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1. Inleiding: vraagstelling  

De schoolleiding van School 4.7 heeft de intentie uitgesproken om vanuit haar missie van puur 

docent gestuurd onderwijs naar meer leerling gestuurd onderwijs te willen komen. Zij willen via 

differentiatie naar personalisatie van het onderwijs komen en zien het gebruik van de iPad voor alle 

leerlingen en alle docenten als middel om meer tot personalisatie van het onderwijs te komen. Om 

deze missie vorm te geven heeft School 4.7 In januari 2015 besloten om een praktijk onderzoek uit te 

voeren met als onderwerp gepersonaliseerd onderwijs, ondersteund door ICT. Het onderzoek had 

een doorlooptijd van twee jaar waarbij twee keer per jaar de activiteiten op het gebied van 

gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren met ICT, bij zowel docenten als leerlingen, zijn gemeten.  

Dit rapport is een vervolg op dit praktijk onderzoek en bevat de zesde evaluatie. Omdat School 4.7 

haar onderwijs actief blijft ontwikkelen richt dit onderzoek zich op de factoren die nodig zijn om tot 

differentiatie en personalisatie met ICT  te komen. Daarnaast wordt er gekeken naar de effecten van 

differentiatie en personalisatie. Door de ontwikkeling op het gebied van differentiatie, personalisatie 

en het gebruik van ICT te blijven volgen wil School 4.7zijn docenten en leerlingen op de juiste manier 

kunnen ondersteunen en vervolgstappen bepalen.  

Een van de interventies die School 4.7 uitvoert om gepersonaliseerd leren een plek in de organisatie 

te geven is het deelnemen aan het Leerlab Digitale Didactiek van Leerling2020. Het doen van 

onderzoek binnen de scholen uit de Leerlabs van Leerling2020 is onderdeel van het Doorbraakproject 

Onderwijs & ICT. Hierdoor heeft School 4.7 de mogelijkheid om dit onderzoek onderdeel te laten zijn 

van het landelijk Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Om dit flankerend onderzoek binnen het 

landelijk onderzoek te passen zijn verschillende onderzoeksvragen uit de voorgaande onderzoeken 

enigszins aangepast1. De hoofdvraag blijft echter onveranderd:  

Stelt het gebruik van informatietechnologie de leraar in staat te differentiëren en daarmee recht te 

doen aan het verschil tussen leerlingen?  

Vanuit deze hoofdvraag stellen wij ons eerst de visievraag:  

1. Op welke wijze beoogt School 4.7 het leren met ICT te ondersteunen?  
 

Vervolgens zullen de volgende deelvragen en hypothesen, gekoppeld aan het landelijk onderzoek, 

met  betrekking tot differentiatie en personalisatie worden onderzocht:  

Differentiatie:  

2. Leidt het gebruik van informatietechnologie als didactisch hulpmiddel tot differentiatie in 
niveau, tijd, plaats en inhoud?  

 H2a: Docenten die deelnemen aan de interventie differentiëren meer in niveau, tijd, 
plaats en inhoud dan docenten die niet deelnemen aan de interventie.  

3. Leidt differentiatie in niveau en tijd tot leerplezier en meer leersturing van de leerlingen?  

 H3a: Differentiatie in niveau en tijd leidt tot leerplezier van leerlingen  

 H3b: Differentiatie in niveau en tijd leidt tot eigen leervragen (eigen leersturing) van 
de leerling  

4. Op welke wijze geven docenten invulling aan gedifferentieerd leren?  

                                                           
1
 Zie eerste t/m vierde rapportage ‘experiment gepersonaliseerd onderwijs met ICT – School 4.7’ 
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5. Leidt differentiatie van het onderwijs in de perceptie van docenten tot een rolverandering 
voor docenten en tot het ontwikkelen van (nieuwe) bekwaamheden?  

 H5a: Het organiserend vermogen van de docent bepaalt het niveau van differentiatie 
dat hij/zij kan toepassen.  

 H5b: De ICT-vaardigheid van een docent is voorwaarde om tot differentiatie via ICT 
te komen, hierdoor blijkt uit het onderzoek dat hoe langer docenten met ICT werken, 
de differentiatie toe neemt: docenten die langer met de IPad werken (leerjaar 1 
docenten) zijn beter in staat om tot meer differentiatie te komen dan docenten die 
minder lang met de IPad werken (leerjaar 3 docenten).  
 

Personalisatie: 

6. Welke eisen stelt personalisatie aan docenten en welke vaardigheden zijn nodig om tot 
personalisatie te komen?  

7. Welke middelen zijn nodig om tot personalisatie te komen? 
8. Werkt de huidige organisatie van lessen belemmerend of bevorderend om tot differentiatie 

en personalisatie te komen?  
 

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden worden in schooljaar 2016-2017 twee metingen 

uitgevoerd waarbij vragenlijsten en interviews worden afgenomen bij de verschillende 

onderzoeksgroepen onder docenten en leerlingen op School 4.7. Dit rapport geeft de  uitkomsten 

van de tweede meting weer.   

 

2. Methodologische verantwoording  

 

2.1 Dataverzameling  

Data worden op twee manieren verzameld en docenten en leerlingen zijn de respondenten. 

Kwantitatieve gegevens worden verzameld met behulp van een vragenlijst die door leerlingen en 

docenten wordt ingevuld. Deze vragenlijst zal mei 2017 online afgenomen worden door BeteoR. Wij 

hebben hierin gestreefd naar een respons van tenminste 60% wat betreft response van docenten en 

50% van leerlingen wat hoge eisen stelt aan de organisatie. Aanvullend worden kwalitatieve 

gegevens verzameld in semigestructureerde (groeps)interviews.  

 

Het onderzoek zal uitgevoerd worden onder de volgende leerling- en docentgroepen: 

 Leerlingen die les krijgen van docenten die deelnemen aan het Leerlab Digitale Didactiek 

 Leerlingen die les krijgen van docenten die niet deelnemen aan het Leerlab Digitale Didactiek 

 Docenten die aan het Leerlab Digitale Didactiek deelnemen (experimentele groep) 

 Docenten die niet aan het Leerlab Digitale Didactiek deelnemen en wel met een iPad werken 

(controlegroep) 
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Tabel 2.1 Overzicht klassen experimentele groep 

Nederlands Wiskunde Biologie 

A1N A3Bzg A1N 
A2N A1T A2N 
A2R A1V A2M 
1A A1D A1M 
1B   
2B   
2E   

 

Tabel 2.2 Overzicht klassen controlegroep 

Nederlands Wiskunde Biologie 

A1E A1C A2D 
A2V A2C A2F 
A1H A3bzh/ A3kzh2 A1K 
A2A A3kvct A2G 
A2H    

 

De resultaten van bovengenoemde groepen worden met elkaar vergeleken.  

 

2.2 Populatie en steekproef 

Voor dit onderzoek zijn een viertal vragenlijsten ontwikkeld. De vragenlijst kon online worden 

ingevuld. De contactpersoon van de school heeft zorg gedragen voor het verspreiden van de link met 

de vragenlijsten. De response rate onder de verschillende groepen is te zien in tabel 2.3.  

 

Tabel 2.3 Respondenten vragenlijsten 

Respondenten Aantal reacties Totaal populatie Response rate  

Docenten controlegroep 7 7 100% 

Docenten experimentele groep  7 7 100% 

Leerlingen controlegroep 95 259 36,7% 

Leerlingen experimentele groep  152 304 50% 

 

De van tevoren vastgestelde response rate van 50% bij leerlingen is bij de controlegroep helaas niet 

gehaald 

 

2.2.1 Algemene kenmerken leerlingen 

Van de 247 leerlingen die de vragenlijst ingevuld hebben is 49% jongen en 51% meisje. Het aantal 

respondenten per vak is af te lezen in tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4 Verdeling per vak 

Leerweg n Procent 

Nederlands 78 31,6% 
Wiskunde 41 16,1% 
Biologie  128 51,8% 

Totaal 247 100% 
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2.2.2 Algemene kenmerken docenten  

Van de 14 docenten die de vragenlijst hebben ingevuld is 28,68% man en 71,4% vrouw. 28,6% Van 

hen is 0-5 jaar werkzaam op School 4.7, 35,7% is 6-10 jaar werkzaam, 7,1% is 11-15 jaar werkzaam en 

28,6% werkt meer dan 15 jaar op deze school. Aan de respondenten is gevraagd in welk leerjaar de 

kern van de lesgevende taken zich bevindt, dit is weergegeven in tabel 2.5.  

 

Tabel 2.5 Kern van lesgevende taken  

Leerjaar n Procent  

1 4 28,6% 
2 7 50,0% 
3 0 0% 
4 3 21,4% 

Totaal 48 100% 

 

De docenten in de experimentele conditie bestaan in dit onderzoek uit de docenten die deelnemen 

aan het Leerlab Digitale Didactiek (n=7). Zij zijn twee jaar al intensief en bewust bezig met 

onderwijsvernieuwing met ict en differentiatie, zijn de voorlopers in de school. De controlegroep 

bestaat uit de docenten die lesgeven in dezelfde vakken, maar niet deelnemen aan het Leerlab (n=7).  

Deze controlegroep is tot stand gekomen door per vak van de docenten uit de experimentele groep 

docenten te matchen die volgens Wytze Tesselaar mindere fanatiek met differentiatie bezig zijn en 

bekend zijn als meer behoudend.  

 

2.2.3 Interviews 

Naast de vragenlijsten zijn er ook semi gestructureerde interviews afgenomen. In deze interviews is 

meer kwalitatieve informatie verzameld over differentiatie. In tabel 2.6. Is te zien met welke groepen 

groepsinterviews gehouden zijn en hoe groot deze groepen waren.  

 

Tabel 2.6 Respondenten interviews  

Respondenten Aantal  

Docenten niet Leerlab (controle groep) 4 

Leerlab docenten (experimentele groep) 3 

Leerlingen die les krijgen van leerlab docenten  10  

Leerlingen die les krijgen van niet leerlab docenten  8 

 

De school is gevraagd zorg te dragen voor het samenstellen van representatieve interviewgroepen. 

Helaas zijn niet alle uitgenodigde leerlingen en docenten bij de interviews aanwezig geweest. De 

uitspraken die in deze gesprekken gedaan zijn kunnen dan ook niet gegeneraliseerd worden.  

2.3 Data-ordening  

De gegevens uit de semi gestructureerde interviews zijn zo geordend dat ze presentabel en 

interpreteer baar zijn. Voor het interpreteren van de antwoorden zijn samenvattingen en opnames 

van het interview gebruikt. Voor de vragenlijsten maken we gebruik van schalen en items die 

specifiek samen met de school ontwikkeld zijn. Dit op basis van bekende en gevalideerde 

instrumenten namelijk:  
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- TPACK model en http://www.tpack.nl/uploads/8/0/0/1/8001167/tpack-nl_vragenlijst.pdf. 

- Zelfsturing meetbaar maken, ontwikkeling van een instrument om zelfsturing in mbo-

opleidingen in kaart te brengen. G.J. Harms 2010 

- Motivatievragenlijst Faber & Visscher, 2016. De vragen zijn gebaseerd op de Self-

Determination Theorie (SDT) (Ryan & Deci, 2000). Vragen waren afkomstig en/of gebaseerd 

op het cohort onderzoek COOL 5-18 (Cohortonderzoek COOL, 2012) en de Intrinsieke 

Motivatie Inventaris uit het rapport “Leren met meer effect; rapportage van het onderzoek” 

(Meijer, Eck, & Felix, 2008). 

- Nieuwsgierigheid van leerlingen vragen afkomstig uit: “Epistemic Curiosity Measurement, 

I/D-Young Children Scales” 

Zie de bijlage voor de specifieke vragenlijsten met verwijzing van schalen naar deelvragen. 

Gezien de behoefte aan een hoge respons wordt gekozen voor een beperkt aantal items per 

onderwerp. Er wordt gewerkt met standaard antwoordmogelijkheden via zogenoemde 5 punt 

‘Likert-schalen’2. Dit stelt ons in staat een genuanceerd beeld te geven. Bovendien kan de 

geïnterviewde een genuanceerd beeld geven van zijn of haar mening. het gebruik van schalen het 

invullen van de vragenlijst.  

2.4 Betekenisgeving 

Om de kans op acceptatie te vergroten en daarmee de kans op effect (Effectiviteit = Kwaliteit x 

Acceptatie) worden docenten betrokken bij het toekennen van betekenis aan de verzamelde 

gegevens. In zogenoemde ‘consentgesprekken’ is aan een representatieve afspiegeling van het 

docentencorps gevraagd of zij zich herkennen in de resultaten van de gegevensverzameling, wat hen 

daarin opvalt en wat daarvan volgens hen de betekenis, het effect, zou moeten zijn voor het vervolg. 

De deelnemers aan het gesprek krijgen vooraf een overzicht van de resultaten. Van de gesprekken 

maken de onderzoekers een beknopt verslag dat onderdeel uitmaakt van hun eindrapportage. 

3. Resultaten  

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken naar aanleiding van de leerling- en 

docentenvragenlijst en de interviews. Op basis van betrouwbaarheidsanalyses worden de vragen 

geclusterd. Daarna worden resultaten op beschrijvend niveau gerapporteerd, waarna ook toetsing 

van effecten plaats vindt.  

3.1 Leerlingen 
In deze paragraaf worden de resultaten van de leerling vragenlijsten en interviews behandeld.  

3.1.1 Algemeen gebruik van de iPad  

De volgende onderdelen zijn door leerlingen beantwoord op een 5 punt likert-schaal. Een 

onafhankelijke t-toets is uitgevoerd om de motivatie van leerlingen door het werken met de iPad te 

vergelijken voor de controle- en de experimentele groep. Gebleken is dat er geen significant verschil 

is tussen de experimentele groep (M = 3.83, SD = 0.88) en de controlegroep, M = 3.69, SD = 0.86; t 

(205) = -1.126, p = 0.261.   

                                                           
2
 Bijvoorbeeld: Op school heb ik de beschikking over een goed werkende ICT-infrastructuur. 1 helemaal mee 

oneens, 2 mee oneens, 3 neutraal, 4 mee eens, 5 helemaal mee eens.  

http://www.tpack.nl/uploads/8/0/0/1/8001167/tpack-nl_vragenlijst.pdf


8 
 

Een ANOVA analyse is gedaan om te kijken of er effect is van het vak op de motivatie van leerlingen. 

De motivatie voor leerlingen van de vakken Nederlands (M = 3.76, SD = 0.81), Wiskunde (M = 3.93, 

SD = 1.00) en Biologie ( M = 3.72, SD = 0.87) blijkt niet significant te de verschillen, F(2, 204) = 0.791, 

p = 0.455.   

In de interviews geven leerlingen uit zowel de controle als de experimentele groep aan dat ze het 

werken met de iPad fijn vinden, maar dat ze het ook prettig vinden om opdrachten in hun schrift te 

maken. Ook geven leerlingen aan dat er nadelen zijn van het werken met de iPad, zoals hoofdpijn, 

afleiding en geen wifi. Als voordeel wordt genoemd dat leerlingen gemakkelijk op een hoger niveau 

kunnen werken door de iPad, dit wordt mogelijk gemaakt door de docenten in zowel de controle als 

de experimentele groep. 

In zowel de controle als de experimentele groep wordt gedifferentieerd. In de controlegroep krijgen 

klassen bij Nederlands, wiskunde en biologie een klassikale instructie, waarna ze aan opdrachten op 

hun eigen niveau (basis of kader) gaan werken. In de experimentele groep krijgen de leerlingen bij 

wiskunde ook eerst klassikale uitleg, waarna ze op hun eigen niveau aan opdrachten gaan werken. Bij 

Nederlands beginnen leerlingen met een dictee, hierna gaan ze op hun eigen niveau aan het werk. Ze 

krijgen per niveau aparte uitleg. Bij biologie in de experimentele groep mogen leerlingen zelf kiezen 

wat ze gaan doen. De docent houdt de voortgang bij en kijkt in het logboek van leerlingen hoe het 

gaat.   

Als derde is gekeken naar het verschil tussen docenten in motivatie van leerlingen door het werken 

met de iPad. Omwille van privacy zullen wij hier geen namen weergeven. Echter is het verschil tussen 

docenten significant bevonden p =0.023*. Dit betekent dat leerlingen de gevoelde meerwaarde van 

de iPad per docent verschillend waarderen.  

Onder alle leerlingen (N=207) is gekeken naar de gevoelde meerwaarde van het werken op de iPad 

met betrekking tot de onderwijsprogramma’s en informatievoorziening. In deze schaal zijn vier 

vragen samengevoegd met een chronbach’s alpha van 0.74. Gebleken is dat leerlingen de iPad 

redelijk van meerwaarde vinden (M = 3.70, SD = 0.68).  

Ook is er gekeken of leerlingen vinden dat ze overal goed internet hebben en hoe de ondersteuning 

bij problemen wordt ervaren. De twee samengevoegde items hebben een Cronbach’s alpha  van 

0.63. Gebleken is dat leerlingen hierover redelijk tevreden zijn (M = 3.36, SD = 0.92). 

 

Wanneer we kijken naar het oplossingsvermogen van problemen met de iPad geven leerlingen aan 

dat de leerling zelf en de medeleerling het beste kunnen helpen bij het oplossen van problemen. Een 

t-test is gedaan om dit te onderzoeken. Er zijn vergelijkingen gemaakt tussen docenten die helpen, 

medeleerlingen die helpen of dat leerlingen zelf problemen oplossen. Gebleken is dat docenten (M = 

3.58, SD = 1.02) minder goed kunnen helpen dan medeleerlingen (M = 3.90, SD = 0.80). Dit resultaat 

is significant, t (206) = -4.43, p = <0.000. De effect size is klein, Cohen’s d = 0.35. Vervolgens zijn 

docenten vergeleken met de leerling zelf die problemen oplost. Hieruit bleek dat de leerling zelf (M = 

3.81, SD = 0.86) dit beter kan dan de docent (M = 3.58, SD = 1.02). Ook dit is significant, t (206) = -

2.76, p = 0.006. De effect size is klein, Cohen’s d = 0.24. De laatste vergelijking betrof of de 

medeleerling (M = 3.90, SD = 0.80) of de leerling zelf (M = 3.81, SD = 0.86)  beter problemen kan 

oplossen. Dit verschil is niet significant gebleken, t (206) = 1.48, p = 0.141. 
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3.1.2 Motivatie 

Het volgende onderdeel in de vragenlijst geeft de intrinsieke motivatie van leerlingen weer. Het 

onderdeel motivatie bestaat uit 11 items  en heeft een Cronbach’s Alpha van 0.82. Een t-test is 

uitgevoerd om te onderzoeken of er een verschil is in motivatie van leerlingen uit de controlegroep 

(M = 2.91, SD = 0.55) en de motivatie van leerlingen uit de experimentele groep (M = 3.20, SD = 

0.62). Gebleken is dat hier een significant verschil is (t(223) = -3.547, p < 0.001. De sterkte van het 

effect is gemiddeld, Cohen’s d =0.5. Dit betekent dat leerlingen die les krijgen van docenten uit de 

experimentele groep meer gemotiveerd zijn dan leerlingen die les krijgen van docenten uit de 

controlegroep. 

Uit de interviews met leerlingen blijkt dat leerlingen uit de experimentele groep aangeven meer 

gemotiveerd te zijn. Ze hebben meer zin om naar bijvoorbeeld biologie te gaan, omdat ze daar veel 

vrijheid hebben. Leerlingen mogen zelf kiezen wat ze gaan doen en ze geven aan dit fijn te vinden. De 

meeste leerlingen uit de experimentele groep geven ook aan het werken met de iPad leuk te vinden. 

Leerlingen geven ook aan dat niet alleen de iPad motiveert, maar dat afwisseling in de les belangrijk 

is. Daarnaast noemen leerlingen uit zowel de controle als de experimentele groep dat ze meer 

gemotiveerd zijn als ze een beloning krijgen of als ze de stof begrijpen. Leerlingen uit de 

controlegroep geven daarnaast aan dat de docent de belangrijkste factor is voor hun mate van 

motivatie.  

 

3.1.3 Zelfsturing 

Een volgend onderdeel van de ingevulde vragenlijst is de gevoelde mate van zelfsturing. Leerlingen 

hebben vragen beantwoord die betrekking hadden op verschillende vormen van zelfsturing. Deze 

vragen konden beantwoord worden op een schaal van 1 (nooit) t/m 5 (altijd).  

Leerlingen zijn over drie vormen van zelfsturing bevraagd namelijk ‘wat’ (bijvoorbeeld ‘Op deze 

school kies ik zelf wat ik leer’), ‘hoe’ (bijvoorbeeld ‘Op deze school kan ik zelf kiezen hoe ik een 

onderwerp aanpak’) en ‘wanneer’ (Bijvoorbeeld: ‘Op deze school kan ik zelf een planning maken voor 

mijn werk’).  

Een t-test is gedaan om de impact van de interventie op zelfsturing te meten. De ervaren zelfsturing 

op wat leerlingen leren (M = 2.89, SD = 0.85) is vergeleken met de ervaren zelfsturing in hoe 

leerlingen leren (M = 3.42, SD = 0.78). Gebleken is dat dit significant verschilt, t (217) = -10.43, p = 

<0.001. Dit betekent dat leerlingen meer leersturing ervaren op hoe ze leren dan wat ze leren. De 

grootte van het effect is redelijk, Cohen’s d = 0.65.  

Ook is de zelfsturing die leerlingen ervaren op wat ze leren (M = 2.89, SD = 0.85)vergeleken met de 

zelfsturing die ze ervaren op wanneer ze leren (M = 3.62, SD = 0.86). Gebleken is dat dit significant 

verschilt, t (217) = -1.34, p = <0.001. Dit betekent dat leerlingen meer leersturing ervaren op wanneer 

ze leren dan op wat ze leren. De grootte van het effect is groot, Cohen’s d = 0.85.  

Tot slot is de ervaren zelfsturing van leerlingen op hoe ze leren (M = 3.42, SD = 0.78) vergeleken met 

de zelfsturing die ze ervaren op wanneer ze leren (M = 3.62, SD = 0.86). Gebleken is dat dit significant 

verschilt, t (217) = -4.37, p = <0.001. Dit betekent dat leerlingen meer leersturing ervaren op wanneer 

ze leren dan op hoe ze leren. De grootte van het effect is klein, Cohen’s d = 0.25.  
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De meeste keuzevrijheid wordt ervaren op het construct wanneer leerlingen hun schoolwerk mogen 

maken, daarna op hoe zij dit mogen uitvoeren en het minste keuzevrijheid op wat de leerlingen 

mogen leren.  

In tabel 3.1 is het verschil tussen de controle en de experimentele groep leerlingen weergegeven. Te 

zien is dat leerlingen uit de experimentele groep op alle drie de facetten significant meer zelfsturing 

ervaren dan leerlingen uit de controlegroep.  

 

Tabel 3.1 Mate van gevoelde zelfsturing per conditie 

 Controlegroep (N=84) Experimentele groep 
(n=134) 

Significantie 

Wat (M-SD) 2.46(0.86) 3.16(0.73) < 0.001** 
Hoe (M-SD) 3.26(0.79) 3.52(0.75) 0.013* 
Wanneer (M-SD) 3.46(0.91) 3.71(0.87) 0.038* 

Significantie op niveau van 0.01** Significantie op niveau van 0.05* 

Bovengenoemde resultaten worden door de interviews bevestigd. Leerlingen geven aan, vooral in de 

experimentele groep biologie, zelf te kunnen kiezen wanneer ze welke lesstof behandelen. De lesstof 

ligt vast, dus vrijheid in wat ze leren hebben ze niet of nauwelijks.  

Ook is er gekeken of leerlingen die meer zelfsturing ervaren intrinsiek gemotiveerder zijn. Met een 

regressie analyse is daarnaast gekeken naar het verband tussen de onafhankelijke variabele 

zelfsturing (hoe, wat en wanneer) en de afhankelijke variabele motivatie. De totale verklaarde 

variantie was 21,3%, F (3, 214) = 19.27, p = <0.001. Dit betekent dat de motivatie van leerlingen voor 

21,3% verklaard wordt door de mate van zelfsturing.  

Vervolgens is gekeken hoe de verschillende componenten (hoe, wat en wanneer) bijdragen aan het 

geheel. Daaruit is gebleken dat alleen de zelfsturing op hoe leerlingen leren significant was (beta = 

0.357, p <0.001. 

3.1.4 Nieuwsgierigheid 

Als laatste onderdeel in de vragenlijst is de nieuwsgierigheid naar leren uitgevraagd bij de leerlingen.. 

Dit onderdeel nieuwsgierigheid bevat 10 vragen waar leerlingen op een 4 puntschaal moeten 

antwoorden. Een voorbeeld vraag: ‘Ik vind het leuk om over onderwerpen of dingen te leren die nog 

onbekend zijn voor mij’. Een onafhankelijke t-test is gedaan om te onderzoeken of er een verschil is 

in de mate van nieuwsgierigheid van leerlingen om te leren tussen leerlingen die les krijgen van 

docenten uit de experimentele groep (M = 2.53, SD = 0.58) en leerlingen die les krijgen van docenten 

uit de controlegroep (M = 2.30, SD = 0.57). Dit verschil is significant, t (194) = -2.70, p = 0.007. Dit 

betekent dat leerlingen die les krijgen van docenten uit de experimentele groep nieuwsgieriger zijn 

dan leerlingen die les krijgen van docenten uit de controlegroep. De grootte van het effect is klein, 

Cohen’s d = 0.401. 

 

Met een regressieanalyse is gekeken naar het verband tussen de onafhankelijke variabele leersturing 

en de afhankelijke variabele nieuwsgierigheid. De totale verklaarde variantie was 24,7%, F (1,194) = 

63.8, p < 0.001. Dit betekent dat de nieuwsgierigheid van leerlingen voor 24,7% verklaard wordt door 

leersturing.  
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3.2 Docenten  

In deze paragraaf 3.2 worden de resultaten van de docent vragenlijsten en interviews behandeld.  

 

3.2.1 Ondersteuning  

Docenten hebben in de vragenlijst aangegeven in welke mate ze door de directie ondersteund 

worden op verschillende aspecten met betrekking tot ICT. De vragen konden beantwoordt worden 

op een vijfpunt Likertschaal van 1 (helemaal mee oneens) t/m 5 (helemaal mee eens). Een 

voorbeelditem is: ‘De directie draagt een duidelijke visie uit op gepersonaliseerd leren m.b.t. ICT’. 

Onderstaande items uit tabel 3.2 zijn samengevoegd tot één schaal ‘ondersteuning’ waarbij het 

aantal items = 5 met de Cronbach’s alpha van 0.88. 

Tabel 3.2 Ondersteuning gemiddelde 

Item  n M-SD 

1. De directie draagt een duidelijke visie uit op 
gepersonaliseerd leren m.b.t. ICT 

14 3,79(0,80) 

2. Op school heb ik de beschikking over een 
goed werkende ICT-infrastructuur 

14 3,86(1,02) 

3. Voor mijn vak heb ik voldoende 
mogelijkheden om verschillende ICT- 
toepassingen te gebruiken 

14 4,07(0.92) 

4. Ik krijg voldoende scholing waardoor ik ICT< 
vakinhoud en didactiek op een goede manier 
kan inzetten in mijn lessen  

14 4,00(0,96) 

5. Wanneer er zich ICT problemen voordoen 
zijn deze snel opgelost  

14 4,07(0,47) 

 

Een ANOVA t is gedaan om het verschil tussen de controle en de experimentele conditie te 

onderzoeken. Tabel 3.12 geeft weer dat tussen de docenten uit de experimentele groep (M = 4.29, 

SD = 0.47)  en de controle groep (M = 3.63, SD = 0.78) geen verschil is gevonden op de mate van 

gevoelde ondersteuning, F  (1, 12) = 3,64, p = 0.081. Dit betekent dat zowel de docenten uit de 

controle als de experimentele groep dezelfde ondersteuning vanuit het management ervaren. 

 

Uit de interviews blijkt dat docenten over het algemeen tevreden zijn over de mate van 

ondersteuning vanuit het management. Docenten uit zowel de experimentele als de controlegroep 

geven aan dat tijd een ‘dingetje’ blijft en dat daar altijd gebrek aan is. In de controlegroep wordt 

aangegeven dat er voldoende cursussen zijn die docenten kunnen volgen. Deze ondersteuning wordt 

als positief ervaren. Wel wordt genoemd dat de cursussen soms boven niveau zijn en dat de 

opgedane kennis niet genoeg in de praktijk gebruikt wordt, waardoor het weer wegzakt.  

3.2.3 Differentiatie 

Een volgend onderdeel van de ingevulde vragenlijst is de mate van differentiatie die docenten 

toepassen in hun klas. De docenten hebben vragen beantwoordt op schaal van 1 (nooit)  t/m 5 

(altijd) met betrekking tot verschillende vormen van differentiatie. 

De verschillende vragen zijn onderverdeeld in drie categorieën, namelijk de mate van differentiatie  

op het construct wat(α= 0.79) n=4 (bijvoorbeeld: ‘geef aan in welke mate u binnen de klas 

differentieert op het bepalen van de leerstof of opdracht(en)’), het construct hoe (α=0.56) n=2 ( 
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bijvoorbeeld: ‘geef aan in welke mate u binnen de klas differentieert op het toepassen van 

verschillende instructievormen’) en het construct wanneer n=3 (α=0.86)(bijvoorbeeld: ‘Geef aan in 

welke mate u binnen de klas differentieert op het bepalen van het tempo waarin onderdelen 

doorlopen mogen worden’).  

De drie genoemde constructen zijn met elkaar vergeleken. Een afhankelijke t-test is gedaan om de 

verschillende vormen van differentiatie met elkaar te vergelijken. Wat (M = 3.36, SD = 0.81)en hoe 

(M = 3.43, SD = 0.87) docenten differentiëren is met elkaar vergeleken, dit bleek niet significant, t 

(13) = -0,35, p = 0.73. Vervolgens is wat (M = 3.36, SD = 0.81) en wanneer (M = 3.57, SD = 0.91) 

docenten differentiëren vergeleken, ook dit bleek niet significant , t (13) = -0.79 , p = 0.45. Tot slot 

zijn de constructen hoe (M = 3.43, SD = 0.87) en wanneer (M = 3.57, SD = 0.91) docenten 

differentiëren met elkaar vergeleken. Ook dit bleek niet significant, t (13) = -0.46 , p = 0.65. Er zijn dus 

geen significante verschillen gevonden tussen de mate van differentiatie op de constructen wat, hoe 

en wanneer. Dit betekent dat er geen verschil te vinden is in de mate van hoeveelheid van 

differentiatie  op deze constructen.  

Verder is er geen in de ANOVA geen verschil gevonden (F (2, 8) = 0.61 , p = 0.57) op de totale mate 

van differentiatie tussen docenten in de experimentele (M = 3.43, SD = 0.67) en controle groep (M = 

3.46, SD = 0.69). Daarbij plaatsen wij de kanttekening dat de experimentele en controle groep relatief 

klein zijn waardoor verschillen moeilijker meetbaar zijn.  

Ook is met een ANOVA onderzocht of het leerjaar impact heeft op de mate van differentiatie. Er 

waren drie leerjaren te onderscheiden, namelijk leerjaar 1, 2 en 4. Er is een significant verschil 

gevonden tussen de mate van differentiatie in deze leerjaren, F (2, 11) = 5.24, p  = 0.025. Post-hoc 

analyses laten zien dat de gemiddelde score op differentiatie van leerjaar 1 (M = 3.83, SD = 0.78) 

significant verschilt van de gemiddelde score op differentiatie in leerjaar 4 (M = 2.63, SD = 0.06). Dit 

de effect size van dit verschil is groot, Cohen’s d = 2.17. De mate van differentiatie in leerjaar 2 (M = 

3.57, SD = 0.41) was niet significant verschillend van leerjaar 1 en 4.  

In de vragenlijst is aan docenten gevraagd hoe ze vorm geven aan differentiatie. In tabel 3.3 en 3.4 

zijn de resultaten daarvan weergegeven.  

Tabel. 3.3 Invulling differentiatie experimentele groep docenten 

1. verschillende studiewijzers, klassikale uitleg op verschillende manier, extra aandacht / uitleg voor 
de verschillende niveaus. 

2. op tempo, met opdrachten in de les. 
3. Studiewijzer op 3 niveaus gemaakt voor de leerlingen 
4. De leerlingen werken volgens een keuzemenu. Ze hebben zelf invloed met welke lessen of 

onderdelen zij aan de slag gaan. Zij geven zelf aan wanneer zij hun stof willen toetsen. Dat doen zij 
door in te tekenen op bepaalde data. Daarmee maak ik ze zelf verantwoordelijk voor de lesstof en 
de toetsen. leerlingen die dat moeilijk vinden kunnen dat aangeven en de planning samen met mij 
maken 

5. Onze methode is volledig digitaal, hier kan ik de leerlingen (in klas 1) volledig volgen, ik zie per 
onderdeel wat ze hebben begrepen en wat niet. Ik kan zo instructiegroepjes maken en leerlingen 
die de stof al beheersen verder laten werken. Als ik zou willen zou ik de leerlingen ook hun eigen 
stof kunnen laten kiezen maar aangezien ik al op 3 niveaus werk vind ik het zelf te leuk (en ik maak 
mezelf ook wij dat het nodig is) om sommige lessen nog een klassikale instructie te geven, laten 
zien dat een liter in een dm3 past, kijken hoeveel leerlingen er op een m2 passen etc. 
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6. De leerlingen bepalen zelf met welk hfd ze gaan starten. Ze mogen  kiezen welke practica ze willen  
doen, de practica die gedaan moeten worden zijn bekend. Ze maken een SO met het boek zodat 
ze leren wat belangrijk is. Ze plannen zelf de toets en mogen in de les 1 les de toets voorbereiden. 
De instructie krijgen de leerlingen via het boek/filmpjes die in de studiewijzer staan. Tijdens de 
lessen kunnen ze hulp krijgen van de docent. Als ze hulp willen moeten ze dit aangeven tijdens de 
les of in hun logboek zodat de docent weet welke hulpvraag ze hebben. De leerlingen starten 
zelfstandig met werken bij binnenkomst in het lokaal en werken zelfstandig door of vragen de 
docent om hulp. De groep is in 3 groepen verdeeld, groep 1 maakt alleen de basisstof omdat zij 
moeite hebben met bio, groep 2, 3 maakt ook de extra stof en groep 3 maakt ook de 
verrijkingsstof. 

7. studiewijzer; 3 groepen, verschillende filmpjes met uitleg, uitleg van het boek, sites om te oefenen 
enzovoorts. 

 

Tabel. 3.4 Invulling differentiatie controle groep docenten 

1. Ik probeer leerlingen zoveel mogelijk eigen keuzes te laten maken. Ze mogen zelf kiezen waar ze 
de uitleg vandaag halen, via een filmpje, via mij of zelf.  

2. vooral in uitleg 
3. Soms differentieer ik in hoeveelheid werk, soms in uitleg 
4. Snelheid/hoeveelheid/moeilijkheidsgraad/ keuze in onderdelen 
5. Differentiatie gaat per niveau, ik heb 3 keer uitleg in een lesuur. Voor basis, kader en de GT 

leerlingen. Voor de GT leerlingen heb ik instructiefilmpjes in de Google Drive.  
6. De klas in niveau verdelen. (Drie groepen) 
7. Extra opdrachten. Dit kan via de methode. 

 

 

Ook uit de interviews blijkt dat docenten uit zowel de controle als de experimentele groep 

differentiëren. Docenten uit de experimentele groep differentiëren op niveau. Leerlingen die een 

bepaald onderdeel al goed kunnen, krijgen minder uitleg en hoeven minder opdrachten te maken. 

Uitleg wordt op niveau gegeven. De groepen leerlingen die wel of geen uitleg krijgen kunnen per 

onderwerp wisselen. In de controlegroep wordt door de meeste docenten ook gedifferentieerd. 

Leerlingen werken op verschillende niveaus en bij sommige vakken is er ook keuze in de werkvorm, 

keuze waar leerlingen aan gaan werken en ook wordt er geëxperimenteerd met toetsen waarvoor 

leerlingen zich in kunnen schrijven. Als nadeel wordt genoemd dat het moeilijk is om als docent de 

klas nog enthousiast te houden als er minder klassikale instructie is.  

Docenten uit zowel de experimentele als de controlegroep geven aan dat de iPad ze wel helpt te 

differentiëren. Door de iPad is er gemakkelijk toegang tot extra uitleg en oefenmateriaal op internet 

en kunnen mooi presentaties gemaakt worden. In de experimentele groep wordt er bij wiskunde in 

de eerste klas gewerkt met een programma waarin de docent de voortgang van leerlingen kan zien, 

dit biedt veel overzicht over bijvoorbeeld welke opdrachten door veel leerlingen slecht gemaakt zijn. 

De docent kan daarop inspelen door daar extra aandacht aan te besteden. In de controlegroep geven 

enkele docenten aan dat de mogelijkheden van de iPad meer benut zouden kunnen worden.  

3.2.4 Leerplezier  

Het volgende onderdeel gaat over leerplezier. In dit construct geven docenten aan of zij het idee 

hebben dat door het toepassen van differentiatie in de les het leerplezier van leerlingen groter 

wordt. De zes vragen zijn samengevoegd tot één construct namelijk ‘leerplezier’.   
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Er is gekeken naar het verschil tussen het ervaren leerplezier van leerlingen door docenten uit de 

experimentele (M =  3.88, SD = 0.58)- en controle groep (M = 3.64, SD = 0.64). Dit verschil is niet 

significant bevonden, F (1, 12) = 0.52, p = 0.484.  

 

3.2.5 Leersturing  

Het volgende onderdeel van de vragenlijst gaat over het construct leersturing. Leersturing geeft aan 

in hoeverre leerlingen zelf de mogelijkheid hebben te beslissen over onderdelen van hun opleiding. 

Docenten hebben de vragen beantwoord op de volgende Likertschaal:  

1. Dit gebeurt volledig door docent en/of opleiding 

2. Betreffende leerlingen hebben hier als zij dat wensen een stem in  

3. Inbreng of eventueel wensen van leerlingen op dit aspect worden door de docent expliciet 

gevraagd en meegenomen 

4. Docent en elke individuele leerling doen dit samen voor de betreffende leerling  

5. Leerlingen doen dit zelf, de docent neemt er kennis van maar oefent daarop nauwelijks of geen 

invloed uit  

De 9 items van de schaal leersturing hebben gezamenlijk een Cronbach’s Alpha van 0.81, de items 

zijn verder opgedeeld in constructen wat, hoe, wat en wanneer. Met een t-test is gekeken of 

docenten meer of minder leersturing ervaren op de verschillende constructen. Gebleken is dat 

docenten meer leersturing geven op wat leerlingen leren (M = 2.66, SD = 0.75) dan op hoe zij leren 

(M = 2.14, SD = 0.97). Dit verschil is significant, t (13) = 2.87, p = 0.013. De grootte van het effect is 

redelijk, Cohen’s d = 0.59. Ook geven docenten meer leersturing op wat leerlingen leren (M = 2.66, 

SD = 0.75) dan wanneer zij leren (M = 1.82, SD = 1.07). Dit verschil is significant, t (13) = 3.76, p = 

0.02. De effect size van dit verschil is groot, Cohen’s d = 0.91. Voor de verschillen tussen wat (M = 

2.66, SD = 0.75) en waar docenten de leerlingen eigen leersturing geven is geen significant verschil 

gevonden. Zo ook niet voor hoe (M = 2.14, SD = 0.97) en wanneer (M = 1.82, SD = 1.07), hoe (M = 

2.14, SD = 0.97) en waar (M = 2.14, SD = 1.23) en wanneer (M = 1.82, SD = 1.07) en waar (M = 2.14, 

SD = 1.23) leerlingen leren.  

Vervolgens is  berekend of er verschil bestaat in leersturing tussen de experimentele (M = 2.56, SD = 

0.94) en controlegroep (M = 2.05, SD =0.60). Dit verschil is niet significant gebleken, F (1, 12) = 1.45.p 

= 0.252.  

Met een regressie analyse is gekeken of er een causaal verband is tussen de mate van leersturing en 

de mate van gegeven differentiatie door de docent. De mate van differentie was hierbij de 

afhankelijke variabele. Er bleek geen significant verband te zijn, F (1,12) = 3.84, p = 0.074. Dit 

betekent dat er geen verband is gevonden tussen de mate van differentiatie die de leerlingen 

ervaren en de vrijheid in gegeven leersturing.  

3.2.6 Rolverandering 

De volgende vragen in de vragenlijst gaan over de rolverandering van docenten met betrekking tot 

differentiëren. De docenten hebben aangegeven in welke mate in hun optiek een aantal 

vaardigheden van belang zijn om differentiatie te kunnen toepassen, de vaardigheden zijn 

uiteengezet en men heeft de vaardigheden hiërarchisch geplaatst van meest belangrijk naar minst 

belangrijk.  
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De vaardigheden; organiserend vermogen, ICT-vaardigheid, plannen en overzicht houden zijn in 

volgende volgorde geplaatst.  

Tabel 3. 21 Rolverandering door differentiatie  

 Score 
N=14 

Organiserend vermogen   3.3 

ICT- vaardigheid   2.4 

Plannen   2.3 

Overzicht houden    2.1 
 

Het organiserend vermogen van de docent wordt het meest belangrijk geacht voor het uitvoeren van 
differentiatie in de klas, dit zowel voor de controle als voor de experimentele groep.  
Docenten geven zichzelf gemiddeld een 6.7 op schaal van 10 wanneer het gaat over de eigen 
vaardigheden met betrekking tot het organiserend vermogen. 
  
De docenten hebben aangegeven in welke mate de iPad en differentiatie effect hebben op de 
rolverandering van de docent. Zie tabel 3.22.  
 
 Tabel 3.22 effecten van het werken met de iPad 

 Gemiddelde 

Het gebruik van de iPad in mijn les leidt tot een rolverandering voor mij 
als docent  

3,64 

Om maximaal te kunnen differentiëren heb ik andere vaardigheden 
nodig  

3,31 

Om de mogelijkheden van de iPad maximaal te kunnen benutten heb ik 
andere vaardigheden nodig  

3,07 

Door in mijn les te werken met de iPad ga ik meer coachend te werk  3,50 

 

Uit de interviews blijkt dat docenten uit zowel de controle als de experimentele groep zichzelf steeds 

meer vaardig gaan voelen om te differentiëren en de iPad te gebruiken. Docenten uit de 

experimentele groep geven aan dat ze nu willen leren om op andere manieren dan alleen uitleg en 

werktempo te gaan differentiëren, zoals bijvoorbeeld werkvormen. Ook wordt genoemd dat het fijn 

zou zijn om op andere scholen te gaan kijken hoe ze daar voor het specifieke vak vorm geven aan 

differentiatie. Docenten uit de controlegroep geven aan dat ze op zoek zijn naar hun nieuwe rol als 

docent en zich daarbij vooral afvragen hoe ze de lessen leuk kunnen houden voor de leerlingen, 

naast het zelfstandige werken. 

 

3.2.7 iPad gebruik tijdens de lessen  

Docenten hebben in de vragenlijst verschillende vragen beantwoord over het iPad gebruik in hun 

klas. Hierin zijn vragen n=4 samengenomen om het construct iPadgebruik te vormen (Cronbach’s 

alpha 0.66). Er is vervolgens gekeken of er een verschil is tussen het iPad gebruik in de klas tussen de 

experimentele (M = 3.38, SD = 0.68) en de controle groep (M = 3.32, SD = 0.35) dit verschil bleek niet 

significant, F (1, 11  ) = 0.03.p =0.858.  

Daarnaast is aan de respondenten gevraagd of zij aan willen geven hoeveel zij nu differentiëren en 

hoeveel zij zouden willen differentiëren. Op de vraag, geef uzelf een cijfer van 1 tot 10 op de 
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volgende stelling: ‘Ik ben met behulp van de iPad in staat te differentiëren’, geven de respondenten 

zich gemiddeld een 7.5.  

Daarnaast is de docenten gevraagd in te vullen hoeveel procent van hun tijd zij nu met behulp van de 

iPad differentiëren in de klas en hoeveel zij eigenlijk graag zouden willen differentiëren, zie tabel 

3.24. 

Tabel 3.24 Mate van differentiatie met de iPad ten opzichte van gewenste mate van differentiatie 

Mate van differentiatie in de 
les in procenten. 

Mate van differentiatie met 
iPad in procenten  
n=14 

Gewenste mate van 
differentiatie met de iPad  in 
procenten  
n=14 

0-20% 0% 0% 

20-40% 29% 0% 
40-60% 50% 36% 

60-80% 14% 57% 
80-100% 7% 7% 

 

3.2.4 Personalisatie 

Het laatste onderdeel wat onderzocht is betreft wat nodig is om te kunnen personaliseren. De vragen 

die hierover gesteld werden waren open vragen.  

In zowel de vragenlijst als de interviews zijn de meest genoemde vaardigheden waarvan men vindt 

dat die in het algemeen nodig zijn om te kunnen personaliseren zijn: 

- inzicht in leerlingen; 

- plannen en organiseren; 

- een coachende houding. 

De meest genoemde vaardigheden waarvan men zelf vindt dat ze die nog moeten ontwikkelen om te 

kunnen personaliseren zijn: 

- loslaten; 

- vaardigheden op ICT gebied;  

- plannen en organiseren; 

- overzicht bewaren; 

- inzicht in voortgang van leerlingen. 

Ook is in de vragenlijst gevraagd in hoeverre verschillende stappen nodig zijn om te kunnen 

personaliseren. Docenten konden deze scoren op een schaal van 1 (niet van belang) tot 5 (zonder 

deze stap niet uitvoerbaar). Tabel 3.25 weergeeft de resultaten.  

Tabel 3.25 Belang van vaardigheden om te personaliseren 

 Gemiddelde 

Moet het PDA losgelaten worden 3.00 
Moet ik meer samenwerken met collega's binnen de sectie 3.71 
Moet ik vakoverstijgend samenwerken 3.43 
heb ik inzicht nodig in de voortgang van leerlingen 4.43 
Heb ik meer (of meerdere) lesruimte(s) nodig 3.14 
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Moet er een organisatorische verandering plaatsvinden 4.07 
Zijn minder lessen nodig 2.43 
Moet het rooster aangepast worden 3.57 
Moeten de lokalen aangepast worden 3.29 
Moeten leerlingen meer inzicht krijgen in hun voortgang 4.43 
Moeten leerlingen leren meer sturing te geven aan hun eigen leerroute 4,50 
Heb ik meer adaptief lesmateriaal nodig 3,86 

 

Met bovenstaande gegevens is onderzocht of er ook een verschil bestaat tussen de experimentele 

groep (M = 4.01, SD = 0.49) en de controlegroep (M = 3.30, SD = 0.58). Dit verschil is significant 

bevonden, F (1, 12) = 6.27, p = 0.028. Het effect van dit verschil is groot, Cohen’s d = 1.34. Dit 

betekent dat docenten die deelnemen aan Leerlab vinden dat er meer nodig is om tot personalisatie 

te komen dan docenten die niet deelnemen. 

Tot slot is de docenten gevraagd of de huidige organisatie van lessen belemmerend of bevorderend 

werkt om tot differentiatie en personalisatie te komen. Docenten konden de stellingen beoordelen 

op een vijfpunt Likertschaal van 1 (helemaal mee oneens) t/m 5 (helemaal mee eens). De resultaten 

zijn weergeven in tabel 3.27. 

Tabel 3.27 Werkt de huidige organisatie van lessen belemmerend of bevorderend om tot 

differentiatie en personalisatie te komen  

 Gemiddelde 

Meer overleg met collega's werkt bevorderend en leidt tot 
differentiatie en personalisatie.  

4.29 

Meer vrijheid in het rooster werkt bevorderend om tot differentiatie 
en personalisatie te komen.  

4.00 

Meer ruimte tot mijn beschikking werkt bevorderend om tot 
differentiatie en personalisatie te komen.  

4.14 

De huidige organisatie van lessen biedt mij de mogelijkheid om 
differentiatie in mijn lespraktijk toe te passen. 

3.43 

De huidige organisatie van lessen biedt mij de mogelijkheid om 
personalisatie in mijn lespraktijk toe te passen 

2.93 

 

Een “Univariate Analysis of Variance” test is gedaan om, naar aanleiding van bovengenoemde, te 

onderzoeken of er een verschil is tussen de experimentele groep (M = 4.52, SD = 0.47) en de 

controlegroep (M = 3.76, SD = 0.63). Gebleken is dat er een significant verschil is, F (1, 12) = 6.62, p = 

0.024. Ook blijkt dit effect groot te zijn, Cohen’s d = 1.375355. Dit betekent dat de experimentele 

Leerlab groep de organisatie meer belemmerend vindt werken om tot personalisatie te komen dan 

de controle groep.  

Uit de interviews kwam in zowel de controle als in de experimentele groep naar voren dat de 

organisatie van de school moet veranderen om te personaliseren. Genoemd wordt dat er volgend 

jaar begonnen wordt met een experiment waarbij leerlingen meer keuzevrijheid krijgen. Ideeën om 

de organisatie de veranderen zijn: het loslaten van het rooster en workshops aanbieden waarvoor 

leerlingen zich in kunnen schrijven en het hebben van grotere ruimtes. Genoemd wordt ook dat niet 

iedere vorm van personalisatie past bij docenten en dat ook daarin vrijheid moet zijn. Docenten 

moeten kunnen personaliseren op de manier waarbij zij zich prettig voelen.  
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4. Conclusies  

In dit hoofdstuk worden, op basis van de  in het vorige hoofdstuk besproken resultaten, de conclusies 

op de onderzoeksvragen en de hypotheses besproken en bediscussieerd.   

4.1 Op welke wijze beoogt School 4.7het leren met ICT te ondersteunen?  
Geconcludeerd kan worden dat docenten tevreden zijn over de ondersteuning vanuit het 

management. Hierbij is geen verschil gevonden tussen de controlegroep en de experimentele groep. 

Docenten zijn tevreden over het aanbod van cursussen dat geboden wordt,  maar vinden dat er 

beperkte tijd is en dat er altijd tijd te kort is voor het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Wel 

blijkt de gevraagde ondersteuning te verschillen tussen de controle en experimentele groep waarbij 

de experimentele groep vraagt om meer inhoudelijke input om hun lessen verder te 

professionaliseren. De controle groep is voornamelijk nog op zoek naar hun rol als docent.  

 
4.2 Leidt het gebruik van informatietechnologie als didactisch hulpmiddel tot differentiatie in 

niveau, tijd, plaats en inhoud? 

Er is geen verschil gevonden in de mate van differentiatie op de constructen wat, hoe en wanneer 

tussen docenten die deelnemen aan de interventiegroep en de docenten uit de controlegroep. 

Hiermee weerleggen wij de hypothese H2a  zoals gesteld in het de onderzoeksopzet: “Docenten die 

deelnemen aan de interventie differentiëren meer in niveau, tijd, plaats en inhoud dan docenten die 

niet deelnemen aan de interventie.  Uit voorgaande onderzoeken op het Tabor college blijkt ook dat 

ICT als didactisch hulpmiddel niet leidt tot meer differentiatie in niveau en tijd. De mate van 

differentiatie is vooral afhankelijk van de vaardigheden van de docent en niet van het middel. In 

onderstaande tabel3 is de mate van differentiatie op niveau, tijd, plaats en inhoud schematisch 

weergegeven en vergeleken met de vijfde evaluatie.  

Tabel 4.1. Aspecten en varianten van gepersonaliseerde leersituaties. Vergelijking kernaspecten 

vierde  en vijfde evaluatie 

                                                           
3
 De herkomst van het schema is terug te vinden in voorgaande vier rapporten.  

Aspecten van 
gepersonaliseerde 
leersituaties 

Leraar gestuurd Zelfstandig leren Zelfgeorganiseerd 
leren 

Wat leert leerling 
(inhoud; doel van 
onderwijs en volgorde 
van leerstof) 

-------------E5/E6--------> 
-------------C5/C6-------> <---------------------------> <------------------------- 

Hoe leert leerling (in 
leerstrategie inclusief 
samenwerken, keuze 
van hulpmiddelen en 
pedagogische context) 

-----------------------------> 
---- ------------------------> 

<----E5/E6*--------------> 
<----C5/C6---------------> 

<------------------------- 

Wanneer leert leerling 
(op welk tijdstip en 
planning van rooster)  

-----------------------------> 
<---- E5/E6--------------> 
<-----C5/C6--------------> 

<------------------------- 

Waar leert leerling 
(klas, werkruimte op 
school, thuis of elders) 

------------E5/E6---------> 
------------C5/C6---------> 

<---------------------------> 
<---------------------------> 

<------------------------- 
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E5 = experimentele groep 5e evaluatie  C5 = controlegroep 5e evaluatie 
E6 = experimentele groep 6e evaluatie  C6 = controlegroep 6e evaluatie 
 

* Biologie in de experimentele groep zit al verder richting het zelforganiserend leren. 
 

4.3 Leidt differentiatie in niveau en tijd tot leerplezier en meer leersturing van de leerlingen?  
Leerlingen blijken significant meer vrijheid in leersturing te voelen op wanneer ze hun opdrachten 

maken ten opzichte van hoe en wat. De leerlingen die deze keuzevrijheid voelen scoren ook 

significant hoger op motivatie. Hieruit kunnen we concluderen dat de ervaren keuzevrijheid van 

wanneer  de leerlingen opdrachten mogen maken, leidt tot hogere motivatie. Ook is er op alle drie 

de constructen een verschil gevonden tussen de experimentele- en de controlegroep. Leerlingen uit 

de experimentele groep ervaren meer leersturing op hoe, wat en wanneer ze leren ten opzichte van 

leerlingen uit de controlegroep. Opvallend is dat geen verschil is gevonden in mate van differentiatie 

door docenten op de constructen wat, hoe en wanneer, ook is hierin geen significant verschil 

gevonden tussen de experimentele en controle groep. Dit zou kunnen komen door het kleine aantal 

respondenten bij docenten.  

Er wordt in het onderzoek een samenhang gevonden tussen differentiatie en leersturing. Leersturing 

wordt voor 21% verklaard door de mate van differentiatie die de docent aan de leerling biedt. In dit 

onderzoek hebben wij onder leersturing de vrijheid gemeten die leerlingen ervaren op verschillende 

constructen.  

 

Daarnaast hebben we gemeten of leerlingen die les krijgen van docenten uit de controle groep en de 

experimentele groep zich ‘nieuwsgieriger’ opstellen. Voor het stellen van eigen leervragen hebben 

we als uitganspunt het onderwerp ‘nieuwsgierigheid’ genomen.  Een hogere nieuwsgierigheid leidt 

tot het stellen van meer eigen leervragen. De leerlingen uit de experimentele groep scoren hierbij 

hoger op nieuwsgierigheid dan de leerlingen uit de controlegroep. Ook is gebleken dat 

nieuwsgierigheid van leerlingen voor 25% verklaard wordt door de vrijheid die leerlingen ervaren op 

hoe, wat en wanneer zij leren.  

 

Naast een significant verschil bij leersturing en nieuwsgierigheid is er ook een significant verschil 

gevonden op de motivatie van leerlingen. Gebleken is dat leerlingen uit de experimentele groep 

meer gemotiveerd zijn dan leerlingen uit de controlegroep. Echter, omdat het onderscheid in 

differentiatie tussen deze beide groepen onduidelijk is kunnen Hypothese H3a, ‘Differentiatie in 

niveau en tijd leidt tot meer leerplezier van leerlingen’ en hypothese 3b ‘Differentiatie in niveau en 

tijd leidt tot eigen leervragen (eigen leersturing) van de leerling)’ niet bevestigd worden. Wel kan er 

geconcludeerd worden dat er een verschil is tussen beide groepen en dat leersturing leidt tot 

motivatie van leerlingen om te leren.  

 

4.4 Op welke wijze geven docenten invulling aan gedifferentieerd leren? 
Gebleken is dat er geen significant verschil is tussen docenten uit de controle en de experimentele 

groep in de manier waarop zij differentiëren. Bijna alle docenten differentiëren op niveau waarbij er 

meestal drie niveaus te onderscheiden zijn. Docenten geven deze drie groepen dan uitleg op hun 

eigen niveau. Ook is er een aantal docenten die de leerling keuzevrijheid geeft, bijvoorbeeld in hoe ze 

graag uitleg zouden willen (filmpje, van de docent etc.) of keuze in waarmee ze aan de slag gaan, 

wanneer ze hun toets maken en hoeveel opdrachten ze maken. Deze conclusie is zeer opvallend 
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aangezien er een significant verschil is tussen de gevoelde differentiatie van leerlingen uit de 

controle ten opzichte van de experimentele groep.  

4.5 Leidt differentiatie van het onderwijs in de perceptie van docenten tot een rolverandering 
voor docenten en tot het ontwikkelen van (nieuwe) bekwaamheden.  

Het merendeel van de docenten geeft aan dat het gebruik van de iPad en differentiatie in de les leidt 

tot een rolverandering. Daarbij geven zij ook aan dat zij andere vaardigheden nodig hebben om de 

iPad maximaal te kunnen benutten. Als belangrijke vaardigheden worden respectievelijk 

organiserend vermogen, ICT-vaardigheid, plannen en overzicht houden aangegeven  Het 

organiserend vermogen van docenten is dus een belangrijke voorwaarde om te kunnen 

differentiëren, echter kan niet gezegd worden of dit het niveau van differentiatie bepaalt, zoals 

gesteld in hypothese 5a (het organiserend vermogen van de docent bepaalt het niveau van 

differentiatie dat hij/zij kan toepassen.  

De hypothese H5b: “De ICT-vaardigheid van een docent is voorwaarde om tot differentiatie via ICT te 

komen, hierdoor blijkt uit het onderzoek dat hoe langer docenten met ICT werken, de differentiatie 

toe neemt: docenten die langer met de iPad werken (leerjaar 1 docenten) zijn beter in staat om tot 

meer differentiatie te komen dan docenten die minder lang met de iPad werken (leerjaar 3 

docenten).” Gebleken is dat docenten met de kern van hun lesgevende taken in leerjaar 1 gemiddeld 

meer differentiëren dan docenten met de kern van hun lesgevende taken in leerjaar 2 en leerjaar 4.  

 

4.6 Welke eisen stelt personalisatie aan docenten en welke vaardigheden zijn nodig om tot 
personalisatie te komen? 

De meest genoemde vaardigheden die nodig zijn om te personaliseren zijn: inzicht in leerlingen, 

plannen & organiseren en een coachende houding. De meest genoemde vaardigheden waarvan men 

zelf vindt dat ze die nog moeten ontwikkelen om te kunnen personaliseren zijn: loslaten, 

vaardigheden op ICT gebied, plannen en organiseren, overzicht bewaren en inzicht in de voortgang 

van leerlingen. 

 

4.7 Welke middelen zijn nodig om tot personalisatie te komen? 
Het lijkt erop  dat inzicht in voortgang van leerlingen voor zowel docenten als leerlingen het 

belangrijkste middel is om keuzes te maken over personalisatie. Door inzicht in hun voortgang 

kunnen leerlingen meer sturing geven aan hun eigen leerroute en bewuste keuzes maken. Hierin is 

een significant verschil tussen de docenten uit de experimentele groep, die vinden dat er meer nodig 

is om tot personalisatie te komen dan docenten uit de controlegroep. Dit kan verklaard worden 

doordat de docenten uit het Leerlab wekelijks spreken over personaliseren. Zij zijn zich daardoor 

meer bewust van de gevolgen van personalisatie en de vaardigheden en middelden die zij hiervoor 

nodig zijn.  

 
4.8 Werkt de huidige organisatie van lessen belemmerend of bevorderend om tot differentiatie 

en personalisatie te komen?  
Gebleken is dat de huidige organisatie niet bevorderend werkt om te personaliseren. Het rooster 

loslaten, overleg en samen onderwijs ontwikkelen met collega’s zijn factoren waarvan docenten 

aangeven dat ze wel bevorderend zouden werken om tot personalisatie en differentiatie te komen. 

In de mate van bevorderende en belemmerende factoren is er een significant verschil aangetroffen 

tussen docenten uit de experimentele en de controlegroep.  Docenten in de experimentele groep 
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vinden de organisatie meer belemmerend werken om te personaliseren dan docenten uit de 

controlegroep.  

4.9 Antwoord op de hoofdvraag 
Op basis van de deelvragen kan antwoord gegeven worden op de hoofdvraag: 

Stelt het gebruik van informatietechnologie de leraar in staat te differentiëren en daarmee recht te 

doen aan het verschil tussen leerlingen?  

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat, evenals in de vorige evaluatie, ICT als hulpmiddel niet direct 

leidt tot meer differentiatie in niveau en tijd. Volgens docenten is de mate van differentiatie vooral 

afhankelijk van  de vaardigheden van docenten en niet van het middel ‘de iPad’. Een kanttekening 

hierbij is dat het aantal respondenten erg laag was, wat een verklaring kan zijn voor het niet vinden 

van een effect. Docenten geven aan dat ICT een goed hulpmiddel is/kan zijn om te differentiëren. 

Niet iedereen maakt hier al voldoende gebruik van. Wel is gebleken dat leerlingen die les krijgen van 

docenten uit de experimentele groep meer gemotiveerd en nieuwsgieriger zijn en dat deze 

leerlingen meer eigen leersturing ervaren dan leerlingen die leskrijgen van docenten uit de 

controlegroep. Differentiatie heeft dus positieve effecten op motivatie, nieuwsgierigheid en 

zelfsturing van leerlingen. 

Wij kunnen concluderen dat het gebruik van informatietechnologie niet dírect leidt tot meer 

differentiatie maar de leraar wel helpt om te differentiëren. Door te differentiëren doet men recht 

aan de verschillen tussen leerlingen wat een positief effect heeft op motivatie, nieuwsgierigheid en 

zelfsturing.   

 

5. Beperkingen en vervolg onderzoek  

Zoals elk onderzoek kent ook dit onderzoek beperkingen. De eerste beperking betreft de lage 

opkomst tijdens de interviews. We hebben de antwoorden van de interviews weergegeven in de 

resultaten maar we kunnen deze door de kleine aantallen niet generaliseren.  

Een andere praktische beperking is de kleine groep docenten die aan dit onderzoek deel heft 

genomen. Door vergelijkbare groepen samen te stellen was er geen andere optie, echter kan dit wel 

een verklaring zijn voor het niet vinden van significante verschillen tussen groepen bij de docenten.  

De derde beperking van dit onderzoek is dat er een docent in de controlegroep ingedeeld was die 

feitelijk wel deelnam aan het leerlab. Hierdoor is deze docent en zijn de klassen aan wie deze docent 

lesgeeft in alle analyses meegenomen in de controlegroep. Gezien er bij de leerlingen wel 

significante verschillen gevonden zijn verwachten we niet dat de uitkomsten van het onderzoek 

zouden veranderen als we de analyse opnieuw draaien. Hoogstens is het verschil tussen beide 

groepen groter dan dat we nu gevonden hebben. Ook verwachten we niet dat er wel significante 

verschillen bij de docenten gevonden zouden worden, omdat het aantal respondenten daarvoor te 

laag is.  

Voor vervolgonderzoek adviseren wij om te onderzoeken of het mogelijk is om de aantallen 

docenten die deelnemen aan het onderzoek te vergroten. Daarnaast adviseren we om doormiddel 

van observaties verder in te zoomen op de verschillen in het handelen van docenten, door deze 

verschillen te detecteren kunnen er ontwikkelperspectieven voor docenten ontstaan. Daarmee kan 
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wellicht een grotere nieuwsgierigheid en keuzevrijheid worden georganiseerd bij de leerlingen en zal 

School 4.7 weer een stap dichter bij de realisatie van gepersonaliseerd leren komen.  

 

6. Bijlagen 
6.1 Codeboek leerlingen  

Aanpassingen ten opzichte van eerste meting: 

- Onderwerp- Algemeen, verwijderd leerjaar & leerweg en ipad (Er zijn geen leerlingen meer 

uit klas 4 die meedoen dus iedereen werkt met de ipad), toegevoegd klas en les van docent 

(op deze manier leerlingen koppelen aan directe docent en een vak)  

- Onderwerp-Werken met de ipad, verwijderd ipadnee1 en ipadnee2 (niet meer nodig)  

- Vragen over motivatie – vraag aangepast tot specifiek vak Nederlands, wiskunde of biologie.  

- Vragen over leersturing- vraag aangepast tot specifiek vak Nederlands, wiskunde of biologie  

 Code  Onderwerp  Missing 
value  

Schaal  Volledige vraag 

1 geslacht  Algemeen  j/m Ik ben een  

2 gebdatum  Algemeen   Mijn geboortedatum is (dag-
maand-jaar) 

3 Klas Algemeen  Drop-down Ik zit in de klas (selecteer jouw 
klas) 

4 Doc Algemeen  Drop-down Ik krijg 
biologie/wiskunde/Nederlands van 
(selecteer jouw docent)  

Onderstaande vragen gaan over het gebruik van de iPad en worden beantwoord op schaal van 1t/m5 
waarbij  
1 helemaal mee oneens 
2 mee oneens 
3 neutraal 
4 mee eens 
5 helemaal mee eens  
 

8 ipadja1 Werken met 
de Ipad 

Ipad= ja, 
waarde 
Ipad= nee, 
missing 
value  

1 t/m 5 Ik voel mij gemotiveerd doordat ik 
met de iPad mag werken 

9 ipadja2 Werken met 
de Ipad 

Ipad= ja, 
waarde 
Ipad= nee, 
missing 
value 

1 t/m 5 Ik vind het leren leuker doordat ik 
met de iPad mag werken  

10 ipad1 Werken met 
de Ipad  

Ipad= ja, 
waarde 
Ipad= nee, 
missing 
value 

1 t/m 5 De programma's op de iPad 
helpen mij mijn werk beter te 
plannen 

11 ipad2 Werken met Ipad= ja, 1 t/m 5 De programma's op de iPad 
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de Ipad waarde 
Ipad= nee, 
missing 
value 

helpen mij om meer zelfstandig te 
kunnen werken  

12 ipad3 Werken met 
de Ipad 

Ipad= ja, 
waarde 
Ipad= nee, 
missing 
value 

1 t/m 5 Ik kan bijna alle informatie die ik 
nodig heb voor school op mijn 
iPad vinden 

13 ipad4 Werken met 
de Ipad 

Ipad= ja, 
waarde 
Ipad= nee, 
missing 
value 

1 t/m 5 De programma’s op de iPad 
werken bijna altijd goed 

15 gebruik1 Werken met 
de Ipad 

Ipad= ja, 
waarde 
Ipad= nee, 
missing 
value 

1 t/m 5 Ik heb in de hele school goed 
internet op de iPad 

16 gebruik2 Werken met 
de Ipad 

Ipad= ja, 
waarde 
Ipad= nee, 
missing 
value 

1 t/m 5 Wanneer mijn iPad vast loopt is 
dit meestal snel opgelost  

17 doc1 Werken met 
de Ipad 

Ipad= ja, 
waarde 
Ipad= nee, 
missing 
value 

1 t/m 5 Mijn docenten kunnen mij goed 
helpen wanneer ik iets niet snap 
op de iPad 

18 mede1 Werken met 
de Ipad 

Ipad= ja, 
waarde 
Ipad= nee, 
missing 
value 

1 t/m 5 Mijn medeleerlingen kunnen mij 
goed helpen wanneer ik iets niet 
snap op de iPad 

19 zelf1 Werken met 
de Ipad 

Ipad= ja, 
waarde 
Ipad= nee, 
missing 
value 

1 t/m 5 Wanneer ik iets niet snap op de 
iPad los ik dit bijna altijd zelf op  
 

20 bereik Werken met 
de Ipad 

Ipad= ja, 
waarde 
Ipad= nee, 
missing 
value 

Open  Wanneer je niet overal goed 
internet hebt op school, waar is 
het internetbereik dan niet goed? 

 Vergelijking ipadnee1+ipadnee2 met ipadja1 + ipadja2 (verschil tussen 1 en 2 op beide is ook 
interessant)  

 Mate van positief ervaren gebruik van de ipad = ipad1 + ipad2+ ipad3 +ipad4  

 mate van praktisch gebruik in de school = gebruik1 + gebruik2 

 wie het beste kan helpen met het oplossen van problemen = doc1 of mede1 of zelf 1 
 

Motivatie 
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Motivatievragenlijst Faber & Visscher, 2016. De vragen zijn gebaseerd op de Self-Determination 

Theorie (SDT) (Ryan & Deci, 2000). Vragen waren afkomstig en/of gebaseerd op het cohort 

onderzoek COOL 5-18 (Cohortonderzoek COOL, 2012) en de Intrinsieke Motivatie Inventaris uit het 

rapport “Leren met meer effect; rapportage van het onderzoek” (Meijer, Eck, & Felix, 2008). 

 

Vragen worden beantwoord op de schaal van 1 t/m 5 waarbij:  

1 nooit 

2 bijna nooit 

3 soms 

4 bijna altijd 

5 altijd 

 

21 m1 Motivatie  1 t/m 5 Ik vind ‘vak’ leuk 

22 m2 Motivatie  1 t/m 5 Ik vind  ‘vak’ interessant 

23 m3 Motivatie  1 t/m 5 Ik vind ‘vak’ saai 

24 m4 Motivatie  1 t/m 5 Ik ben alleen met ‘vak’ bezig 
omdat het moet 

25 t1 Motivatie  1 t/m 5 Ik maak bij ‘vak’ liever moeilijke 
opgaven waar ik iets nieuws van 
leer, dan gemakkelijke opgaven  

26 t2 Motivatie  1 t/m 5 Als ik bij ‘vak’ iets niet meteen 
snap, ga ik er juist extra mijn best 
voor doen  

27 c1 Motivatie  1 t/m 5 Ik weet zeker dat alles van ‘vak’ 
wel zal lukken 

28 c2 Motivatie  1 t/m 5 Ik kan al mijn werk van ‘vak’  goed 
maken als ik maar genoeg tijd heb  

29 c3 Motivatie  1 t/m 5 Ik kan ook moeilijke dingen van 
‘vak’  wel leren  

30 a1 Motivatie  1 t/m 5 Ik ben vaak met ‘vak’bezig omdat 
ik dat zelf wil  

31 b1  Motivatie  1 t/m 5 Als ik voor ‘vak’  beloningen zou 
krijgen zou ik beter mijn best doen  

Voor het meten van intrinsieke motivatie  
m1+m2+m3+m4+t1+t2+c1+c2+c3+a1  
 
b1 , m3 en m4 vraag is tegengesteld aan de rest (hoe positiever hoe meer intrinsiek) Deze vraag 
reverse-code ofweglaten.   
 

- uitkomst vergelijken met ipadja en ipadnee (uitkomst niet betrouwbaar door grote verschil in 
deelnemers) 

- uitkomst vergelijken met leerjaren?  
 

9. Leidt differentiatie in niveau en tijd tot leerplezier en meer leersturing van de leerlingen?  

 H3a: Differentiatie in niveau en tijd leidt tot leerplezier van leerlingen  

 H3b: Differentiatie in niveau en tijd leidt tot eigen leervragen (eigen leersturing) van 
de leerling  
 

H3a: Vergelijking of leerlingen die hoge mate van zelfsturing in niveau (wat + hoe) en tijd (wanneer) 
meten ook een hogere motivatie laten zien.  
H3b: mate van aangegeven differentiatie door docenten afzetten tegen de mate van 
zelfsturing/nieuwsgierigheid van leerlingen.  
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Zelfsturing 
Vragen gebaseerd op: Zelfsturing meetbaar maken, ontwikkeling van een instrument om zelfsturing 
in mbo-opleidingen in kaart te brengen. G.J. Harms 2010 
 
Vragen worden beantwoord op de schaal van 1 t/m 5 waarbij:  
1 nooit 
2 bijna nooit 
3 soms 
4 bijna altijd 
5 altijd 
 

32 ls1wat Leersturing  1 t/m 5 Bij ‘vak’ kies ik zelf wat ik leer 

33 ls2hoe Leersturing  1 t/m 5 Bij ‘vak’  kan ik zelf kiezen hoe ik 
een onderwerp aanpak 

34 ls3wan Leersturing  1 t/m 5 Bij ‘vak’ kan ik zelf een planning 
maken voor mijn werk  

35 ls4hoe Leersturing  1 t/m 5 Bij ‘vak’ hou ik zelf in de gaten of 
mijn werk goed loopt  

36 ls5hoe Leersturing  1 t/m 5 Bij ‘vak’ zoek ik zelf informatie op 
die ik nodig heb bij het leren  

37 ls6hoe Leersturing  1 t/m 5 Bij ‘vak’ mag ik zelf meepraten 
over de beoordeling die ik op een 
toets of werkstuk verdien  

38 ls7wan Leersturing  1 t/m 5 Bij ‘vak’ kan ik in mijn eigen tempo 
werken  

39 ls8wan Leersturing  1 t/m 5 Bij ‘vak’ kan ik zelf kiezen wanneer 
ik iets leer  

40 ls9wat Leersturing  1 t/m 5 Bij ‘vak’  krijg ik extra opdrachten 
als ik iets moeilijk vind 

41 ls10wat Leersturing  1 t/m 5 Bij ‘vak’ kan ik overslaan wat ik al 
goed kan  

42 ls11wat Leersturing  1 t/m 5 Bij ‘vak’ wordt ik uitgedaagd in 
mijn opdrachten  

43 meest Leersturing  open Bij welk vak heb je de meeste 
vrijheid om te kiezen wat en hoe 
je leert? 

44 minst Leersturing  open Bij welk vak heb je de minste 
vrijheid om te kiezen wat en hoe 
je leert?  

Ervaren zelfsturing door leerlingen  
Ls1 t/m ls11  
 
Opknippen op welk onderdeel leerlingen meer of minder leersturing ervaren wat-hoe-waar-wanneer  
 
Wat= ls1wat + ls10wat+ls11wat  
Hoe= ls2hoe+ls4hoe+ls5hoe+ls6hoe 

 
- Uitkomsten vergelijken tussen experimentele en controle groep.  

 
10. Leidt differentiatie in niveau en tijd tot leerplezier en meer leersturing van de leerlingen?  
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 H3b: Differentiatie in niveau en tijd leidt tot eigen leervragen (eigen leersturing) van 
de leerling  
 

H3b: mate van aangegeven differentiatie door docenten afzetten tegen de mate van eigen 
leervragen (leersturing van de leerling) leerlingen uit de klas koppelen aan de docenten.  
 
Extra toegevoegde vragen gaan over het stellen van leervragen, ‘de nieuwsgierigheid van leerlingen 
is een krachtige bron voor leren (Von Stumm, Hell, & Chamorro-Premuzic, 2011)” Leerlingen kunnen 
vanuit hun eigen nieuwsgierigheid allerlei soorten vragen stellen. De vergelijking die hiermee gelegd 
kan worden is wanneer docenten meer differentieren en/of leerlingen meer vrij laten in het maken 
van keuzes in hun leerproces, of deze leerlingen ook een grotere mate nieuwsgierig zijn = eigen 
leervragen stellen.  
 
Vragen zijn afkomstig uit “Epistemic Curiosity Measurement, I/D-Young Children Scales”. De vragen 
zijn vertaald naar het Nederlands, geschreven vanuit de ik-vorm en toegespitst op het vak waar de 
leerlingen het onderzoek over invullen. De nieuwsgierigheid wordt toegespitst op vakniveau om te 
kunnen bepalen of de mate van differentiatie van een specifieke docent effect heeft op de 
nieuwsgierigheid van de leerling.  
 
 
Geef antwoord op de volgende vragen en geef aan of je het bijna nooit – soms – vaak of bijna altijd 
eens bent met de stelling wanneer je denkt aan het vak Biologie/Nederlands/Wiskunde/Rekenen  

45  Lv1 Leervraag/ 
nieuwsgierig 

 1 t/m 4 Ik vind het leuk om over 
onderwerpen of dingen te leren 
die nog onbekend zijn voor mij. 

46 Lv2 Leervraag/ 
nieuwsgierig 

 1 t/m 4 Wanneer ik een moeilijk probleem 
tegenkom, dan richt ik al mijn 
aandacht op hoe dit kan worden 
opgelost 

47 Lv3 Leervraag/ 
nieuwsgierig 

 1 t/m 4 Ik ben geboeid door nieuwe 
dingen bij …..  

48 Lv4 Leervraag/ 
nieuwsgierig 

 1 t/m 4 Ik doe veel moeite om dingen te 
begrijpen die verwarrend of 
onduidelijk zijn  

49 Lv5 Leervraag/ 
nieuwsgierig 

 1 t/m 4 Ik praat graag over onderwerpen 
die nieuw voor mij zijn  

50 Lv6 Leervraag/ 
nieuwsgierig 

 1 t/m 4 Ik vind het vervelend als ik iets 
niet snap en doe dan hard mijn 
best het te begrijpen 

51 Lv7 Leervraag/ 
nieuwsgierig 

 1 t/m 4 Ik ben erg blij wanneer ik iets 
nieuws heb ontdekt  

52 Lv8 Leervraag/ 
nieuwsgierig 

 1 t/m 4 Ik werk uren om een probleem op 
te lossen omdat ik het antwoord 
wil weten  

53 Lv9 Leervraag/ 
nieuwsgierig 

 1 t/m 4 Wanneer ik iets nieuws leer, stel ik 
er veel vragen over  

44 Lv10 Leervraag/ 
nieuwsgierig 

 1 t/m 4 Ik onderzoek dingen zorgvuldig 
door ze van alle kanten te bekijken  
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6.2 Codeboek docenten  

Aanpassingen ten opzicht van eerste meting  
 

- Algemeen-Vak geen open vraag meer maar drop down 
Nederlands/wiskunde/rekenen/biologie 

- Toevoeging: Beantwoordt de vragen in deze vragenlijst vanuit het vak dat u hierboven hebt 
aangevinkt  

- Q21 toegevoegd (open vraag) 
- Q37 antwoordmogelijkheid aangepast (was 1 t/m per antwoordoptie, nu classificatie) 
- Q38 toegevoegd 
- Q12 (najaar 2016) verwijderd 

 

 Code Onderwerp Schaal Missing 
value 

Volledige vraag 

1 geslacht Algemeen m/v  Ik ben een 

2 gebjaar Algemeen Open  Wat is uw geboortejaar 

3 vak Algemeen Drop 
down 

 Nederlands/wiskunde/rekenen/biologie 

4 tijd Algemeen   Hoelang bent u werkzaam op deze school  

5 leerjaar Algemeen 1 t/m 4  In welk leerjaar ligt de kern van uw 
lesgevende taken? 

6 digitaledi
dactiek 

Algemeen Ja/nee  Neemt u deel aan het leerlab digitale 
didaktiek? 

Deelvraag:  

Op welke wijze beoogt School 47 het leren met ICT te ondersteunen.  

Geef aan in welke mate je vindt dat je door de directie ondersteund wordt in de volgende aspecten. 

Vragen zijn gebaseerd op  TPACK model en http://www.tpack.nl/uploads/8/0/0/1/8001167/tpack-
nl_vragenlijst.pdf. Wordt gescoord op 5 puntschaal waarin:  
1 helemaal mee oneens 
2 mee oneens 
3 neutraal 
4 mee eens 
5 helemaal mee eens 
 

7 o1 Ondersteuning 1 t/m 5  De directie draagt een duidelijke visie uit 
op gepersonaliseerd leren m.b.t. ICT 

8 o2 Ondersteuning 1 t/m 5  Op school heb ik de beschikking over een 
goed werkende ICT-infrastructuur  

9 o3 Ondersteuning 1 t/m 5  Voor mijn vak heb ik voldoende 
mogelijkheden om verschillende ICT-
toepassingen te gebruiken 

10 o5 Ondersteuning 1 t/m 5  Ik krijg voldoende scholing waardoor ik 
ICT, vakinhoud en didactiek op een goede 
manier kan inzetten in mijn lessen  

11 o5 Ondersteuning 1 t/m 5  Wanneer er zich ICT problemen voordoen 
zijn deze snel opgelost  

Ondersteuning o1 t/m o5 kan worden opgeteld als 1 schaal.  
Verschil tussen docenten in controle (digitaledidactiek = nee)  en experimentele (digitaledidactiek = 
ja) groep , eventueel kijken of er op de afzonderlijke ondersteuningspunten een verschil optreed?  
 

http://www.tpack.nl/uploads/8/0/0/1/8001167/tpack-nl_vragenlijst.pdf
http://www.tpack.nl/uploads/8/0/0/1/8001167/tpack-nl_vragenlijst.pdf
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Vragen gebaseerd op: Zelfsturing meetbaar maken, ontwikkeling van een instrument om zelfsturing 
in mbo-opleidingen in kaart te brengen. G.J. Harms 2010 
 
Vragen worden beantwoord op de schaal van 1 t/m 5 waarbij:  
1 nooit 
2 bijna nooit 
3 soms 
4 bijna altijd 
5 altijd 
 
 

12 d1wat Differentiatie 
wat 

1 t/m 5  Geef aan in welke mate u binnen de klas 
differentieert op de volgende onderdelen 
het bepalen van de inhoud 

13 d2wat Differentiatie 
wat 

1 t/m 5  Het bepalen van de leerstof of 
opdracht(en) 

14 d3wat Differentiatie 
wat 

1 t/m 5  Het vaststellen van de bronnen, 
materialen, hulp en hulpmiddelen die 
gebruikt worden  

15 d4hoe Differentiatie 
hoe 

1 t/m 5  Het toepassen van verschillende 
instructievormen 

16 d5wat Differentiatie 
wat 

1 t/m 5  Het bepalen van de leerdoelen die gelden 

17 d6hoe Differentiatie 
hoe 

1 t/m 5  Het bepalen van het eindoordeel ( inde 
vorm van een cijfer, of 
voldoende/onvoldoende of vergelijkbaar 
ter afsluiting van het onderdeel? Over het 
leerresultaat van de leerling. 

18 d7wan Differentiatie 
wanneer 

1 t/m 5  Het maken van een planning voor de 
leeractiviteiten 

19 d8wan Differentiatie 
wanneer 

1 t/m 5  Het bepalen van het tempo waarin 
onderdelen doorlopen worden  

20 d9waar Differentiatie 
wanneer 

1 t/m 5  Het bepalen van waar de leeractiviteit 
plaats vindt.  

21 difhoe Differentiatie 
hoe in de klas 

Open  Licht toe op welke manieren u uitwerking 
geeft aan differentiatie in uw vak  

Deelvraag 2: Leidt het gebruik van informatie technologie als didactisch hulpmiddel tot differentiatie 
in niveau, tijd, plaas en inhoud? Docenten leerlab vs docenten niet leerlab. 

 H2a: Docenten die deelnemen aan de interventie differentiëren meer in niveau, tijd, 
plaats en inhoud dan docenten die niet deelnemen aan de interventie.  
 

Deelvraag 5: Leidt differentiatie van het onderwijs in de perceptie van docenten tot een 
rolverandering voor docenten en tot het ontwikkelen van (nieuwe) bekwaamheden?  

 H5b: De ICT-vaardigheid van een docent is voorwaarde om tot differentiatie via ICT te 
komen, hierdoor blijkt uit het onderzoek dat hoe langer docenten met ICT werken, de 
differentiatie toe neemt: docenten die langer met de IPad werken (leerjaar 1 
docenten) zijn beter in staat om tot meer differentiatie te komen dan docenten die 
minder lang met de IPad werken (leerjaar 3 docenten).  
 

Meten van differentiatie. Optellen van d1 t/m d9 als mate van differentiatie 
daarnaast verschillende schalen op wat-hoe-waar en wanneer om aan te geven op welke schaal meer 
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of minder differentiatie plaatsvindt.  Verschil controle (digitaledidactiek = nee)  en experimentele 
(digitaledidactiek = ja) groep. Daarnaast kijken naar de verschillen tussen de leerjaren. 
 
wat = d1wat+d2wat+d3wat+d5wat 
hoe = d4hoe+d6hoe 
wanneer = d7wan+d8wan 
waar=d9waar 

Mate van ervaren plezier van leerlingen door differentiatie van leerkracht  
 
Uit bestaande vragenlijst voorgaande tabor onderzoeken op schaal 1 t/m 5 
1 helemaal mee oneens 
2 mee oneens 
3 neutraal 
4 mee eens 
5 mee oneens  

22 lp1 Leerplezier 1 t/m 5  Doordat ik iCT inzet in mijn les vinden 
leerlingen het leren leuker 

23 lp2 Leerplezier 1 t/m 5  Doordat ik differentieer op niveau vinden 
leerlingen het leren leuker  

24 lp3 Leerplezier 1 t/m 5  Doordat ik differentieer op tempo vinden 
leerlingen het leren leuker  

25 lp4 Leerplezier 1 t/m 5  Doordat ik differentieer in de les hebben 
leerlingen meer autonomie over hun 
leerproces 

26 lp5 Leerplezier 1 t/m 5  Doordat ik differentieer in de les raken 
leerlingen meer gemotiveerd hun 
werkzaamheden af te ronden  

27 lp6 Leerplezier 1 t/m 5  De manier waarop ik mijn lesstof aanbied 
sluit aan bij de interesse van de leerlingen  

3. leidt differentiatie in niveau en tijd tot leerplezier en meer leersturing van de leerlingen? 
H3a. Differentiatie in niveau en tijd leidt tot leerplezier van leerlingen. 
 
Mate van ervaren plezier van leerlingen door differentiatie van leerkracht  
lp1+lp2+lp3+lp4+lp5+lp6 
 
Verschil controle (digitaledidactiek = nee)  en experimentele (digitaledidactiek = ja) groep. 
 
Hier zou vergelijking moeten liggen tussen differentiatie in niveau en tijd aangegeven door docenten 
vergeleken met de mate van leerplezier/motivatie van leerlingen. Berekenen of hier een verband 
ligt? 
 

Vragen gebaseerd op: Zelfsturing meetbaar maken, ontwikkeling van een instrument om zelfsturing 
in mbo-opleidingen in kaart te brengen. G.J. Harms 2010 
 
Vragen worden beantwoord op de schaal van 1 t/m 5 waarbij:  
1 Dit gebeurt volledig door docent en/of opleiding 
2 betreffende leerlingen hebben hier als zij dat wensen een stem in  
3 inbreng of eventueel wensen van leerlingen op dit aspect worden door de docent expliciet 
gevraagd en meegenomen 
4 docent en elke individuele leerling doen dit samen voor de betreffende leerling 
5 leerlingen doen dit zelf, de docent neemt er kennis van maar oefent daarop nauwelijks of geen 
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invloed uit  

28 lS1wat Leersturing 1 t/m 5  het bepalen van de inhoud  

29 lS2wat Leersturing 1 t/m 5  het bepalen van de leerstof of 
opdracht(en)  

30 lS3wat Leersturing 1 t/m 5  het vaststellen van de bronnen, 
materialen, hulp en hulpmiddelen die 
gebruikt worden 

31 lS4hoe Leersturing 1 t/m 5  het toepassen van verschillende 
instructievormen 

32 lS5wat Leersturing 1 t/m 5  het bepalen van de leerdoelen die gelden 

33 lS6hoe Leersturing 1 t/m 5  het bepalen van het eindoordeel (in de 
vorm van een cijfer, of 
voldoende/onvoldoende of vergelijkbaar 
ter afsluiting van het onderdeel) over het 
leerresultaat van de leerling 

34 lS7wan Leersturing 1 t/m 5  het maken van een planning voor de 
leeractiviteiten 

35 lS8wan Leersturing 1 t/m 5  het bepalen van het tempo waarin 
onderdelen doorlopen worden 

36 lS9waar Leersturing 1 t/m 5  het bepalen van waar de leeractiviteit 
plaats vindt 

3. leidt differentiatie in niveau en tijd tot leerplezier en meer leersturing van de leerlingen? 
H3b. Differentiatie in niveau en tijd leidt tot eigen leervragen (eigen leersturing) van leerlingen. 
 
Meten van leersturing. Optellen van ls1 t/m ls9 als mate van differentiatie 
daarnaast verschillende schalen op wat-hoe-waar en wanneer om aan te geven op welke schaal meer 
of minder differentiatie plaatsvindt.  Verschil controle (digitaledidactiek = nee)  en experimentele 
(digitaledidactiek = ja) groep.  
wat = ls1wat+ls2wat+ls3wat+ls5wat 
hoe = ls4hoe+ls6hoe 
wanneer = ls7wan+ls8wan 
waar=ls9waar 
Onderzoeksvraag 4: Leidt differentiatie van het onderwijs in de perceptie van docenten tot een 

rolverandering voor docenten en tot het ontwikkelen van (nieuwe) bekwaamheden? 

 
Welke vaardigheden zijn er in het algemeen nodig om te kunnen differentiëren? (Het gaat hier niet 
om vaardigheden die u zelf nog moet ontwikkelen, maar over de vaardigheden die docenten in het 
algemeen nodig hebben om te kunnen differentiëren).Geef aan in welke mate in uw optiek 
onderstaande vaardigheden van belang zijn om differentiatie te kunnen toepassen: 
 
Schaal 1 t/m 5  
1 helemaal mee oneens 
2 mee oneens 
3 neutraal 
4 helemaal mee eens 
5 mee eens 
 

37 rv1 rolverandering classific
atie 

 Geef op volgorde aan welke vaardigheid u 
het meest tot het minst belangrijk acht 
voor differentieren  
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Organiserend vermogen 
Ict-vaardigheid 
Plannen 
Overzicht houden 

38 rv2 rolverandering Schaal 1 
- 10 

 Geef op schaal van 1 tot 10 aan hoe goed u 
uw eigen organiserend vermogen inschat  

Ervaren rolverandering door docenten samenvoegen van  
rv1+rv2+rv3+rv4 
 
 Verschil controle (digitaledidactiek = nee)  en experimentele (digitaledidactiek = ja) groep. 
 

Ipad gebruik tijdens de lessen  
 

39 ipad1 Ipad 
gebruik 

1 t/m 5 i1= nee 
missing value 

Het gebruik van de iPad in mijn les leidt tot 
een rolverandering voor mij als docent 

40 ipad2 Ipad 
gebruik 

1 t/m 5 i1= nee  
missing value 

Om maximaal te kunnen differentieren 
heb ik andere vaardigheden nodig  

41 ipad3 Ipad 
gebruik 

1 t/m 5 i1= nee 
missing value 

Om de mogelijkheden van de ipad 
maximaal te kunnen benutten heb ik 
andere vaardigheden nodig 

42 ipad4 Ipad 
gebruik 

1 t/m 5 i1= nee 
missing value 

Door in mijn les te werken met de ipad ga 
ik meer coachend te werk  

43 ipad6 Ipad 
gebruik 

open i1= nee 
missing value 

Opmerkingen 

44 Ipadcij
fer 

Ipad 
gebruik 

Cijfer 1 
t/m 10 

i1= nee  
missing value 

Geef uzelf een cijfer van 1 tot 10 op de 
volgende stelling: Ik ben met behulp van 
de iPad in staat te differentieren  

45 ipaddif Ipad 
gebruik 

Procent  
0-20 
20-40 
40-60 
60-80 
80-100 

i1= nee  
missing value 

Geef aan hoeveel procent van uw tijd u 
met behulp van de ipad differentieert in de 
les  

46 ipadw
ens 

Ipad 
gebruik 

Procent 
0-20 
20-40 
40-60 
60-80 
80-100 

i1= nee  
missing value 

Geef aan hoeveel procent van uw tijd u 
met behulp van de ipad zou willen 
differentieren in de les  

5. Leidt differentiatie van het onderwijs in de perceptie van docenten tot een rolverandering voor 
docenten en tot het ontwikkelen van (nieuwe) bekwaamheden? 
H5a. Het organiserend vermogen van de docent bepaalt het niveau van differentiatie dat hij/zij kan 
toepassen 
 
Mate van ervaren rolverandering door docenten berekenen van  ipadja = ja 
Ervaren van rolverandering= ipad1+ipad2+ipad3+ipad4 
Ervaren mate van differentiatie= ipadcijfer 
Ervaren mate differentiatie in de klas met ipad= ipaddif 
Wens mate differentiatie in de klas met ipad= ipadwens 
 
Verschil controle (digitaledidactiek = nee)  en experimentele (digitaledidactiek = ja) groep. 
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Personaliseren  
6. Welke eisen stelt personalisatie aan docenten en welke vaardigheden zijn nodig om tot 
personalisatie te komen? 
 

47 p1 Personalisa
tie 

open  Welke vaardigheden zijn in het algemeen 
nodig om te kunnen personaliseren? (Het 
gaat hier niet om de vaardigheden die u 
zelf nog moet ontwikkelen, maar over de 
vaardigheden die docenten in het 
algemeen nodig hebben om te kunnen 
personaliseren). 

48 p2 Personalisa
tie 

open  Welke vaardigheden heeft u nodig om te 
kunnen personaliseren? (dit gaat over uw 
eigen vaardigheden die u moet 
ontwikkelen om te kunnen personaliseren) 

49 p3 Personalisa
tie 

open  Welke eisen stelt gepersonaliseerd leren 
volgens u aan het handelen van docenten? 

p1 beschrijving van meest genoemde vaardigheden (is dit mogelijk?) 
p2 beschrijving meest genoemde vaardigheden (is dit mogelijk?) 
p3 beschrijving meest genoemde eisen  
 

Geef aan in hoeverre de volgende stappen nodig zijn om tot personalisatie te komen.Om te kunnen 
personaliseren. Schaal 1 t/ 5  
1 niet van belang 
2 redelijk van belang 
3 van belang 
4 erg van belang 
5 zonder deze stap niet uitvoerbaar  
 

50 p4 Personalisatie 1 tm5   Moet het PDA losgelaten worden 

51 p5 Personalisatie 1 tm5  Moet ik meer samenwerken met collega’s 
binnen de sectie 

52 p6 Personalisatie 1 tm5  Moet ik vakoverstijgend samenwerken 

53 p7 Personalisatie 1 tm5  Heb ik inzicht nodig in de voortgang van 
leerlingen 

54 p8 Personalisatie 1 tm5  Heb ik meer of meerdere lesruimte(s) 
nodig 

55 p9 Personalisatie 1 tm5    Moet er een organisatorische verandering 
plaatsvinden 

56 p10 Personalisatie  1 tm5  Zijn minder lessen nodig 

57 p11 Personalisatie 1 tm5  Moet het rooster aangepast worden 

58 p12 Personalisatie 1 tm5   Moeten de lokalen aangepast worden 

59 p13 Personalisatie 1 tm5    Moeten leerlingen meer inzicht krijgen in 
hun voortgang 

60 p14 Personalisatie 1 tm5  Moeten leerlingen leren meer sturing te 
geven aan hun eigen leerroute 

61 p15 Personalisatie 1 tm5  Heb ik meer adaptief lesmateriaal nodig 

62 p16 Personalisatie Open  opmerkingen 

 
7. Welke middelen zijn nodig om tot personalisatie te komen? 
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Overzicht van belangrijkste punten wat docenten nodig hebben om te kunnen personaliseren. Kijken 
of er een significant verschil is tussen het gemiddelde van  p4 t/m p15?  
 
Verschil controle (digitaledidactiek = nee)  en experimentele (digitaledidactiek = ja) groep. 
 

In welke mate werkt de huidige organisatie belemmerend of bevorderend om tot differentiatie en 
personalisatie te komen? Geef aan in welke mate u het eens of oneens bent met de volgende 
stellingen: 
Schaal 1 t/m 5  
1 helemaal mee oneens 
2 mee oneens 
3 neutraal 
4 mee eens 
5 helemaal mee eens 
 

63 org1 Organis
atie 

1 tm5  Meer overleg met collega's werkt 
bevorderend en leidt tot differentiatie en 
personalisatie  

64 org2 Organis
atie 

1 tm5  Meer vrijheid in het rooster werkt 
bevorderend om tot differentiatie en 
personalisatie te komen  

65 org3 Organis
atie 

1 tm5  Meer ruimte tot mijn beschikking werkt 
bevorderend om tot differentiatie en 
personalisatie te komen  

66 orgdif Organis
atie 

1 tm5  De huidige organisatie van lessen  biedt 
mij de mogelijkheid om differentiatie  in 
mijn lespraktijk toe te passen.  

67 orgpers Organis
atie 

1 tm5  De huidige organisatie van lessen biedt mij 
de mogelijkheid om personalisatie in mijn 
lespraktijk toe te passen. 

68 orgtoelich
ting 

Organis
atie 

open  Heeft u op dit onderwerp nog iets toe te 
voegen? (open vraag)  

69 orgbeschr
ijving 

Organis
atie 

open  Als laatste zouden wij u willen vragen een 
beschrijving te geven van uw ideale 
organisatie waarin gepersonaliseerd leren 
mogelijk wordt. Hoe zou deze organisatie 
er volgens u uitzien? (denk aan 
organisatiestructuren en 
overlegmomenten) 
 

1. Werkt de huidige organisatie van lessen belemmerend of bevorderend om tot differentiatie 
en personalisatie te komen?  

 
Berekening of de organisatie belemmerend of bevorderend werkt  
Org1+org2+org3 
Verschil tussen orgdif en orgpers 
 
Verschil controle (digitaledidactiek = nee)  en experimentele (digitaledidactiek = ja) groep. 
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2 respondenten verwijderd nr 15 + nr 46, meer dan de helft van de data miste. Uiteindelijk 46 

respondenten = ongeveer 40% van het lesgevend personeel.  

6.3 Interviewvragen  

Interview docenten 

Interview over differentiatie en personalisatie (met behulp van de iPad) 
Duur: 1 lesuur 
 
Ondersteuning 

- Op welke wijze voelen jullie je ondersteund in het gebruik van ICT? 
- Mis je hier nog iets in? 

 
Differentiatie 

- Hoe geef je invulling aan gedifferentieerd leren? 

o Beschrijf eens hoe je bij jouw vak vorm geeft aan differentiatie 

o Helpt te iPad je bij het differentiëren? 

o Op welke aspecten differentieer je? (wat, hoe, waar, wanneer).  

 Welke van deze worden makkelijker door ICT? 

- Leidt differentiatie tot leerplezier voor leerlingen?  

o Welke factoren spelen hierbij een rol? 

- Wat zijn de gevolgen van differentiatie voor jou als docent?  

o Andere rol? 

o Nieuwe bekwaamheden? 

o Wat heb je nodig en wat moet je kunnen om goed te differentiëren? 

 ICT vaardigheid? 

 Organiserend vermogen? 

Personalisatie 

- Welke eisen stelt personalisatie aan docenten en welke vaardigheden zijn hiervoor nodig? 

- Welke middelen zijn nodig om tot personalisatie te komen? 

- Werkt de huidige organisatie van lessen belemmerend of bevorderend om tot differentiatie 

en personalisatie te komen? 

Interview leerlingen  

Interview over het werken met de iPad bij [naam vak]  
Duur: 25 minuten de tijd 

 
- Vertel/beschrijf eens hoe een les bij [vak] eruit ziet? 

o Exp: Is dit heel anders dan hoe je bij andere vakken les krijgt? 

- Maakt de docent bij [vak] verschil tussen leerlingen op bijv. niveau of snelheid van werken? 

- Is iedereen altijd met het zelfde bezig/krijg je altijd allemaal dezelfde uitleg? 

- Wat vind je hiervan?  

- Kun je een situatie bedenken wanneer je meer gemotiveerd bent om een opdracht te 

maken? 

- Hoe vind je het om bij [vak] met de iPad te werken? 

- Wat zijn voor jou de gevolgen van het werken met de iPad bij [vak]? 

o Meer vrijheid/ eigen leersturing/leervragen door differentiatie? 
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6.4 Consentgesprek  17-10-2017 
 
Tijdens de studiedag heeft X een presentatie gegeven met de uitkomsten van het onderzoek. Hierna 
kreeg elke vakgroep een deelvraag en de hoofdvraag voorgelegd met daarbij drie vragen: 
 

- Herkennen je de resultaten?  

- Wat valt op?  

- Heb je een verklaring voor de bevindingen? 
 

De uitkomsten zijn verzameld en verwerkt. Hieronder volgt per deelvraag een samenvatting van de 

uitkomsten van het consentgesprek. 

1. Op welke wijze beoogt School 4.7 het leren met ICT te ondersteunen?  
De resultaten worden herkend. Met name het gebrek aan tijd om nieuwe vaardigheden te 
ontwikkelen valt op. Door het vaste rooster te hanteren voelt het als tijdnood. Als er meer 
ruimte is voor ontwikkelen helpt dit met de tijdsdruk. 
 

2. Leidt het gebruik van informatietechnologie als didactisch hulpmiddel tot differentiatie in 
niveau, tijd, plaats en inhoud?  
Resultaten worden herkend, docenten zien zelf ook verschil tussen leerlingen uit de 

experimentele en controlegroep als gevolg van de andere aanpak, met name wanneer 

uitgegaan wordt van differentiatie naar tempo, niveau en instructie. In personaliseren moet 

nog verschil gemaakt worden. 

 

Een verklaring voor de bevindingen die genoemd wordt is dat docenten onvoldoende 

uitgerust lijken om te signaleren waar de verschillen tussen leerlingen zitten. Daarom is het 

logisch dat docenten wel kunnen differentiëren op wanneer leerlingen leren en minder 

differentiëren op hoe en wat. Het is daarom van belang om eerst te zorgen dat docenten 

kunnen signaleren en daarna toepassen. 

 
3. Leidt differentiatie in niveau en tijd tot leerplezier en meer leersturing van de leerlingen?  

De resultaten worden niet door iedereen herkend, dit verschilt per team/vakgroep. 
 

4. Op welke wijze geven docenten invulling aan gedifferentieerd leren?  
De resultaten worden herkend, in de door docenten geobserveerde lessen zijn weinig 

instructie momenten per niveau te zien. Leerlingen werken vooral zelfstandig op hun eigen 

niveau. Verder valt op dat het beter lukt te differentiëren wanneer de methode zich 

daarvoor leent (zoals bij Nederlands). Genoemd wordt dat differentiëren op drie niveaus 

geen differentiëren is. Deze docenten schrijven: “Differentiëren is op individueel niveau, 

leerstijl en leerstrategie en rekening houdend met stoornissen + aandoeningen.” Hier lijkt 

verwarring te zijn over de definitie van differentiëren. Het is daarom aan te bevelen dit nog 

eens goed onder de aandacht te brengen: wat wordt verstaan onder differentiatie en 

personalisatie en hoe kunnen we hier vorm aan geven? 

 

 

 
5. Leidt differentiatie van het onderwijs in de perceptie van docenten tot een rolverandering 

voor docenten en tot het ontwikkelen van (nieuwe) bekwaamheden?  



36 
 

De resultaten worden gedeeltelijk herkend. Deze docenten vinden het organiserend 

vermogen niet de enige/belangrijkste voorwaarde. Tijd wordt ook genoemd als belangrijke 

factor voor ontwikkeling.  

 
6. Welke eisen stelt personalisatie aan docenten en welke vaardigheden zijn nodig om tot 

personalisatie te komen?  
Resultaten worden herkend, als verklaring voor de bevindingen wordt genoemd wordt dat 

docenten onvoldoende uitgerust zijn met de benodigde vaardigheden, zoals P&O, overzicht 

bewaren en inzicht in de voortgang. Een coachende houding vereist dat je in staat bent om een 

leerproces te volgen, alvorens je kunt differentiëren en personaliseren.  

Aanvullingen in wat nodig is zijn:  

- de verbinding met de leerling (zijn docenten zich daar niet van bewust of beheersen ze dit 

al?);  

- de verbinding tussen collega’s; 

- zicht op eigen planning; 

- zicht op einddoel + totaaloverzicht; 

- gemis aan tijd en ruimte voor docenten die zich nog niet bekwaam voelen: ruimte van bijv. 3 

jaar om te ontwikkelen vanuit zelfsturing 

- overzicht aan mogelijkheden en bronnen wordt gemist: waar is de juiste info te vinden? 

Genoemd wordt ook dat niet iedereen hetzelfde nodig heeft en dat het tijd kost voordat 

ontwikkeling eigen wordt.  

7. Welke middelen zijn nodig om tot personalisatie te komen? 
De resultaten worden herkend. Er zijn geen opvallende resultaten/nieuwe inzichten. Als 

verklaring wordt genoemd dat docenten een eigen visie hebben op hoe het onderwijs 

gegeven wordt en dat is maar goed ook. 

 

8. Werkt de huidige organisatie van lessen belemmerend of bevorderend om tot differentiatie 
en personalisatie te komen?  
Wordt herkend! Er moet over gesproken blijven worden als ontwikkelpunt. 

 
Hoofdvraag:  

Stelt het gebruik van informatietechnologie de leraar in staat te differentiëren en daarmee recht te 

doen aan het verschil tussen leerlingen?  

Het antwoord op de hoofdvraag wordt door iedereen herkend. ICT wordt duidelijk gezien als 

hulpmiddel en het belang van de (kwaliteit van de) docent wordt door iedereen onderschreven. Ook 

herkent men dat differentiatie invloed heeft op de motivatie van leerlingen. Graag zou men ook 

weten of differentiatie invloed heeft op de resultaten van leerlingen, wat in dit onderzoek niet 

onderzocht is. Om verder te komen wordt er genoemd dat het belangrijk is om in te gaan zetten op 

coaching om tot personalisatie te komen. Ook moeten er een aantal belemmerende factoren 

weggenomen worden zoals methodes die nog niet altijd goed werken en ICT die afleidt.  
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Naar aanleiding van de informatie uit het consentgesprek kan geconcludeerd worden dat de 

resultaten grotendeels herkend worden door de docenten. Ook biedt deze informatie een aantal 

aanknopingspunten voor het vervolg, te weten het nogmaals duidelijk maken van de begrippen 

differentiëren en personaliseren en de bijbehorende verwachtingen. Als helder is wat verwacht 

wordt van docenten met betrekking tot gepersonaliseerd onderwijs kunnen zij zich hierin gaan 

bekwamen. ICT blijft immers het middel, maar de kwaliteit van de docent is de belangrijkste 

voorwaarde voor goed onderwijs. 

 

 


