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1. Inleiding  

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

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

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

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

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

Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden. Van het volledige onderzoek met alle interventiescholen 

zal een algemeen rapport gemaakt worden 

In het Doorbraakproject zijn twee interventies op School 4.2 onderzocht, één binnen het vak Engels 

en één binnen het vak wiskunde. Het rapport dat voor u ligt, gaat over het interventieonderzoek 

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

een nameting. Deze metingen worden teruggekoppeld in dit schoolrapport.  

 

2. Schoolcontext1 

2.1  Algemeen 

School 4.2 is een school voor algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk 

onderwijs met circa 1320 leerlingen en 96 docenten (75,46 fte). School 4.2 biedt de volgende 

schoolniveaus aan: TTO-brugklas gymnasium of TTO-brugklas atheneum, vwo(/havo)-brugklas, havo 

brugklas; havo; atheneum (TTO) en gymnasium (TTO). De school heeft een rooms-katholieke 

denominatie.  

 

2.2 Visie van de school
2
 

De visie van de school op het onderwijs kan worden omschreven als leerlingen begeleiden in hun 

intellectuele ontwikkeling, zoals een diploma behalen, vaardigheden aanleren, zelfstandigheid en 

samenwerking bevorderen, sociaal gevoel in een gemeenschap die leerlingen uitdaagt en plezier laat 

beleven in de uitdagingen die hen de studie biedt. De visie spitst zich op het bieden van begeleiding 

door docenten, waar nodig controle en waar mogelijk vrijheid (ruimte) in een voor de leerlingen 

vertrouwde omgeving. Ook worden medewerkers gestimuleerd hun talenten, vakkennis, 

vaardigheden en persoonlijkheid verder te ontwikkelen.  

 

2.3 Onderwijskundige ontwikkelingen  

Op School 4.2 vinden onderwijskundige ontwikkelingen plaats die het gepersonaliseerd leren van 

leerlingen kunnen stimuleren. De school biedt bijvoorbeeld masterclasses voor vwo 5-leerlingen aan 

met onderwerpen die in de gewone lessen niet aan de orde komen. Daarnaast werken leerlingen 

binnen het vakgebied Mens en Maatschappij met het concept Opeduca dat gericht is op 

kennisontwikkeling via onderzoekend leren, entrepreneurship en internationale contacten. Ook is 

Het Inventorium in ontwikkeling, een ruimte met ict-faciliteiteten en werk/leerfaciliteiten voor alle 

docenten en leerlingen. Aan de onderwijskundige ontwikkelingen liggen vaak ideeën van docenten 

ten grondslag. Gepersonaliseerd leren met ict wordt ook gestimuleerd door docentdeelname aan het 

                                                      
1 Bronnen: Schoolplan 2015-2019, School 4.2; schooldocument Krijten op het smartboard; website Leerling 2020 
2 Bron: website School 4.2 
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Leerlab “Arrangeren digitale content”. Binnen het vakgebied Engels ligt de focus op het ontwikkelen 

en implementeren van digitaal leermateriaal. Bij wiskunde werken docenten aan het ontwikkelen en 

implementeren van digitale content. De school is gestart met de invoer van een iPad voor leerlingen 

(vanaf de brugklas), zodat leerlingen ook met de ontwikkelde digitale content kunnen werken.  

 

3. Interventie 

De school ondersteunt gepersonaliseerd leren met ict bij het vak wiskunde met een interventie met 

inzet van iPads en apps. De interventie betreft een kortdurende implementatie van digitale content 

voor wiskunde, waarbij iPads ingezet worden om leerlingen te laten werken met de content. Een 

docent wiskunde heeft de interventie ontwikkeld in samenwerking met een collega wiskundedocent. 

De ontwikkeling van het digitale content duurde tussen september tot december 2016. De leerlingen 

die deelnemen aan de interventie wiskunde hebben vanaf november 2016 een iPad tot hun 

beschikking. IPads werden ingezet in twee klassen. Beide docenten hebben de interventie uitgevoerd 

tussen januari 2017 en juli 2017.  

 

4. Onderzoeksvragen  

De hoofdvraag van de school is:  

Wat is de opbrengst van de interventie binnen het vak wiskunde voor motivatie en leerprestaties van 

de leerlingen vergeleken met de gangbare wiskundelesmethode?  

 

In samenspraak met de school zijn er onderzoeksvragen geformuleerd. Deze onderzoeksvragen 

luiden:  

1. Op welke wijze geven docenten invulling aan gepersonaliseerd leren met ict?  

2. Hoe ervaren docenten de invulling van het gepersonaliseerd leren met ict?  

3. Hoe ervaren leerlingen de invulling van het gepersonaliseerd leren met ict?  

4. Wat is het effect van gepersonaliseerd leren op de cognitieve prestaties van leerlingen?  

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

 
5. Onderzoeksdesign 

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

controlegroepen. De interventie wordt uitgevoerd in een brugklas havo (experimentele groep B) en 

een brugklas havo/vwo (experimentele groep D). De controlegroep wordt gevormd door een 

brugklas havo (controlegroep A) en een brugklas havo/vwo (controlegroep F). In de controlegroepen 

wordt gewerkt met de bestaande lesmethode.  

 

5.1 Deelnemers  

Volgens de schoolgegevens doen er 114 leerlingen mee aan dit onderzoek, waarvan 27 in de 

experimentele groep B, 32 in de experimentele groep D, 23 in controlegroep A en 32 in 

controlegroep F. Op basis van de nameting zijn de volgende achtergrondgegevens verkregen. De 

experimentele groep B is samengesteld uit leerlingen die het eerste leerjaar havo volgen (n=25, 56% 

mannelijk). De experimentele groep D wordt gevormd door leerlingen die het eerste leerjaar 

havo/vwo volgen (n=31, 55% mannelijk). De controlegroep A wordt gevormd door eerstejaars 
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havoleerlingen (n=19, 53% mannelijk) en de controlegroep F door leerlingen die het eerste leerjaar 

havo/vwo volgen (n=19, 47% mannelijk). Bij de voormeting in december 2016 was de gemiddelde 

leeftijd van de leerlingen 12,35 jaar. In dit onderzoek doen vier docenten mee die allen een eigen klas 

lesgeven. 

 

5.2 Dataverzameling 

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

de respons 78% in de experimentele groep B, 94% in de experimentele groep D, in de controlegroep 

A 35% en in de controlegroep F 59%. De vragenlijst van de nameting is afgenomen in juli 2017. Op de 

nameting is 27% van de leerlingen uit de experimentele groep B en 94% van de leerlingen uit de 

experimentele groep D aan de vragenlijst begonnen; voor de controlegroep A was dit 83% en voor de 

controlegroep F 59%. Voor beide metingen geldt dat technische belemmeringen een rol konden 

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

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

(2-4 leerlingen) uit de experimentele klassen en een groep leerlingen uit de controleklas A is een 

interview gehouden over de wiskundelessen. Ook is gesproken met de twee docenten die de 

interventie uitvoeren en met de twee docenten die lesgeven in de controlegroepen.  

 

6. Instrumenten 

6.1 Vragenlijst  

De vragenlijst van zowel de voor- als nameting bestond uit 68 items over motivatie (16 items), 

zelfregulatie (32 items) en motivatieschalen Effort, Self-efficacy en Autonomy support (20 items). 

Enkele items zijn aangepast aan de specifieke context, bijvoorbeeld door het vak expliciet te noemen 

in plaats van de algemene term ‘school’. Op basis van de items zijn schalen geconstrueerd. 

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

 
6.2 Interviews 

Met de docenten en de leerlingen zijn semigestructureerde interviews gehouden. Vooraf aan het 

interview zijn er vragen opgesteld om het gesprek te structureren.  

De focus van het interview met de docenten ligt op de invulling van de interventie en de ervaringen 

met implementatie. Voorbeeldvragen zijn: “Kunt u zo precies mogelijk beschrijven hoe de lessen eruit 

zien?” en “Hoe zou u uw ervaringen beschrijven?”. Aan de docenten uit de controlegroepen werden 

dezelfde en soortgelijke vragen gesteld om hun onderwijs en ervaringen in kaart te brengen. Het 

interview met docenten duurde 30-40 minuten per docent. 

Met de leerlingen uit de experimentele groep is gesproken over de ervaringen van de leerlingen met 

de interventie. Een voorbeeld van een interviewvraag voor de leerlingen is: “Wat vind je van deze 

manier van werken in de lessen?” Tijdens de interviews werd er doorgevraagd voor verduidelijking. 

Het interview met de leerlingen duurde 30 minuten per groep.  
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7. Analyses 

7.1 Vragenlijst 

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

afhankelijke variabele is, de groep (experimenteel en controle) de onafhankelijke variabele is en de 

voormeting als covariaat opgenomen is. Ook is een t-test uitgevoerd voor vergelijkingen tussen 

groepen van beginsituatie (voormeting) en een zogenaamde fidelity check (een meting die slechts 

één keer is uitgevoerd).  

 
7.2 Interviews  

De interviews met docenten en de leerlingen zijn uitgeschreven om vervolgens een inhoudsanalyse 

te kunnen doen. Op basis van de uitgeschreven interviews zijn samenvattingen gemaakt aan de hand 

van onderwerpen die relevant zijn voor de interventie. Daarnaast zijn de interviews van belang 

geweest om de interventie goed in kaart te kunnen brengen.  

 

8. Resultaten 

8.1 Invulling interventie  

Vanaf januari 2017 hebben de leerlingen gewerkt aan een digitaal oefenprogramma met 

een leerlingvolgsysteem. Er werd gewerkt met de leeromgeving SmartWiskunde. Via deze omgeving 

werkten leerlingen hoofdstukken door. Het is een leerlingvolgsysteem: docent ziet hoofdstukken per 

leerling en hoe leerlingen per hoofdstuk hebben gescoord. Daarnaast is er leermateriaal beschikbaar 

op de website Showbie.com. Het gaat om door de docent zelfgemaakte opdrachten en opdrachten, 

afkomstig uit andere bronnen, die de docent klaargezet heeft voor de leerlingen. Daarnaast zijn er 

opdrachten klaargezet die afkomstig zijn uit het wiskundeboek. 

Docenten zijn gefocust op het niveau van de leerlingen en op maat aanbieden van leerroutes op de 

IPad. Docenten bieden verdiepingsstof aan, met opgaven van een hoger moeilijkheidsgraad dan in 

het tekstboek. Formatief toetsen wordt gebruikt door docenten om het niveau van de leerling te in 

te schatten en de leerinhoud erop af te stemmen. De interventie biedt de leerlingen keuzes in de 

opdrachten die ze maken. Leerlingen werken zelfstandig en kiezen eigen routes binnen de 

aangeboden verdiepingsstof.  

In 2 klassen (1 havo en 1 havo/vwo) die de controlegroep vormen, wordt gewerkt met de bestaande 

lesmethode. De klassen gebruiken een lesmethode en werken niet met digitaal leermateriaal zoals 

de interventieklassen. Leerlingen werken met boek en schrift. Docenten gebruiken een smartboard 

voor uitleg. De lessen beginnen met instructie, waarna de leerlingen zelfstandig gaan werken. 

Docenten bieden individuele begeleiding aan leerlingen. 

 

8.1.1 Fidelity check  

Om te bepalen in hoeverre de interventie te onderscheiden is van het onderwijs zonder interventie, 

hebben de leerlingen vier stellingen beantwoord. Leerlingen gaven aan hoe vaak zij een bepaalde 

activiteit het afgelopen jaar hebben gedaan (5-puntsschaal; 1 = nooit, 5 = altijd). In Tabel 1 staan de 

gemiddelden en de standaardafwijking van de havoleerlingen per stelling weergegeven. In Tabel 2 

staan de gemiddelden en de standaardafwijking van de leerlingen uit de havo/vwo-klassen per 

stelling weergegeven. Een t-test is uitgevoerd om betekenis te kunnen geven aan de verschillen 
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tussen de groepen. Er is een significant verschil tussen experimentele groep B en controlegroep A op 

twee van de negen stellingen: t(26)=2.590, p=.016, d=0.90 (stelling 8) en t(30)= 2.779, p=.009, d=0.99 

(stelling 9). Er is sprake van grote effecten. De leerlingen in interventiegroep B scoren hoger op de 

stellingen die gaan over de kenmerken van de interventie dan de leerlingen in de controlegroep A. 

Dat betekent dat de experimentele groep de interventiekenmerken in hogere mate herkent en 

ervaart dan de controlegroep. 

Een t-test is ook uitgevoerd met scores op de fidelity check stellingen van experimentele groep D en 

controlegroep F). Er is een significant verschil tussen experimentele groep D en controlegroep C op 

vier van de negen stellingen: t(41)=2.663, p=.011, d=0.88 (stelling 2), t(31)=2.089, p=.045, d=.65 

(stelling 7), t(31)=3.150, p=.004, d=0.99 (stelling 8) en t(31)=3.950, p=.000, d=0.95 (stelling 9). Er is 

sprake van middelgrote en grote effecten. Dat betekent dat de leerlingen in experimentele groep D 

de interventiekenmerken in hogere mate herkennen en ervaren dan de leerlingen in controlegroep F. 
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Tabel 1 Gemiddelden en standaardafwijkingen per interventiekenmerkende stelling voor havoleerlingen interventie wiskunde 

   Experimentele groep B 
havo 

Experimentele groep A 
havo 

Gemiddelde 
 

Standaard- 
afwijking 

n Gemiddelde 
 

Standaard- 
afwijking 

n 

(1) Werken met zelfgekozen digitale opdrachten  
(bijvoorbeeld opdrachten op een iPad/computer/laptop/tablet die je zelf kiest) 

2,87 0,74 15 2,47 1,07 17 

(2) Werken aan opdrachten (bijvoorbeeld opdrachten waarvoor je veel tijd en vrijheid hebt 
om ze te maken) 

3,33 0,72 15 2,88 0,86 17 

(3) Werken aan opdrachten samen met andere leerlingen 2,87 0,92 15 2,76 0,75 17 

(4) Je eigen ideeën gebruiken en eigen keuzes maken om een opdracht te maken 2,80 0,68 15 2,53 0,88 17 
(5) Opdrachten maken die afgestemd zijn op jouw niveau (bijvoorbeeld opdrachten die niet 
te makkelijk zijn en niet te moeilijk) 

2,87 0,83 15 3,12 0,86 17 

(6) Moeilijke opdrachten maken (bijvoorbeeld opdrachten waarvoor je veel hulp nodig hebt 
om ze te maken) 

3,00 1,00 15 2,88 0,93 17 

(7) Verkennen en onderzoeken van voor jou nieuwe onderdelen van wiskunde 2,67 0,98 15 2,59 0,94 17 
(8) Werken met opdrachten die gaan over nieuwe stof/onderwerpen 3,60 0,51 15 2,94 0,90 17 
(9) Werken met extra stof/onderwerpen van wiskunde 3,00 0,66 15 2,29 0,77 17 
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Tabel 2 Gemiddelden en standaardafwijkingen per interventiekenmerkende stelling voor havo/vwo-leerlingen interventie wiskunde 

   Experimentele groep D 
havo/vwo 

Controlegroep C  
havo/vwo 

Gemiddelde 
 

Standaard-
afwijking 

n Gemiddelde 
 

Standaard- 
afwijking 

n 

(1) Werken met zelfgekozen digitale opdrachten  
(bijvoorbeeld opdrachten op een iPad/computer/laptop/tablet die je zelf kiest) 

2,68 1,19 28 2,25 1,00 16 

(2) Werken aan opdrachten (bijvoorbeeld opdrachten waarvoor je veel tijd en vrijheid hebt 
om ze te maken) 

3,18 1,19 28 2,38 0,81 16 

(3) Werken aan opdrachten samen met andere leerlingen 2,75 1,04 28 2,38 1,26 16 
(4) Je eigen ideeën gebruiken en eigen keuzes maken om een opdracht te maken 2,75 1,04 28 2,44 1,15 16 
(5) Opdrachten maken die afgestemd zijn op jouw niveau (bijvoorbeeld opdrachten die niet 
te makkelijk zijn en niet te moeilijk) 

2,93 1,25 28 2,38 0,96 16 

(6) Moeilijke opdrachten maken (bijvoorbeeld opdrachten waarvoor je veel hulp nodig hebt 
om ze te maken) 

2,79 1,03 28 2,31 0,79 16 

(7) Verkennen en onderzoeken van voor jou nieuwe onderdelen van wiskunde 2,71 1,08 28 2,00 1,10 16 

(8) Werken met opdrachten die gaan over nieuwe stof/onderwerpen 3,64 1,10 28 2,56 1,09 16 
(9) Werken met extra stof/onderwerpen van wiskunde 3,39 1,17 28 1,94 1,81 16 
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8.2 Ervaring docenten met de interventie 

8.2.1 Invulling van de interventie 

De docent als ontwerper omschrijft zijn ervaring met de invulling van de interventie als positief. De 

docent als medeontwerper wil met zijn wiskundeonderwijs het beste uit de leerlingen halen. Voor 

hem is differentiatie een belangrijk aspect. De docent als ontwerper wil de leerlingen uitdagen en de 

lat voor de leerlingen hoger leggen. Ook de hoogbegaafde leerlingen wil de docent uitdagen. Hierbij 

moet de docent uitkijken voor uitval, maar met een leerlingvolgsysteem binnen de interventie kan hij 

dit goed in de gaten houden. Het doel van de interventie was volgens deze docent na te gaan of het 

gebruik van een iPad een meerwaarde heeft ten aanzien van motivatie en prestaties van de 

leerlingen.  

De docent als ontwerper van de interventie heeft jaren ervaring met het ontwikkelen en 

implementeren van wiskunde-interventies. Deze docent ziet uitdagingen voor zichzelf in het 

gepersonaliseerd leren. Het ontwerpen van het interventielesmateriaal kostte de docent heel veel 

tijd, maar hij doet dit graag. Maar als een docent niet veel ervaring heeft met de interventie zou het 

misschien niet opwegen tegen de baten. De docent ervaart eigenaarschap ten aanzien van de 

interventie, omdat de docent deze zelf heeft bedacht. De docent heeft zich verdiept in 

onderwijsontwikkelingen, heeft geëxperimenteerd en gemerkt dat sommige onderdelen goed 

werken. En als ze goed werken, dan gaat de docent hiermee ook aan de slag. Ook voelt de docent 

zich mede-eigenaar van het leerlingvolgsysteem, omdat hij met de uitgever heeft meegedacht en 

opdrachten heeft ontworpen. Volgens de docent zouden andere docenten ook wel eigenaar kunnen 

zijn, maar dat zou wat langer duren. Daarnaast leidt het zelf ontwikkelen van content tot meer 

inzicht in de potentiële problematiek bij leerlingen. Alleen het gebruiken van de opdrachten van een 

methode leidt volgens de docent nog niet tot dit soort inzicht. 

 

8.2.2 Digitale content 

Tegenover het gebruik van ict staat de docent als ontwerper positief. Acht jaar geleden was de 

docent een voortrekker, niet alleen op deze school maar ook in Nederland. Eerst gebeurde dit met 

de smartboards. De docent zag ook de potentie van de iPads en greep dit aan, wat nu ook weer 

positief door hem wordt ervaren. Of andere docenten hierover ook positief zijn, is volgens de docent 

als ontwerper persoonlijk, want met ict moet een docent uit zijn comfortzone. Ook moet een docent 

zich de omgang met ict eigen maken. Voor de docent als ontwerper is het werken met ict geschikt 

om het abstracte concreter te maken. Het gepersonaliseerd leren kan de docent door middel van het 

leerlingvolgsysteem in de klas vormgeven. Hij kan dan zijn lessen differentiëren. Ook kan de docent 

interactiever zijn in de les, en door middel van het sturen van opdrachten naar de leerlingen zicht 

krijgen op de kennis en inzicht van de leerlingen.  

Volgens de docent als ontwerper verschilt de interventie van het niet-interventie wiskundeonderwijs 

in: (1) het gebruik van Showbie (app iPad) om lesmateriaal te delen en te controleren; (2) het gebruik 

van uitlegfilmpjes; en (3) het gebruik van de digitale wiskundemethode SmartWiskunde met een 

controlefunctie en een overzichtelijk dashboard met resultaten voor docent.  

De invulling van de interventielessen bestaat uit drie delen: (1) controle huiswerk – instructie – 

verwerking; (2) controle huiswerk door leerlingen of docent via Showbie; en (3) controle van 

gemaakte opdrachten door middel van digitale wiskundemethode SmartWiskunde. Volgens de 
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docent als ontwerper is hij nog wel wat sturend aan het begin van de interventie geweest, maar 

probeerde hij dit steeds meer los te laten. Als iedereen aan het nieuwe systeem is gewend, kunnen 

de leerlingen volgens de docent makkelijker zelfstandig via het systeem werken. Met de interventie 

heeft de docent beter inzicht gekregen in het niveau van de leerlingen. Dit komt door het gebruik van 

het ict. De docent kan zo de leerlingen op maat bijsturen. Er wordt namelijk gewerkt met een 

leerlingvolgsysteem dat de docent gedetailleerd zicht geeft op het individuele niveau van de 

leerlingen. Ook door middel van een quiz heeft de docent zicht op de niveaus van de leerlingen, hoe 

of wat ze scoren op specifieke onderdelen. Volgens de docent als ontwerper van de interventie 

geven de leerlingen aan dat zij gemotiveerd zijn gedurende de interventie. Ook is de docent van 

mening dat leerlingen goed kunnen omgaan met de ict en dat zij enthousiast zijn om met een iPad te 

werken.  

Volgens de docent als medeontwerper van de interventie moet een docent de leerlingen qua kennis 

iets bijbrengen en ook qua vaardigheden en dit laatste raakt ondergesneeuwd. De vaardigheden van 

hoe men moet leren, hoe men aan kennis moet komen en hoe alles het best geleerd kan worden 

(eigenlijk alles waardoor leren wat meer zelfstandig kan), ontbreekt. Dit zou veel meer in het 

onderwijs aan bod moeten komen, volgens de docent. 

De docent als medeontwerper is positief over de interventie. De docent voelt zich in grote mate 

mede-eigenaar van de interventie, omdat hij de andere docent geassisteerd heeft met het 

ontwikkelen. Volgens de docent als medeontwerper heeft hij zich in het gebruik van de iPad moeten 

verdiepen. Vergeleken met de traditionele methode is er behoefte aan wat meer sturing van de 

leerlingen aan het begin van de interventie (hoe werkt dit programma, hoe kan je hier het beste mee 

werken). Volgens de docent in de rol van medeontwerper werkt de afwisseling en het gebruik van de 

iPad heel goed voor de leerlingen en leidt tot veel enthousiasme bij de leerlingen. Deze docent merkt 

op dat de leerlingen op hun eigen tempo aan de slag kunnen en dat zodoende de rol van de docent 

veel minder klassikaal en meer coachend is geworden gedurende de interventie. Volgens hem zijn de 

leerlingen enthousiast over de interventie: ‘leerlingen vragen er wel iedere keer naar om met de iPad 

te gaan werken’. Ook is de docent van mening dat leerlingen goed kunnen omgaan met ict. Volgens 

hem spreekt de interventie de leerlingen aan en is differentiëren veel makkelijker geworden voor de 

docenten (het programma houdt heel veel in de gaten). Dit is ook een toevoeging die tot meer 

diversiteit in de les leidt. Daarnaast is ict volgens hem de toekomst in het onderwijs. Het ontwikkelen 

en introduceren van de interventie kost veel tijd volgens de docent als medeontwerper.  

 

8.3 Ervaring leerlingen met de interventie 

8.3.1 Invulling van de interventie 

De leerlingen ervaren de interventie als positief. Ze zijn enthousiast over de manier van werken, 

omdat er meer mogelijkheden zijn. Zo kunnen sommen opgestuurd worden voor extra 

ondersteuning. De leerlingen hebben een link in de app Magister gekregen voor een wiskundesite 

waarop ze opdrachten uit het boek kunnen oefenen in de les. De site was in de les ook al gebruikt 

waardoor leerlingen weten hoe zij die zelfstandig kunnen gebruiken. De docent kan het gemaakte 

huiswerk meteen nakijken en feedback geven aan de leerlingen. De leerlingen voelen zich 

verantwoordelijk voor het maken van de opdrachten, omdat de docent in de app mee kan kijken en 

kan zien wat de leerlingen wel of niet doen. Als de leerlingen iets niet doen, krijgen zij daar een e-

mail over van de docent of ze worden in de les aangesproken. Daarnaast zijn de leerlingen 



Eindrapport School 4.2 

 

 

12 

 

 

enthousiast over de manier van werken, omdat er meer afwisseling is; een deel van de les werd uit 

het boek gedaan en een deel op de iPad. De leerlingen zouden het goed vinden als deze manier van 

werken bij de interventie ook bij andere lessen wordt gebruikt.  

 

8.3.2 Digitale content  

De leerlingen maken in de wiskundeles oefensommen die op het bord staan. Daarnaast maken 

leerlingen zelfstandig sommen in het boek of op apps van de iPad. De apps die in de les worden 

gebruikt heten Showbie en Proconnect en voor huiswerk worden Presenter8 en Showbie gebruikt. 

Volgens de leerlingen luisteren zij naar de uitleg van de docent en maken zij sommen onder 

begeleiding van de docent. De docent kiest aan het begin van de les één leerling uit en kijkt daarvan 

het huiswerk na. De andere leerlingen kunnen hun antwoorden vergelijken met die van de docent. 

De leerlingen geven aan dat het meekijken goed verloopt. Wanneer een leerling veel opgaven fout 

heeft, moet die leerling goed opletten en onthouden wat er fout is gegaan. De leerlingen hebben een 

digitale versie van het boek dat ze op de iPad kunnen bekijken. Het boek wordt zowel in de les als 

met huiswerk behandeld.  

Het gebruik van de iPad maakt de lessen interessant en geeft meer lesmogelijkheden die de docent, 

volgens de leerlingen, gebruikt. Zo kunnen leerlingen een quiz maken via Proconnect, nakijken gaat 

makkelijker en de docent bespreekt de opgaven. Ook hebben de leerlingen een app gebruikt die 

aangeeft dat de berekening niet klopt. Zo weten leerlingen dat ze de opgave opnieuw moeten 

maken. De iPad dient volgens de leerlingen als extra ondersteuning om opdrachten te maken die ze 

moeilijk vinden. Sommige leerlingen vinden het makkelijk om op papier te schrijven, dan om te typen 

op de iPad.  

Daarnaast vinden de leerlingen het maken van opdrachten interessant op de iPad, omdat er op de 

iPad volgens de leerlingen veel afwisseling is. Sommen uit het boek worden steeds minder, de 

leerlingen werken nu voornamelijk met de iPad bij wiskunde. Wat sommen betreft krijgen de 

leerlingen dezelfde inhoud. Werken met een iPad is volgens de leerlingen anders ten opzichte van de 

basisschool. Dat maakt een iPad een interessant middel. Het grote verschil tussen boek en iPad is 

voornamelijk dat leerlingen met de iPad ook op internet kunnen. De leerlingen zijn positief over de 

het gebruik van de iPad, omdat het een modern middel is dat past in de huidige tijd en met een iPad 

kan informatie meteen opgezocht worden. Leerlingen kunnen ook niets vergeten omdat ze met hun 

iPad meteen al hun boeken en schriften meehebben. In een boek kan niet geschreven worden, bij 

een iPad kunnen notities gemaakt worden en kan opnieuw begonnen worden met een opdracht. Ze 

vinden werken met de iPad makkelijker, omdat met het opstarten van de iPad meteen een overzicht 

gegeven wordt van verschillende apps. Er hoeft niet gebladerd te worden zoals in het boek. De 

leerlingen geven aan dat de iPads tijdens de uitleg van de docent geblokkeerd zou moeten zijn, zodat 

leerlingen tijdens de uitleg niet afgeleid kunnen worden door spelletjes, nieuws en filmpjes. Het 

voordeel van werken met de iPad is dat de echte boeken niet altijd nodig zijn. Ook zouden leerlingen 

het op prijs stellen als de boeken ook digitaal zouden worden. Dit kan volgens de leerlingen 

bijvoorbeeld door de boeken in pdf-formaat op te slaan in iBooks. Zo zou hun tas lichter zijn en 

zouden ze meerdere boeken tegelijk kunnen meenemen. 
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8.3.3 Begeleiding 

De leerlingen zijn tevreden over de begeleiding door de docent. De leerlingen vinden dat de docent 

de iPad nuttig inzet. Volgens de leerlingen legt de docent uit wat ze moeten doen en geeft de docent 

aan wat de huiswerkopdrachten zijn. Naast de uitleg over wat er moet gebeuren, hebben de 

leerlingen de app Magister waar ook nog in staat wat de leerlingen moeten maken. 

Als de leerlingen een onderwerp moeilijk vinden, dan geeft de docent aanvullende uitleg totdat de 

leerlingen de stof hebben begrepen. De leerlingen zijn tevreden over de uitleg van de docent, omdat 

zij de uitleg duidelijk vinden. Mocht er nog wel iets onduidelijk zijn dan kunnen ze in de boeken de 

theorie nog een keer lezen. Volgens de leerlingen verwijst de docent naar theorie die bij de 

huiswerkopgaven hoort. De leerlingen kijken altijd naar theorie voordat ze hun opdrachten maken. 

De aanpak van opdrachten verschilt bij de leerlingen. Sommige leerlingen kijken naar de 

moeilijkheidsgraad van een opdracht. Andere leerlingen beginnen en kijken hoe ver zij komen met de 

opdrachten. Volgens de leerlingen biedt hun docent hen extra oefenmogelijkheden aan. Zo kunnen 

de leerlingen na schooltijd langskomen om een oefentoets te maken ter voorbereiding van een 

repetitie. Ook bij het huiswerk maken kunnen de leerlingen vragen stellen aan de docent. Volgens de 

leerlingen geeft de docent dan uitleg totdat de leerlingen het onderwerp begrijpt. De leerlingen 

geven aan dat ze goed op moeten letten, actief mee moeten doen en door moeten werken tijdens de 

wiskundelessen. De iPad gebruiken leerlingen alleen studie-inhoudelijk. Volgens de leerlingen wil hun 

docent niet dat de leerlingen tijdens de les spelletjes spelen op de iPad en heeft ook een app om dat 

te blokkeren. 

 

8.4 Cognitieve prestaties  

De cognitieve prestaties van leerlingen zijn omschreven in termen van cijfers op het gezamenlijk 

proefwerk (voor elke leerling exact hetzelfde proefwerk) dat afgenomen is na de eerste periode 

(december), na de tweede periode (maart) en na de derde periode (juli) van het schooljaar 

2016/2107. Het proefwerk in december 2016 is afgenomen in de vier deelnemende klassen. De 

cijfers van december 2016 vormen de voormeting. De nameting bestaat uit de proefwerkcijfers van 

maart en juli. Het gezamenlijke proefwerk van maart 2017 is afgenomen in vier klassen en het 

proefwerk van juli 2017 in twee klassen (havo/vwo brugklassen). De cijfers van het proefwerk in juli 

2017 van de havo/vwo brugklassen D en F hebben geen waarde, omdat er problemen waren bij de 

afname van deze toets. De toets was in de havo/vwo brugklassen onvolledig. Daarom vormen de 

scores op het proefwerk in maart de nameting voor de twee havo/vwo brugklassen die geen scores 

hebben op de nameting in juli 2017.   

In Tabel 3.1 wordt een overzicht gegeven van de beschrijvende statistieken voor de voormeting 

(december 2016) en de nameting (maart en juli) voor de havo klassen B en A. In Tabel 3.2 worden de 

beschrijvende statistieken van de voor- en nameting (december 2016) en de nameting (maart 2017) 

weergegeven van de havo/vwo-klassen D en F. De klassen zijn voor de interventie vergelijkbaar qua 

niveau. De leerprestaties van de klassen die qua niveau vergelijkbaar zijn worden met elkaar 

vergeleken. 

Om te bepalen of er een verschil is in leerprestaties tussen de experimentele groep B en de 

controlegroep A is er is een covariantie-analyse uitgevoerd met de scores op de nameting in juli en 

als covariaat de scores op de voormeting in december. Er bleek geen significant verschil in 

leerprestaties tussen de experimentele groep B en de controlegroep A.  
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Een covariantie-analyse werd ook uitgevoerd om te bepalen of de experimentele groep B en de 

controlegroep A in leerprestaties op de nameting in maart verschillen, rekening houdend met de 

leerprestaties op de voormeting in december. Er bleek geen significant verschil in leerprestaties 

tussen de experimentele groep B en de controlegroep A.   

 

Tabel 3.1 Voormeting en nameting leerprestaties leerlingen havo experimentele en havo controle groep 

  Experimentele groep B 

havo 

Controle groep A 

havo 

  Gemiddelde 

 

Standaard-  

afwijking 

n 

 

Gemiddelde 

 

Standaard-  

afwijking 

n 

Gezamenlijk 

proefwerk 

december 2016 

voormeting 7,79 1,23 

 

26 7,59 

  

1,51 

 

23 

Gezamenlijk 

proefwerk 

maart 2017 

nameting 6,90  1,16 26 7,38 1,51  

  

23 

  

Gezamenlijk 

proefwerk 

juli 2017 

nameting 6,36 

  

1,75 

  

25 

  

6,20 

  

1,69 

  

22 

  

 

Tabel 3.2 Voormeting en nameting leerprestaties leerlingen havo/vwo experimentele en havo/vwo 

controlegroep 

  Experimentele groep D 

havo/vwo 

Controle groep F 

havo/vwo 

  Gemiddelde 

 

Standaard-  

afwijking 

n 

 

Gemiddelde Standaard- 

afwijking  

n 

Gezamenlijk 

proefwerk 

december 2016 

voormeting 6,52 1,41 

 

32 6,24 

  

1,54 

 

32 

  

Gezamenlijk 

proefwerk  

maart 2017 

nameting 7,38  

  

1,27 

  

31 6,43 1,42  32 

 

Omdat er voor de havo/vwo klassen geen scores op het gezamenlijk proefwerk van juli voorhanden 

zijn, worden de scores op het gezamenlijk proefwerk van maart als nameting beschouwd. Er is een 

covariantie-analyse uitgevoerd met de nameting scores van maart als afhankelijke variabele, de 

conditie (experimentele groep en controlegroep) als onafhankelijke variabele en de 

voormetingscores van december als covariaat. Uit de analyse bleek een significant verschil tussen de 

experimentele groep D en de controle groep F F(1,60)=7.654, p=.008, ηp2=.113. De leerlingen in 

de experimentele groep D scoren hoger (M=7.38, SD=1.27, n=31) dan de leerlingen in 

controlegroep F (M=6.43, SD=1.42, n=32) op de nameting in maart, rekening houdend met de 

voormeting in december. Het gaat om een middelmatig effect. 

 



Eindrapport School 4.2 

 

 

15 

 

 

8.5 Motivatie  

De gemiddelden op de voor- en nameting op de motivatieschalen (Intrinsieke motivatie, 

Geïdentificeerde motivatie, Externe motivatie en Amotivatie) voor de havo klassen staan in Tabel 4.1 

en voor de havo/vwo-klassen in Tabel 4.3. De voor- en nameting gemiddelden op de 

motivatieschalen Effort, Self-efficacy en Autonomy support voor de havo klassen staan in Tabel 4.2 

en voor de havo/vwo-klassen in Tabel 4.4.  

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

tussen de experimentele groep D en de experimentele groep B. Er is een significant verschil 

gevonden in Intrinsieke motivatie tussen deze experimentele groepen t(48)=3.153, p=.003, d=0.89. 

Het gaat om een groot effect. De leerlingen in de experimentele groep B (M=3.81, SD=0.75, n=21) 

scoren hoger op Intrinsieke motivatie op de voormeting dan de leerlingen in de experimentele groep 

D (M=3.17, SD=0.68, n=29). Ook is een significant verschil gevonden op de voormeting in Inspanning 

tussen de experimentele groep D en de experimentele groep B, t(48)=-2.859, p=.006, d=0.80. Het 

gaat om een groot effect. De leerlingen in de experimentele groep B (M=3.83, SD=0.56, n=21) scoren 

hoger op Inspanning op de voormeting dan de leerlingen in de experimentele groep D (M=3.43, 

SD=0.43, n=29). Er zijn geen verschillen gevonden in Geïdentificeerde motivatie, Extrinsieke 

motivatie, Amotivatie, Self-efficacy en Autonomy support tussen de experimentele groep D en de 

experimentele groep B op de voormeting.  

Omdat er verschillen zijn gevonden op de voormeting tussen de twee experimentele groepen, zullen 

de motivatiescores op de nameting apart voor elke experimentele groep geanalyseerd worden. De 

voor- en nameting scores van de experimentele groep B worden vergeleken met de scores van de 

controlegroepen A en F en de voor- en nameting scores van de experimentele groep D worden 

vergeleken met de scores van de controlegroepen A en F.  

 

Tabel 4.1 Gemiddelden en standaardafwijking per motivatieschaal voor- en nameting voor de experimentele 

groep B en de controle groep A 

  Experimentele groep B*  
havo 

Controle groep A** 
havo 

Gemiddelde 
 

Standaard 
afwijking 

n Gemiddelde 
 

Standaard 
afwijking 

n 

Intrinsieke 
motivatie 

voormeting 3,81 0,75 21 3,31 0,92  9 

nameting 3,52 0,74 11 3,07 0,62 7 
Geïdentificeerde  
motivatie 

voormeting 3,89  0,60 21 3,69 0,96  9 
nameting 3,50 0,46 11 3,71 0,62 7 

Extrinsieke  
motivatie 

voormeting 3,12  0,88  21 3,00 0,73  9 
nameting 2,98 0,59 11 3,64 0,35 7 

Amotivatie voormeting 1,90  0,70 21 2,25 1,02  9 

nameting 2,23 0,79 11 2,07 0,75 7 
* Missing cases nameting B 40% 

** Missing cases voormeting A 55% 
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Tabel 4.2 Gemiddelden, standaardafwijkingen voor- en nameting van de schalen Inspanning, Self-efficacy en 

Autonomy support voor de experimentele groep B en de controle groep A  

  Experimentele groep B 
havo 

Controle groep A 
havo 

  Gemiddelde 
 

Standaard 
afwijking 

n 
 

Gemiddelde 
 

Standaard 
afwijking 

n 

Effort voormeting 3,83 0,56 21 3,46 0,50 9 

nameting 3,48 0,44 11 3,24 0,59 7 
Self-efficacy voormeting 3,68  0,52 21 3,76 0,46  9 

nameting 3,55 0,68 11 3,67 0,30 7 
Autonomy 
support 

voormeting 3,48 0,30 21 3,78 0,30 9 

nameting 3,43 0,34 11 3,58 0,53 7 

 

Tabel 4.3 Gemiddelden en standaardafwijking per motivatieschaal voor- en nameting voor de experimentele 

groep D en de controlegroep F 

  Experimentele groep D  
havo/vwo 

Controle groep F 
havo/vwo 

Gemiddelde 
 

Standaard 
afwijking 

n Gemiddelde 
 

Standaard 
afwijking 

n 

Intrinsieke 
motivatie 

voormeting 3,17 0,68 29 3,22 0,84 18 

nameting 2,79 0,93 25 2,79 1,25 14 
Geïdentificeerde  
motivatie 

voormeting 3,94 0,51 29 3,99 0,60 18 
nameting 3,94 0,52 25 3,66 0,80 14 

Extrinsieke  
motivatie 

voormeting 3,49 0,52 29 3,13 0,98 18 
nameting 3,75 0,68 25 3,21 1,04 14 

Amotivatie voormeting 2,17 0,67 29 1,90 0,61 18 

nameting 2,30 0,84 25 2,25 1,02 14 

 

Tabel 4.4 Gemiddelden, standaardafwijkingen voor- en nameting van de schalen Inspanning, Self-efficacy en 

Autonomy support voor de experimentele groep D en de controlegroep F 

  Experimentele groep D 
havo/vwo 

Controle groep F 
havo/vwo 

  Gemiddelde 
 

Standaard 
afwijking 

n 
 

Standaard 
afwijking 

Gemiddelde 
 

n 

Effort voormeting 3,43 0,43 29 3,80 0,42 18 

nameting 3,25 0,58 25 3,49 0,69 14 
Self-efficacy voormeting 3,61 0,64 29 3,47 0,51 18 

nameting 3,40 0,88 25 3,43 0,71 14 
Autonomy 
support 

voormeting 3,38 0,41 29 3,38 0,54 18 

nameting 2,89 0,67 25 3,06 0,93 14 

 
Om te bepalen of de experimentele groep B verschilt van de controlegroep A en de controlegroep F 

in motivatie op de nameting, rekening houdend met de motivatiescores op de voormeting, is een 

covariantieanalyse uitgevoerd. Er bleek geen verschil in motivatie tussen de experimentele groep B 

en de controlegroepen A en F. Ook bleken er geen verschillen te zijn tussen de groepen B, A en F 

betreffende Inspanning, Self-efficacy en Autonomy support. Een covariantie-analyse werd ook 

uitgevoerd om te bepalen of de experimentele groep D verschilt van de controlegroep A en de 

controlegroep F op hun motivatiescores op de nameting, rekening houdend met hun motivatiescores 

op de voormeting. Er bleken geen verschillen tussen de groepen D, A en F omtrent motivatie, 

Inspanning, Self-efficacy en Autonomy support. 
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9. Conclusies 

De hoofdvraag van de school luidde:  

Wat is de opbrengst van de interventie binnen het vak wiskunde in termen van motivatie en 

leerprestaties van de leerlingen vergeleken met de gangbare wiskundelesmethode?  

 

Op basis van het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken.   

Er is sprake van gepersonaliseerd leren binnen de interventie, omdat leerlingen verdiepingsstof 

krijgen en op hun eigen niveau werken. Daarnaast is er sprake van verbreding in stof en 

onderwerpen en een actieve onderzoekende houding bij de leerlingen met eigen inbreng door 

gebruik van eigen ideeën en keuzen in het leerproces. Dit blijkt uit het resultaat dat de interventie de 

interventiegroep B van de niet-interventie groep A onderscheidt op de volgende 

interventiekenmerken:  

1) Werken met opdrachten die gaan over nieuwe stof/onderwerpen;  

2) Werken met extra stof/onderwerpen van wiskunde.  

Daarnaast blijkt dat ook uit het resultaat dat de interventie de interventieklas D van de niet-

interventie klas F onderscheidt op de volgende interventiekenmerken:  

1) Werken met opdrachten die gaan over nieuwe stof/onderwerpen;  

2) Werken met extra stof/onderwerpen van wiskunde; 

3) Je eigen ideeën gebruiken en eigen keuzes maken om een opdracht te maken;  
4) Verkennen en onderzoeken van voor jou nieuwe onderdelen van wiskunde. 

Docenten ervaren de invulling van de interventie als positief. Het ontwikkelen van de interventie kost 

wel veel tijd. Ontwikkeling en implementatie van de interventie resulteren in inzicht in het niveau 

van de leerling en maatwerk.  

Ook de leerlingen ervaren de invulling van de interventie als positief. Zij zijn actief betrokken in de 

lessen en zijn enthousiast over het gebruik van ict bij de leerstof. 

De interventie heeft een positief middelmatig groot effect op de cognitieve prestaties van de 

leerlingen. Dit blijkt uit de resultaten betreffende de leerprestaties wiskunde in interventiegroep D.  

De interventie heeft geen effect op motivatie van de leerlingen voor het wiskundeonderwijs.  


