar in de portal 

kun je geen antwoorden controleren (dat lukt soms wel op andere manieren). Of docenten controleren 

wat je hebt gedaan wisselt: de ene doet het wel de ander niet. Voor het leren van de toets moet je veel 

zoekwerk verrichten in de portal. Leerlingen verschillen van mening of ze nu liever werken met iPad 

of boek; met name gaat hier dan om waar je de meeste verdieping (informatie) kunt halen. IPad zien ze 

toch vooral als een manier om tijdens de les spelletjes te doen. 

De mening van M2 leerlingen over de portal is over het algemeen negatief. De leerlingen werken 

liever met een boek dan de portal omdat de portal meer tijd kost en de informatie moeilijker te vinden 

is en lastiger te begrijpen. Hoewel uit de ervaringsvragenlijst naar voren komt dat ze de portal bij 

Nederlands, Engels en Wiskunde prettig vinden werken komt dit niet naar voren in interviews. Als 

verklaring voor de lage waardering van de portal bij de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en 

Science zeggen deze leerlingen dat ze bij die vakken nauwelijks gebruik maken van de portal. Als de 

portal dan wel wordt gebruikt dan begrijpen ze de teksten niet: “Er staat precies hetzelfde, maar met 

woorden die we niet begrijpen. In het boek staat het meer uitgelegd in voor kinderen te begrijpen 

woorden zodat we het wel begrijpen”.  

 

(Didactisch) coaching 

Zowel M1 als M2 leerlingen waarderen de begeleiding van de coach. Het is iemand die je helpt, die 

met je mee denkt en waar je terecht kunt met hulpvragen, als vertrouwenspersoon. De coach begeleidt 

bij de planning omdat je wekelijks of tweewekelijks je toetsen, je cijfers bespreekt en hoe de week er 

uit gaat zien.   

 

Gepersonaliseerd leren? 

M1 leerlingen kunnen zelf het tempo bepalen. Dit komt omdat afhankelijk van hoe hard je in de les 

werkt je wel of geen huiswerk hebt. Je mag zelf bepalen of je oefeningen wel of niet doet (vaak wel in 

overleg met docent) en als je klaar bent mag je aan een ander vak gaan werken en zelf bepalen op welk 

niveau je opdrachten doet. Als ze een niveau hoger maken (‘witte opdrachten’) dan is dit voor 

verdieping: “… soms ben ik gauw klaar en dan wil ik voor een toets toch iets meer verdieping.” 

M2 leerlingen zijn minder positief over de mate van gepersonaliseerd leren. Een leerling zegt daar 

over “dit is niet gepersonaliseerd leren, maar gewoon een andere manier van werken”. Leerlingen 
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missen vooral de mogelijkheid om op verschillende niveaus te werken: iedereen moet toch gewoon 

hetzelfde doen. Leerlingen denken dat dit komt omdat dit gewoon handiger is voor docenten. Coaches 

sturen hier ook niet op. Een andere leerling geeft aan dat ze het niet erg vindt dat er niet op een hoger 

niveau gewerkt kan worden: “Ik denk dat het al moeilijk genoeg is”. Wel geven ze aan dat 

tempoverschillen mogelijk zijn. Het overslaan van opdrachten en vooruitwerken mag soms.  

 

Verschil in ervaringen M1 <> M2 

M1 leerlingen zijn over het algemeen positiever over de Learning portal, het logboek en 

gepersonaliseerd leren. M2 leerlingen is gevraagd naar een mogelijke verklaring hiervoor. Leerlingen 

in de tweede klas zijn minder gemotiveerd dan toen ze in de eerste klas zaten. Dat komt deels doordat 

ze alles in de eerste klas nog nieuw en leuk vinden, maar dat nieuwtje is er nu af. Deels komt het 

omdat ze de Learning portal niet fijn vinden werken. Daarnaast geven ze aan dat ze de overgang van 

leerjaar 1 naar leerjaar 2 als groot ervaren (“er wordt veel van ons verwacht”). Naast dat dit een 

bekend fenomeen is, lijkt de overgang naar de interventie deze overgang extra te verzwaren.  

Conclusies 
 

1. Uitvoering van de interventie: 

a) Hoe geven leraren invulling aan de gepersonaliseerde lessen met gebruik van de Learning portal?
4
 

 

Er is voor gekozen om bij alle vakken (m.u.v. beeldende vorming, rekenen en muziek) te werken met 

de Learning portal. Het idee van de portal is dat het makkelijker is om gepersonaliseerd les te geven 

vanwege het gedifferentieerde aanbod. Er zijn kleurcodes in de portal die weergeven op welk niveau 

een module kan worden gemaakt. Leraren ervaren aan het begin van het schooljaar nog weinig 

mogelijkheden om op verschillende manieren bij hetzelfde leerdoel te komen of op verschillende 

niveaus te werken in de portal. De kleurcodes zijn wel aanwezig, maar vaak zijn het dezelfde 

opdrachten. Meerdere docenten ervaren de noodzaak om de portal aan te vullen met andere materialen 

om variatie in het lesaanbod te hebben of om leerlingen op verschillende manieren hun leerdoelen te 

laten bereiken. Later in het jaar hebben leraren een workshop gevolgd waarin uitgelegd werd hoe ze de 

learning portal kunnen arrangeren. Daarmee verkregen ze ook meer inzicht in de mogelijkheden van 

de portal. 

Leerlingen kunnen keuzes maken in tempo en er wordt vakinhoud op verschillende manieren 

aangeboden. Leerlingen kunnen op maat werken (o.a. oefeningen overslaan, thuis opdrachten 

afmaken, zelf bepalen wanneer ze een toets doen, aan een ander vak werken) en hun eigen zwaktes 

ontdekken en daaraan werken. Leraren bieden leerlingen nog beperkt variatie in niveau aan in de 

lessen.  

 

b) Hoe geven leraren invulling aan hun rol als (didactische) coach?
 5
 

 

Coaching 

De leerlingen in leerjaar 1 en 2 zien hun coach tijdens de dagstart en dagsluit en wekelijks tijdens de 

individuele coachingsgesprekken. Sinds dit schooljaar hebben alle leerlingen een logboek. Leerlingen 

schrijven hun leerdoelen per vak in het logboek. De focus tijdens de coachmomenten ligt op 

planningsvaardigheden. Leerlingen bespreken met hun coach of ze de deadlines halen voor de vakken 

en hoe ze hun leerdoelen bereiken. De docenten zijn vooral aan het controleren en checken of 

leerlingen de logboeken goed bijhouden. Docenten merken een belangrijk voordeel van het logboek: 

leerlingen hebben beter zicht op hun taken doordat het logboek een goed (week)overzicht biedt. 

 

                                                           
4
 Deze onderzoeksvraag is beantwoord met het groepsinterview aan het begin van het schooljaar, beschreven in het 

tussenrapport, en de interviews met docenten aan het eind van het schooljaar 
5
 Deze onderzoeksvraag is beantwoord met het groepsinterview aan het begin van het schooljaar, beschreven in het 

tussenrapport, en de interviews met docenten aan het eind van het schooljaar 
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Didactische coaching 

Tijdens werklessen kunnen leerlingen zelfstandig aan het werk aan de hand van hun planning. 

Leerlingen leren tijdens de werklessen om driewekelijks, wekelijks en/of dagelijks doelen te stellen en 

te plannen. De vakdocent helpt in dit proces en helpt hen op hun proces te reflecteren. De werk- en 

leerdoelen worden aangereikt door de docent en het is aan de leerlingen om te zorgen dat ze die doelen 

binnen de gestelde termijn halen. Er is weinig keuzemogelijkheid voor leerlingen; alle leerlingen moet 

alle leerdoelen bereiken.  

 

c) Hoe geven leerlingen invulling aan de mogelijkheden tot differentiatie in de Learning portal en 

tijdens de werklessen? 

 

Learning portal 

Volgens leerlingen uit leerjaar 1 is het mogelijk om een moeilijkere opgave (op havoniveau) te maken 

in de portal (in overleg met de docent), hoewel ze hier zelden gebruik van maken. Leerlingen uit 

leerjaar 2 ervaren die mogelijkheid niet. Leerlingen ervaren wel de mogelijkheid om een opdracht op 

hun eigen manier aan te pakken.   

 

Planning en werklessen 

Leerlingen geven aan te plannen volgens de door de docent aangeleverde planners. Soms wijken ze 

van de planner af in overleg met de docent (ze slaan een opdracht over, ze maken een moeilijkere 

opdracht).  Je kunt zelf je tempo bepalen en als je ergens helemaal mee klaar bent kun je aan een ander 

vak werken. Leerlingen uit leerjaar 1 houden vaker hun planning bij in hun logboek dan leerlingen uit 

leerjaar 2. Er wordt door leerlingen veel aandacht besteedt aan planning, maar aan reflectie op de 

planning veel minder; Leerlingen reflecteren zelden op wat ze tijdens de lessen hebben geleerd.  

 

2. Ervaring van de interventie: 

a) Hoe ervaren leraren de gepersonaliseerde lessen met gebruik van de Learning portal en de 

didactische coaching? 

 

Docenten verschillen van mening in de mate van gepersonaliseerd leren binnen de huidige 

onderwijsaanpak. Docenten zien dat leerlingen vrijheid hebben in het tempo en het kiezen of 

gebruiken van verschillend lesmateriaal of verwerking, maar er is nog geen of weinig keuze in niveau. 

Het ontbreken van niveaudifferentiatie wordt door docenten gekoppeld aan de vaste toetsmomenten en 

een proefwerk wat op één niveau wordt aangeboden; er is weinig noodzaak om te differentiëren op 

niveau. Anderzijds zien docenten dat leerlingen meer inzicht hebben gekregen in hun eigen valkuilen 

en dat leerlingen dus op het terrein van zelfstandig leren en zelfgestuurd leren veel hebben geleerd.  

 

De werklessen geven de leerlingen vrijheid om zelfstandig aan hun eigen planning te werken. Deze 

vrijheid is wel minder in vergelijking met vorig schooljaar (‘1516), toen de werklessen nog parallel 

geroosterd werden en leerlingen konden kiezen bij welk vak ze tijdens dat uur een werkles zouden 

volgen. De leraren die tevens coach zijn ervaren dat de coaching gericht is op het zelfstandig leren 

leren, maar dat er nog wel meer gepersonaliseerd kan worden binnen de coaching. In de situatie van 

‘werklesbanduren’ (‘1516) was er voor leerlingen wat te kiezen en konden de coaches leerlingen 

verantwoordelijk maken voor de keuzes die ze tijdens de banduren maakten. Dat is nu veel minder en 

volgens sommige docenten wordt het gevoel van ‘terugval’ ook door de leerlingen uit klas M2 ervaren 

die vorig jaar een andere aanpak hebben meegemaakt. Van de andere kant merken docenten ook dat de 

M2 leerlingen meer gericht zijn op hun eigen leerproces, doordat ze daar vorig jaar ook al aandacht 

aan hebben besteed.  

 

Volgens de docenten kan de portal nog wel verder verbeterd worden, met name het bijhouden van de 

activiteiten van de leerling (biedt docenten beter zicht op leerproces) en voor leerlingen een 

mogelijkheid om overzicht te hebben over wat ze al hebben gedaan en nog moeten doen. Ook kan de 

portal qua aanbod (inhoud) nog verder worden verbeterd. 
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Docenten merken dat het werken met de Learning portal en didactisch coachen hun rol als docent 

heeft veranderd. Ondanks de vergrote werkdruk, is hun werktevredenheid verhoogd; ze werken met 

meer plezier.  

 

b) Hoe ervaren leerlingen de gepersonaliseerde lessen met gebruik van de Learning portal en de 

didactische coaching? 

 

De leerlingen uit leerjaar 1 lijken over het algemeen positiever over de onderwijsaanpak dan leerlingen 

uit leerjaar 2 die zich veel kritischer uitlaten. De leerlingen uit leerjaar 1 vinden de coach fijn; de 

coach helpt, denkt met je mee, is een vertrouwenspersoon. Ze vinden de iPad/device vooral leuk en 

licht (minder boeken), maar brengen het device niet in verband met hun leerproces. Het plannen van 

de werk- en leerdoelen varieert sterk tussen de vakken. Dit lijkt ook te maken hebben met de ervaring 

dat studiewijzers onoverzichtelijk en/of onvindbaar zijn, te laat komen of er helemaal niet zijn.  

Leerlingen uit leerjaar 2 vinden de overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2 zwaar. Zij zijn ook minder 

gemotiveerd voor school. Ze werken over het algemeen liever met een boek dan met de portal. Het 

werken in de portal en het plannen met het logboek vraagt veel tijd, terwijl de vrijheid in hun ogen niet 

lijkt toegenomen. De coach helpt hen om het onoverzichtelijke overzichtelijk te maken.  

Gepersonaliseerd leren wordt volgens leerlingen mogelijk gemaakt door het bepalen van je eigen 

tempo, welke opdrachten je doet, en – in tegenstelling tot wat de geïnterviewde docenten denken – 

werken leerlingen uit leerjaar 1 wel (eens) op verschillende niveaus.  

 

3. Effecten van de interventie: 

a) Wat zijn de effecten van de gepersonaliseerde lessen met gebruik van de Learning portal en de 

didactische coaching op de motivatie van leerlingen? 

De verwachting luidde dat de onderwijsaanpak met de Learning portal en Didactisch Coaching in 

leerjaar 1 en 2 een positieve invloed zou hebben op de motivatie van leerlingen. Uit de vragenlijstdata 

blijkt dat leerlingen uit experimentele groep M1 en de controlegroep (M3) zich meer vanuit 

geïdentificeerde en extrinsieke redenen gemotiveerd voelen voor school in vergelijking met leerlingen 

uit de experimentele groep M2. 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 omgekeerd verband vonden we voor amotivatie: leerlingen in de 

experimentele groep M2 en controlegroep scoren hoger op amotivatie in vergelijking met de 

experimentele groep M1. Dit wordt bevestigd in de panelgesprekken waaruit blijkt dat leerlingen in de 

tweede klas sowieso minder gemotiveerd zijn in vergelijking met toen ze zelf in de eerste klas zaten. 

Als brugklasser is alles nog nieuw en interessant en doe je meer je best. Een vergelijking tussen 

brugklas en tweede klas lijkt hier dus in eerste instantie minder geschikt om uitspraken te doen over 

het effect van de onderwijsaanpak op de motivatie van leerlingen. Anderzijds kan ook geconcludeerd 

worden dat twee jaar werken met de vernieuwde onderwijsaanpak voor leerlingen in M2 er niet in 

geslaagd is om de afname in motivatie die tweedeklassers sowieso laten zien te doen afnemen. 

 

b) Wat zijn de effecten van de gepersonaliseerde lessen met gebruik van de Learning portal en de 

didactische coaching op de zelfregulatievaardigheden van leerlingen? 

De verwachting luidde dat leerlingen die werken met de onderwijsaanpak met Learning portal en 

Didactisch Coaching hun zelfregulatievaardigheden meer trainen dan leerlingen in de controlegroepen 

(M3). Ze worden namelijk geacht om zelf hun leerdoelen te plannen, hun voortgang te monitoren en 

worden daarbij gecoacht. Voor de zes verschillende zelfregulatievaardigheden die we hebben 

onderzocht, hebben we drie significante effecten gevonden: leerlingen in de experimentele M1 groep 

oriënteren zich vaker op de taak, plannen vaker en tonen meer doorzettingsvermogen tijdens het 

maken van een schooltaak dan leerlingen in de experimentele M2 groep. Hoewel de gevonden effecten 

klein zijn, lijkt de interventie voor leerlingen in M1 een positievere uitwerking op 

zelfregulatievaardigheden te hebben gehad in vergelijking met M2-leerlingen.  
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Bijlage A - Leeswijzer 

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)
6,7

. 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]  

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 

                                                           
6 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. 

 
7 Sol, Y., & Stokking, K. (2008). Leerlingparticipatie in het VO. Vormen, processen en effecten. Utrecht: IVLOS & 

Onderwijskunde, Universiteit Utrecht. 



Eindrapport School 3.4 

21 
 

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
8
. De standaard zelfregulatievragenlijst

9
 bestond uit 32 stellingen. 

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 

                                                           
8 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. 
9 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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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. 

 

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. 
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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. 

 

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)?’. 
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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 

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  

Resultaten ervaringsvragenlijst (dec ‘16/jan ’17) 

 

In december 2016 en januari 2017 hebben de klassen van leerjaar 1, 2 en 3 een vragenlijst ingevuld 

over hun ervaringen met de verschillende interventies, namelijk het gebruik van ICT (laptop of 

computerlokaal), het gebruik van de Learning portal en onderscheid tussen de verschillende vakken 

in de Learning portal (alleen leerjaar 1 en 2), didactisch coachen tijdens de les, en dagelijkse en/of 

wekelijkse contactmomenten met de coach. In totaal hebben 141 leerlingen deze vragenlijst 

ingevuld. We laten hieronder in staafdiagrammen de gemiddelde scores zien per onderdeel, per 

vraag. Leerlingen uit klas 3 kregen een kortere vragenlijst dan leerlingen uit klas 1 en 2. Klas 3 heeft 

de vragen over de Learning portal niet gezien. 

3.3.1 Gebruik ICT  

 

Figuur 1. Antwoorden op de vraag hoe vaak gebruiken jullie ICT (device/computerlokaal) op school? 

(staafje: aantal leerlingen) (n =141) 

 

Uit Figuur 1 wordt het onderscheid bevestigd tussen de interventieklassen (leerjaar 1 en 2) en de 

controleklas (leerjaar 3). Leerlingen in leerjaar 3 geven aan dat ze nauwelijks tot een paar keer per 

week gebruik maken van het computerlokaal, terwijl leerlingen in leerjaar 1 en 2 aangeven dat ze 

ongeveer de helft van de dagelijkse lessen tot elke les gebruik maken van hun laptop/device. Uit 

Figuur 2 blijkt dat leerlingen in leerjaar 1 en 2 hun device vooral gebruiken voor de Learning portal, 

het bekijken van het rooster en cijfers. Leerjaar 3 gebruikt het computerlokaal voor het checken van 

rooster, cijfers, maken van een presentatie, werkstuk of opdrachten uit een online methode.  
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Figuur 2. Antwoord op de vraag ‘Als je de computer/iPad/device gebruikt tijdens de lessen, wat doe 

je er dan mee?’ (staafje: percentage leerlingen dat dit heeft aangekruist) (n =141) 

 

3.3.2 Gebruik Learning portal 

Figuur 3. Gemiddelde scores op vragen over de Learning portal (n = 91) 
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Leerlingen konden de vragen over de Learning Portal  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. Uit Figuur 3 blijkt dat leerlingen uit leerjaar 1 en 2 aangeven dat ze het 

lesmateriaal soms wel en soms niet duidelijk vinden, soms wel en soms niet makkelijk dingen kunnen 

terugzoeken en soms wel en soms niet leerzaam vinden. De stellingen die minder positief scoren 

hebben te maken met keuzes maken in de opdrachten, dat opdrachten uit de Learning Portal  leuk 

zijn, en het overzicht in de Learning portal. 

We hebben leerlingen ook de vraag voorgelegd bij welk vak ze het prettigst en het minst prettig 

werken met de Learning portal. Er is geen algemeen beeld dat daaruit naar voren komt. De 

antwoorden van leerlingen zijn zeer wisselend. Er zijn bijvoorbeeld 28 leerlingen die de Learning 

portal bij Biologie het prettigst vinden, maar ook 39 leerlingen die de Learning portal bij Biologie het 

minst prettig vinden. Daaruit kun je niet opmaken of leerlingen dit vak binnen de Learning Portal nu 

wel of niet prettig vinden. In Figuur 4 staan de resultaten op deze vragen in een staafdiagram. Van 

alle vakken die als prettigst gescoord worden, is dat voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde 

het hoogst. Van alle vakken die als minst prettig gescoord worden, is dat voor de vakken 

Geschiedenis, Aardrijkskunde en Science het hoogst.  

 

Figuur 4. Aantal keer dat een vak binnen de Learning portal als prettigst of minst prettig is gescoord 

(n = 89). 

De leerlingen kregen vervolgens een open vraag voorgelegd waarom ze sommige vakken als prettig 

of minder prettig beschouwen. Ze dragen verschillende redenen aan waarom ze de Learning portal 

als geheel wel of niet prettig vinden en wat voor onderscheid er te maken is tussen de verschillende 

vakken binnen de Learning portal. Hieronder is een opsomming van deze uiteenlopende redenen te 

vinden. De antwoorden die op elkaar leken zijn samengenomen in een antwoordcategorie. Tussen 

haakjes staat telkens het aantal keer dat deze categorie is genoemd. Bij het maken van antwoord 
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categorieën bleek dat leerlingen vaak in algemeenheden over de Learning portal praten. In mindere 

mate dragen leerlingen argumenten aan waarom ze een vak als prettig of minder prettig ervaren. De 

antwoorden die we niet konden categoriseren omdat het maar om één leerling gaat hebben we 

weergegeven bij ‘overige opmerkingen’. Van de 89 leerlingen die deze vraag hebben gekregen zijn er 

drie leerlingen die deze vraag hebben overgeslagen (‘missing’).  

 

3.3.3 Didactisch coaching 

Onderstaande vragen zijn ontworpen om het didactisch coachen van de docenten te meten: in 

hoeverre herkennen leerlingen dit? De vragen zijn ontwikkeld op basis van de evaluatiewijzer 

didactisch coachen (met indicatoren feed-up, feedback en feed-forward). Er is gekozen voor de 

situatie van ‘opdrachten maken tijdens de les, ongeacht of dit met een device is of niet’ zodat 

leerlingen uit alle leerjaren deze vragen zouden kunnen beantwoorden. De setting van zelfstandig 

werken nodigt uit om de leerlingen individueel te kunnen coachen. 

Algemeen over Learning portal en/of waarom sommige vakken prettiger werken dan andere 

1. Sommige vakken zijn duidelijker/onduidelijker dan andere vakken. Vaak een kort 
antwoord, zoals  ‘het is duidelijker bij die ene’ (n = 14) 

2. Sommige vakken zijn overzichtelijker/onoverzichtelijker dan andere vakken. Ook: 
makkelijker/moeilijker om stof terug te vinden/vragen te beantwoorden. Voorbeeld: ‘in 
de Learning portal vindt ik sommige dingen makkelijke te begrijpen en sommige dingen 
niet’. (n = 24) 

3. Sommige vakken zijn makkelijker/moeilijker dan andere vakken. Ook: beter/moeilijker 
uitgelegd. Bijvoorbeeld ‘ik snap het vak bij de een beter dan bij de ander’. (n = 16) 

4. In plaats van de Learning portal heb ik liever een boek/ werkboek. (n = 19) 
5. Sommige vakken in de Learning portal is veel werk/ grote opdrachten (n = 6) 
6. Sommige vakken geven meer/minder informatie (n = 4) 
7. Bij deze vakken werken we weinig met de Learning portal (n = 3) 
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Figuur 5. Gemiddelde scores op vragen over Didactisch Coaching (n = 135) 

*Op de puntjes staat telkens ‘het werken aan een opdracht in de les’ 

 

In Figuur 5 staan de gemiddelde scores. Leerlingen konden de vragen over de Learning Portal  

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. Volgens leerlingen maken docenten 

aan het begin van een opdracht duidelijk wat ze moeten doen en helpen docenten hen als ze 

vastlopen met een opdracht. De overige kenmerken van didactisch coachen herkennen leerlingen 

soms wel/soms niet (gemiddelde rond 3 of net daar onder). 
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3.3.4 Coach 

Eerst werd aan de leerling gevraagd wie hun coach is. De coach waar ze ook hun coach-ouder-

leerling-gesprekken mee voeren. Daarna vulden ze over hun coach enkele stellingen in (zie Figuur 6). 

Dit waren de coaches: 

Leerjaar 1 

KAN 10 

DMA 12 

ROD 11 

DEM 15 

Leerjaar 2 

ROU 19 

GRE 8 

BKE 5 

GED 2 

Braakhoff 3 

Leerjaar 3 

HAJ 17 

ROP 14 

DEK 2 

DLO 6 

BAL 4 

KRU 4 

Weijers 1 

Ontbrekend 7 

 

In Figuur 6 staan de gemiddelde scores op de stellingen over de coaches. Leerlingen konden de 

vragen 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. Over het algemeen zijn leerlingen het 

zeer eens met de stellingen (gemiddelde rond 4). Het gemiddelde op de stelling ‘mijn coach 

bespreekt met mij hoe ik mijn logboek gebruik’ is wat vertekenend. De leerlingen uit leerjaar 3 

hebben geen logboek en hebben deze stelling negatief beantwoordt (gemiddelde van 2,03). Het 

gemiddelde voor leerjaar 1 (4,35) en leerjaar 2 (3,97) is veel hoger.  
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Figuur 6. Gemiddelde scores op vragen over Mijn Coach (n = 134) 

 

3.3.5 tips & tops 

Aan het einde van de vragenlijst mochten leerlingen twee vragen beantwoorden over de (nieuwe) 

manier van werken in hun leerjaar. Voor klas 1 en 2 stond er een korte introductie over het gebruik 

van de Learning portal, dagstart/dagsluit, individuele coaching, en het logboek. Voor klas 3 werd kort 

de wekelijkse individuele coaching geïntroduceerd. De vragen waren simpel, wat vind je er goed aan, 

en wat zou je graag anders willen zien. De antwoorden liepen uiteen. Om deze gegevens 

overzichtelijk te kunnen presenteren zijn er categorieën gemaakt van hun antwoorden (zie Tabel 7 en 

8). Er werd een categorie gemaakt als meer dan 1 leerling hetzelfde antwoord gaf. De leerlingen met 

‘individuele’ antwoorden hebben we weergegeven in Bijlage 2. Daar staan de antwoordcategorieën 

uitgesplitst naar klas. 
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Tabel 7. Antwoordcategorieën op de vraag ‘Wat vind je goed aan deze manier van werken?’, 

uitgesplitst naar leerjaar 

Code Categorie “tops” Aantal keer genoemd 

Klas 1 Klas 2 Klas 3 

1 Overzichtelijke learning portal/ dingen makkelijk kunnen 
vinden 

6 2 - 

2 Coachgesprek is fijn 9 6 - 

3 Logboek is fijn 6 2 - 

4 Dagstart/dagsluit is fijn 3 2 - 

5 Met de iPad: Werkt sneller 3 1 - 

6 Met de iPad werken is fijn / je kunt makkelijk dingen 
opzoeken op internet 

7 1 - 

7 iPad is handig om mee te nemen (minder zware tas) 3 1 - 

8 Meer vrijheid in wat je doet - 2 - 

9 Coach helpt me  - - 8 

10 Dat er op je wordt gelet / je wordt in de gaten gehouden - - 3 

11 Coaching helpt je doelen te behalen / dingen te verbeteren/ 
kijkt wat goed-slecht gaat 

- - 10 

12 Coaching motiveert/Coach let goed op je/ motiverend om 
aan doelen te werken 

- - 5 

13 Je kunt alles kwijt bij je coach (als er iets aan de hand is)/ je 
kunt er altijd terecht 

- - 4 

14 Individuele coaching prettiger dan met hele klas - - 2 

15 Coaching: Elke leerling krijgt meer (individuele) aandacht - - 2 

16 Coach helpt met hoe je het beste kunt werken/ plannen - - 8 

 
Anders 

   

Missing 4 10 3 

“niks” 6 7 4 

“alles” 8 2 6 
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Tabel 8. Antwoordcategorieën op de vraag ‘Wat zou je graag anders willen zien?’, uitgesplitst naar 

leerjaar 

Code Categorie “tips” Aantal keren genoemd 

Klas 1 Klas 2 Klas 3 

A Bij sommige vakken zou een boek beter zijn 2 - - 

B Liever boeken dan de Learning portal/ iPad 7 16 - 

C Dagstart/dagsluit is onzinnig 3 5 - 

D Coachgesprek minder vaak (onderscheid maken naar LL die 
het meer of minder nodig hebben) 

1 - 7 

E iPad is niet duidelijk/werkt niet fijn 2 - - 

F Duidelijker waar je iets moet vinden in de portal 2 1 - 

G Duidelijk wanneer ik coachgesprek heb / coach moet zeggen 
als hij niet komt 

1 - 2 

H Leerlingen kunnen zich moeilijker concentreren met de iPad/ 
zijn sneller afgeleid 

- 5 - 

I Eigen agenda - 2 - 

K Lange dagen: geen 1e en/of 9e uur / kunnen niet zo lang 
concentreren 

- - 5 

L Geen strenge gevolgen als je 1 keer coach mist - - 2 

M Dat je niet naar het coachgesprek hoeft als je niet wil - - 3 

 
Anders 

   

Missing 7 12 12 

“niets” 18 5 15 

“alles” - - 1 

 

3.3.6 Verschillen tussen leerjaren 

Van alle vragen in de ervaringsvragenlijst waren er drie schalen te maken. We hebben de 

vragen samengenomen over de Learning portal (zie Figuur 3), over Didactisch coaching (zie 

Figuur 5) en over Coaching (zie Figuur 6). In Tabel 9 staan de gemiddelden van deze schalen 

uitgesplitst naar leerjaar. Er zijn wederom verschillen op te merken. Leerjaar 1 scoort hoger 

op alle drie de schalen hoger in vergelijking met de leerlingen uit leerjaar 2 en 3. Bij leerjaar 

2 valt het op dat leerlingen minder positief zijn over de Learning portal. Leerlingen uit klas 2 

lijken didactisch coaching tijdens de lessen minder te herkennen in vergelijking met 

leerlingen uit klas 1 en 3.  

Tabel 9. Gemiddelden voor Learning portal, Didactisch coaching en Coaching, per leerjaar. 

 Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Verschil? 

     

Learning portal 3,04 2,61 X ja 

Didactisch coaching 3,17 2,86 3,05 ja 

Coaching 4,10 3,99 3,72 ja 

 


