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Meesterwerken

inleiding

4

Op grote onderwijsevenementen zoals de jaarlijkse 

conferentie van de AERA (American Educational Research 

Organisation) of, in ons eigen taalgebied, de ORD 

(Onderwijsresearchdagen), komen de meest uiteenlopende 

aspecten van het onderwijs aan bod. Onderwijs raakt 

iedereen, heeft uitlopers tot in het dagdagelijkse leven van 

velen en beroert de gemoederen, want het raakt aan de 

toekomst van onze kinderen of zelfs de samenleving als 

geheel. Bovendien berust onderwijs als gemeenschapsproject 

op de bewogenheid en inspanning van velen, die elk 

met eigen interesses en overtuigingen bijdragen tot de 

vorming van ( jonge) medemensen. Geen wonder dat er 

vele perspectieven zijn en velerlei aspecten zich kunnen 

verheugen op de aandacht van onderwijswetenschappers.

De verscheidenheid aan perspectieven en onderzoeksvragen 

vinden we ook terug in het onderzoek van deelnemers aan 

de MEBIT-opleiding, zoals dat in dit boek wordt voorgesteld. 

De verschillende auteurs hebben het over thema’s zoals de 

verbetering van cijfermatig inzicht, het optimaliseren van de 

studieloopbaanbegeleiding, de bruikbaarheid van ‘serious 

games’, het aanscherpen van het conceptueel vermogen, 

de rol van Nederlandse speelfilms in het onderwijs van 

Nederlands als vreemde taal of effectieve differentiatie door 

samenwerkend leren.
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Wat hen verenigt is de aandrang het beter te willen 

doen, de kwaliteit van het onderwijs van onderop te gaan 

verbeteren. Daarmee scharen ze zich achter een doelstelling 

die aan de oorsprong van MEBIT ligt: bijdragen tot de 

professionalisering van het onderwijspersoneel met een 

hogere kwaliteit van het onderwijs als doel.

De onderzoeksbijdragen in dit boek zijn echter niet alleen 

gericht op kwaliteitsverbetering, ze zijn ook doordrongen 

van de overtuiging dat verbeteren moet gebeuren op een 

duurzame manier. Anders dan de waan van de dag te 

volgen, kozen de auteurs voor MEBIT, een opleiding die 

onderwijsvernieuwingen voedt met wetenschappelijk 

verantwoord evaluatieonderzoek. Het gaat er de auteurs 

niet om een oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem. 

Zij willen geen pleister op een houten been, maar wel 

bruikbare suggesties die de toets van de praktijk al hebben 

doorstaan en waarvan er goede hoop is dat ze werkelijk 

het verschil zullen maken, in eerste instantie in de eigen 

onderwijsomgeving van de onderzoeker, maar uiteindelijk 

ook ruimer in het Nederlandse onderwijs. Getuige 

daarvan zijn de plannen om het onderzoek dat in dit boek 

samengevat is, op te schalen, te verruimen naar meer scholen 

en/of meer onderwijsvormen.

Met deze vierde editie hopen we eens te meer de discussie 

over kwaliteitsverbeteringen te kunnen aanwakkeren en 

velen warm te maken om ermee aan de slag te gaan door 

zich grondig te informeren over wat echt werkt. Dit boek 

levert alvast een nieuwe reeks bewijzen.

J. Ghysels, W. Groot en H. Maassen van den Brink
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Het woord is aan de leerling

Een experimenteel onderzoek naar 
de effecten van leerlinggestuurde 
gesprekken op motivatie en 
prestaties van havoleerlingen

Maartje van der Eem

inleiding 

Tijdens ouderavonden is de leerling dikwijls de grote afwezige. Ouders en docenten 

spreken óver in plaats van mét de leerling. Het havobovenbouwteam van het Hermann 

Wesselink College (HWC) te Amstelveen heeft om die reden in 2006 de traditionele 

ouderavond vervangen door driehoeksgesprekken. Ouders, leerling en mentor gaan twee 

maal per jaar om tafel zitten om de voortgang van de leerling te bespreken. Tijdens dit 

gesprek van ongeveer een half uur worden resultaten van de leerling en schriftelijke 

feedback van vakdocenten doorgenomen. De verwachting hierbij was dat de leerling 

zich meer verantwoordelijk voor zijn eigen studiegedrag zou gaan voelen. Er is nooit 

onderzoek gedaan naar effecten van de driehoeksgesprekken, maar het is zeer de vraag 

of die verwachting uitgekomen is. Een collega verwoordde het als volgt: “de gesprekken 

kunnen geen kwaad, maar of er één leerling meer zijn examen daardoor heeft gehaald, 

daar heb ik wel mijn twijfels over”. Uit vier opgenomen gesprekken bleek dat de leerling 

weliswaar bij het gesprek aanwezig was, maar een geringe inbreng had. De mentor was 

gemiddeld 64% van de tijd aan het woord, de leerling slechts 14%. 

In het schooljaar 2012-2013 is daarom een experiment in havo 4 uitgevoerd, waarbij de 

leerling een actieve rol kreeg in de voorbereiding op en de uitvoering van het gesprek. 

Onderzocht is of deze zogenoemde leerlinggestuurde gesprekken tot een grotere 

studiemotivatie en betere resultaten leidden bij leerlingen in havo 4. De havoleerlingen 

vormden een interessante doelgroep voor dit onderzoek, omdat een groot deel van 

deze leerlingen – 46% volgens Klomp en Thielen (2010) – vertraging oploopt tijdens 

hun schooltijd. Een gebrek aan motivatie wordt hierbij als een belangrijke oorzaak 

beschouwd (Vermaas en Van der Linden, 2007; Klomp & Thielen, 2010). Daarbij 

geven Klomp en Thielen aan dat de overgang van onder- naar bovenbouw voor veel 

havoleerlingen lastig is en ook de toegenomen moeilijkheidsgraad in havo 4 zorgt voor 

problemen. 

Met name in de Verenigde Staten zijn artikelen verschenen waarin veel voordelen 

van leerlinggestuurde gesprekken beschreven worden, zoals een toegenomen 

motivatie, betere resultaten, minder disciplinaire problemen en een hogere opkomst 

bij ouderavonden (onder andere Borba & Olvera, 2001; Tuinstra & Hiatt-Michael, 

2004; Benson en Barnett, 2005). In tegenstelling tot het onderzoek op het HWC is 

in deze studies geen gebruik gemaakt van een experimenteel design, waardoor er 

nog geen causaal verband aan te wijzen was tussen leerlinggestuurde gesprekken 

en bovengenoemde positieve effecten. Door een willekeurige toewijzing van de havo 

4-leerlingen van het HWC aan de interventie- en de controlegroep kon in dit onderzoek 

wel een causale relatie gelegd worden tussen dit type gesprekken en de effecten daarvan 

op motivatie en resultaten. 

10
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onderzoeksopzet

De 130 leerlingen uit havo 4 zijn op willekeurige wijze gelijk verdeeld over de 

interventie- en de controlegroep. Voor de leerlingen in de controlegroep gold dat zij de 

driehoeksgesprekken zouden voeren zoals die sinds 2006 werden gevoerd, terwijl de 

leerlingen uit de interventiegroep een leerlinggestuurd driehoeksgesprek voerden. In 

figuur 1 zijn de beide gesprekvormen naast elkaar gezet. 

figuur 1

Vergelijking opzet gesprekken controle- en interventiegroep

oude situatie:
docentgestuurde driehoeksgesprekken

stap 1  vakdocent beoordeelt het leergedrag 
van de leerling

stap 2  vakdocent bepaalt welke feedback hij 
de leerling geeft

stap 3  mentor bereidt het gesprek voor op 
basis van feedback vakdocenten en 
behaalde resultaten

stap 4  mentor leidt het gesprek

stap 5  mentor schrijft een verslag van het 
gesprek

stap 1  leerling beoordeelt zijn eigen 
leergedrag 

stap 2  leerling bepaalt welke feedback hij 
van welke docent wil

stap 3  leerling bereidt aan de hand van een 
agenda het gesprek voor

stap 4  leerling leidt het gesprek

stap 5  leerling schrijft een verslag van het 
gesprek

interventie: 
leerlinggestuurde driehoeksgesprekken

Zoals te zien is in figuur 1 speelden de vakdocent en de mentor in het systeem van de 

controlegroep (linkerkant van het schema) in elke stap van het proces de belangrijkste 

rol. In de interventiegroep daarentegen was de leerling degene die in elke stap het 

voortouw nam en keuzes kon maken. In het proces van leerlinggestuurde gesprekken 

zitten drie ingrediënten die in de literatuur (bijvoorbeeld: Pintrich & De Groot, 1990; 

Deci & Ryan, 2000; Hattie, 2009) worden beschreven als belangrijke factoren bij het 

verbeteren van motivatie en prestaties: 

•  Metacognitie: voorafgaand aan het gesprek maakten leerlingen uit de 

interventiegroep een portfolio. Hierin benoemden ze hun sterke en zwakke punten per 

vak en beschreven hun studiegedrag. Leerlingen moesten hierbij niet alleen nadenken 

over hoe ze hebben gepresteerd, maar ook waarom ze zo hebben gepresteerd. 

Tijdens het gesprek moest de leerling doelen formuleren en strategieën bedenken om 

die doelen te bereiken. 

•  Autonomie: leerlingen in de interventiegroep konden – in tegenstelling tot de 

leerlingen uit de controlegroep – in elke stap van het proces keuzes maken. In de 

zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (2000) is deze keuzevrijheid een belangrijke 

factor bij het verbeteren van de motivatie.

•  Feedback: in beide vormen van driehoeksgesprekken was er sprake van feedback 

door vakdocenten. Bij de docentgestuurde gesprekken gaf de vakdocent ongevraagd 

feedback aan elk van zijn leerlingen. De leerlingen die zelf hun gesprek voorbereidden 

bepaalden welke feedback ze van welke docent wilden hebben. Daar was wel één 

voorwaarde aan verbonden: wanneer een leerling gemiddeld een 6,3 of hoger voor 

een vak stond, dan mocht hij een feedbackvraag stellen aan zijn docent, bij een 6,2 of 

lager moest dat. De leerling was wel vrij in het bepalen welke feedback hij wenste van 

de docent. 

De leerlingen hebben twee driehoeksgesprekken gevoerd: de eerste eind november en de 

tweede in april. De leerlingen uit de interventiegroep hebben gedurende vier lessen van 

80 minuten aan hun portfolio gewerkt; de leerlingen uit de controlegroep hadden op dat 

moment keuzewerktijd. 

In dit onderzoek is gekeken naar het verband tussen leerlinggestuurde driehoeks-

gesprekken enerzijds en motivatie en resultaten anderzijds. Om motivatie te meten 

is gebruik gemaakt van enkele subschalen van de LEMO-vragenlijst van Donche, 

Van Petegem, Van de Mosselaer en Vermunt (2010). Leerlingen hebben deze 

vragenlijst drie maal ingevuld: in de eerste schoolweek, zes weken na de eerste ronde 

driehoeksgesprekken en zes weken na de tweede ronde. Ook het cijfergemiddelde van 

de leerlingen is op drie momenten gemeten. Als voormeting is het cijfergemiddelde van 

de leerlingen in het voorgaande schooljaar gebruikt, waarbij alleen gekeken is naar de 

profielvakken. Na de tweede toetsweek (volgend op gesprek 1) en na de derde toetsweek 

(volgend op gesprek 2) is weer voor elke leerling het gemiddelde van zijn profielvakken 

berekend. 

resultaten

Om een goede en eerlijke vergelijking tussen controle- en interventiegroep te maken 

moesten voorafgaand aan de analyses van de resultaten twee veronderstellingen 

getoetst worden. De eerste veronderstelling was dat de toevalsgewijze indeling van 

groepen ertoe zou leiden dat de twee groepen niet significant van elkaar verschilden 
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op achtergrondkenmerken. Middels onafhankelijke t-toetsen is deze veronderstelling 

getoetst. Hieruit bleek dat op geen van de kenmerken (zoals geslacht, schoolloopbaan, 

citoscore, cijfer voormeting en score op motivatietest) de groepen significant van elkaar 

verschilden. 

De tweede veronderstelling was dat de leerlingen uit de interventiegroep inderdaad 

een actieve rol hebben gehad in voorbereiding op en uitvoering van het gesprek. Pas 

dan kunnen we immers daadwerkelijk spreken van leerlinggestuurde gesprekken. 

Wanneer gekeken wordt naar de voorbereiding op het gesprek, dan kan gesteld worden 

dat de leerlingen inderdaad een actieve rol hebben gespeeld. Alle 65 leerlingen uit de 

interventiegroep hebben een portfolio gemaakt voor het eerste gesprek. 63 hebben dit 

portfolio bijgewerkt voor het tweede gesprek. Voor het eerste gesprek zijn er gemiddeld 

2,26 vraag per leerling aan een vakdocent gesteld, voor het tweede gesprek was dat 

gemiddeld 2,32. 

Om te controleren of de leerling tijdens het gesprek ook een actievere rol heeft gespeeld 

dan de leerlingen uit de controlegroep is aan de mentoren gevraagd om ten minste 

één gesprek van een leerling uit de controlegroep en ook één van een leerling uit de 

interventiegroep op te nemen. Vervolgens is gemeten hoe lang elk van de deelnemende 

partijen aan het woord was. Omdat de lengte van de gesprekken verschilde, is de 

gesprekstijd omgerekend naar percentages. De resultaten daarvan zijn weergegeven in 

tabel 1. 

tabel 1

Gesprekstijd in percentage

interventiegroep (n=9) controlegroep (n=7)

M SD M SD verschil T Sig.

leerling 41 7,373 19 7,188 22 -6,015 0,000***

mentor 44 11,355 67 13,149 -23 3,671 0,003***

ouder 15 8,544 15 11,265 0 0,010 0,992

*  p < ,10  |  **  p < ,05  |  ***  p < ,01

Zoals uit tabel 1 blijkt waren de leerlingen uit de interventiegroep inderdaad ook tijdens 

het gesprek veel meer actief dan de leerlingen uit de controlegroep. Hiermee is dus ook 

de tweede veronderstelling bevestigd. 

De centrale vraag in dit onderzoek was of leerlinggestuurde gesprekken effect hebben 

op motivatie en resultaten. Om motivatie te meten zijn twee subschalen uit de LEMO-

vragenlijst gebruikt: “moeten studeren” en “willen studeren”. Deze schalen sluiten aan 

bij de soorten motivatie die onderscheiden worden in de zelfdeterminatietheorie (Deci 

& Ryan, 2000). Wanneer een leerling hoog scoort op “moeten studeren” (gecontroleerde 

motivatie), dan komt de motivatie om te leren vooral van buitenaf, terwijl een hoog 

scorende leerling op “willen studeren” (autonome motivatie) de drijfveer om te leren 

vooral in zichzelf vindt. De minimumscore op beide schalen was zes, de maximumscore 

30. Voor de uitkomstvariabele “resultaten” is gekeken naar het gemiddeld cijfer voor de 

zeven profielvakken en het aantal tekortpunten (waarbij een 5 als één tekortpunt telt en 

een 4 als twee). 

In tabel 2 staan de uitkomsten van de metingen op het gebied van motivatie en 

resultaten. Hierbij staat T0 voor de nulmeting, T1 is de meting na de eerste ronde 

gesprekken en T2 is de meting na de tweede ronde. 

tabel 2

Vergelijking motivatiescores en resultaten op T0, T1 en T2

variabele interventiegroep controlegroep

M SD M SD verschil T Sig.

moeten studeren

T0 16,24 4,935 17,10 4,302 -0,86 1,031 0,305

T1 15,78 3,992 16,90 3,702 -1,12 1,568 0,120

T2 16,03 3,667 18,54 3,743 -2,51 3,677 0,000***

willen studeren

T0 18,03 4,697 18,02 4,245 0,01 -0,020 0,984

T1 19,69 4,112 18,67 2,831 0,93 -1,569 0,120

T2 18,98 4,470 18,85 2,958 0,13 -0,194 0,846

cijfergemiddelde

T0 6,444 0,569 6,441 0,486 0,003 -0,036 0,972

T1 6,402 0,548 6,222 0,620 0,180 -1,753 0,082*

T2 6,437 0,489 6,242 0,580 0,195 -2,078 0,040**

aantal tekortpunten

T0 0,75 1,521 0,70 1,376 0,05 -0,198 0,843

T1 1,25 1,335 1,83 2,478 -0,58 1,674 0,097*

T2 0,88 1,153 1,49 2,251 -0,61 1,962 0,053*

*  p < ,10  |  **  p < ,05  |  ***  p < ,01
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Zoals te zien is in tabel 2 heeft de interventie op drie van de vier uitkomstvariabelen 

voor een significant verschil gezorgd tussen de controle- en de interventiegroep. 

De verschilscore bij “moeten studeren” werd gedurende het experiment groter: de 

leerlingen uit de interventiegroep scoorden steeds lager op deze uitkomstvariabele 

in vergelijking met leerlingen uit de controlegroep. Hoe lager de score, hoe minder 

druk de leerling voelde van buitenaf bij het leren. Leerlingen die de interventie hebben 

ondergaan hebben een hoger cijfergemiddelde behaald, waarbij het verschil vooral is 

ontstaan in de eerste helft van de interventie, wat ook duidelijk te zien is in tabel 2. Dit 

verschil werd na het tweede gesprek nog wel iets groter, waardoor het sterker significant 

wordt. Eenzelfde trend zien we bij het gemiddeld aantal tekortpunten, hoewel daar het 

significantieniveau niet verandert. 

De uitkomsten in tabel 2 zijn bevestigd door regressieanalyses, waarbij zowel 

leerlingkenmerken als dummy’s voor de negen mentoren als controlevariabelen zijn 

toegevoegd. Wanneer bij regressieanalyses wordt ingezoomd op bepaalde subgroepen in 

de onderzoekspopulatie valt een aantal zaken op. Bij de 30% slechtst scorende leerlingen 

is er geen significant effect van de interventie zichtbaar bij “moeten studeren”. Dit 

lijkt goed verklaarbaar: deze leerlingen zullen het meest door ouders en docenten zijn 

aangespoord om zich te verbeteren en voelden dus meer druk van buitenaf. Wat betreft 

cijfergemiddelde lijken meisjes meer van de interventie te hebben geprofiteerd dan 

jongens. Deze uitkomst werd al enigszins voorspeld door literatuur over motivatie en 

metacognitie (Blom, Hoek en Ten Dam, 2007; Vansteenkiste, Sierens, Soenens, Luyckx 

en Lens, 2009). Ook leerlingen uit het maatschappijprofiel profiteerden meer van de 

interventie dan de leerlingen uit de natuurprofielen. Onduidelijk blijft waarom dat zo is. 

conclusies 

Hoewel er al de nodige artikelen zijn geschreven over leerlinggestuurde gesprekken, is 

er – voor zover ons bekend – nog niet eerder een gerandomiseerd experiment met deze 

gespreksvorm uitgevoerd. Daarnaast kende dit onderzoek nog een pluspunt: doordat 

het experiment gedurende het hele schooljaar plaatsvond, kon ook gekeken worden 

naar langere termijn effecten van leerlinggestuurde driehoeksgesprekken. Leerlingen uit 

de interventiegroep scoorden op drie van de vier uitkomstvariabelen significant beter 

dan de leerlingen uit de controlegroep. Het voeren van een leerlinggestuurd gesprek 

leidde tot een daling op gecontroleerde motivatie, tot een hoger cijfergemiddelde en een 

lager aantal tekortpunten. Van de twaalf leerlingen die aan het eind van het jaar niet 

bevorderd kon worden, zaten er vier in de interventiegroep en acht in de controlegroep. 

Hoewel dit geen significant verschil is, lijkt ook deze uitslag het positieve effect van 

leerlinggestuurde gesprekken te bevestigen. 

Qua opzet, kosten en tijdsinvestering door leerlingen en docenten lijkt deze interventie 

redelijk makkelijk in te voeren. Voor docenten kan dit wel een grote verandering 

betekenen. De stap van de traditionele ouderavonden waarbij de vakdocent de ouders 

informeerde naar leerlinggestuurde gesprekken waarbij de informatie via de leerling 

en de mentor loopt, kan als groot ervaren worden. Daarnaast zullen docenten die nu 

weinig gespreksverzoeken krijgen op ouderavonden, wanneer zij mentor zijn, meer tijd 

kwijt zijn aan het systeem met leerlinggestuurde gesprekken. Tegelijkertijd wordt hun 

informatiepositie als mentor hierdoor wel versterkt. Dit onderzoek heeft veelbelovende 

resultaten laten zien met betrekking tot het voeren van leerlinggestuurde gesprekken. 

Interessant zal zijn om dit onderzoek te herhalen bij een andere leeftijdscategorie en 

andere schoolniveaus. 
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Coöperatief leren als didactische 
werkvorm ter verbetering van de 
leesvaardigheid Engels

Michel Mohr

samenvatting

Dit artikel beschrijft in samenvattende zin de resultaten van twee veldexperimenten die 

het effect van coöperatief leren op leesvaardigheid Engels onderzoeken (Mohr, 2013). Het 

eerste experiment is uitgevoerd onder 44 leerlingen in de vierde klas van het vwo en het 

tweede experiment is uitgevoerd onder 42 leerlingen in de vierde klas van de mavo. De 

resultaten wijzen erop dat in deze studie door coöperatief leren de leesvaardigheid niet 

significant verbeterd is, maar dat de leerlingen het werken in coöperatieve leergroepen 

wel positief waarderen. Het aantal observaties en de duur van de interventies zijn een 

plausibele oorzaak voor het niet kunnen vaststellen van een significant effect op de 

leesvaardigheid.

inleiding

Op het Newmancollege zijn de Engelse leesvaardigheidsresultaten onder de maat. 

Deze studie onderzoekt of de leesvaardigheid verbeterd kan worden door coöperatief 

leren in te zetten als didactische werkvorm. Coöperatief leren is de samenwerking 

tussen leerlingen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Coöperatief leren wordt 

ingezet omdat uit diverse beschikbare meta-analyses blijkt dat deze vorm van leren 

een effectieve didactische werkvorm is, maar ook omdat deze werkvorm effectiever 

is in vergelijking met een didactische werkvorm waarin klassikaal of individueel leren 

centraal staat (Dean, Hubbell, & Pitler, 2012; Hattie, 2009; Johnson & Johnson, 2002; 

Slavin, 1996). Bovendien bestaat er experimenteel onderzoek dat zich specifiek toespitst 

op coöperatief leren als strategie om de leesvaardigheid te verbeteren. De studies van 

dit type tonen aan dat coöperatief leren ook een effectieve didactische werkvorm is voor 

het verbeteren van de leesvaardigheid Engels als vreemde taal (Caposey & Heider, 2003; 

Hollingsworth, Sherman, & Zaugra, 2007; Jalilifar, 2010; Leeuwe van & Aarnoutse, 1998).

theorie

Centraal in het onderzoek staan leesvaardigheid en coöperatief leren. Hieronder wordt 

besproken wat er in de literatuur wordt verstaan onder leesvaardigheid en coöperatief 

leren en welke elementen bij coöperatief leren bewezen effectief zijn. 

leesvaardigheid

Leesvaardigheid is het proces waarbij de lezer betekenis toekent aan geschreven 

woorden, zinnen en teksten. Hoe gemakkelijker dit proces verloopt, hoe beter het begrip 
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zal zijn van hetgeen gelezen wordt en hoe groter de kans dat aan lezen plezier wordt 

beleefd. Het proces van leesvaardigheid wordt beïnvloed door een dynamische interactie 

tussen de context van de tekst zelf, de voorkennis van de lezer en diverse cognitieve en 

metacognitieve processen (Leeuwe van & Aarnoutse, 1998).

 

Met voorkennis wordt gedoeld op kennis die de lezer heeft ten aanzien van het 

onderwerp van de tekst (domeinkennis) en de woordenschat waarover de lezer beschikt. 

Woordenschat is de kennis van woorden en draagt los van andere factoren bij aan een 

beter tekstbegrip. Studenten met domeinkennis en een grote woordenschat zullen 

teksten beter begrijpen (Stahl, Bolt, & et al., 1991). Als tweede aspect zien we de 

cognitieve processen waarbij het gaat om het accuraat en in vlot tempo herkennen 

van woorden en het toekennen van betekenis eraan Stevens (2008). Het laatste aspect 

dat het proces van leesvaardigheid beïnvloedt, zijn de metacognitieve processen. 

Metacognitie kan een lezer bij het lezen van een tekst helpen opnieuw grip te krijgen op 

de tekst, als hij deze dreigt te verliezen. 

Samenvattend geldt dat de effectiviteit van leesvaardigheid van leerlingen bepaald 

wordt door de grootte van hun woordenschat, de vaardigheid om woorden snel en 

accuraat te herkennen en er betekenis aan toe te kennen, het integreren van reeds 

beschikbare kennis met de informatie uit de tekst die gelezen wordt en het toepassen 

van metacognitieve vaardigheden. Zowel in de interventie- als de controlegroep zijn de 

gegeven opdrachten gericht op het vergroten van deze vaardigheden. Het verschil tussen 

beide groepen is gelegen in de wijze waarop deze opdrachten zijn aangeboden. In de 

interventiegroep worden de opdrachten op een coöperatieve wijze aangeboden. 

coöperatief leren

Er is sprake van coöperatief leren wanneer studenten in een groep samenwerken 

om op die manier een gemeenschappelijk doel te bereiken. Bij de uitvoering van 

coöperatief leren spelen er verschillende mechanismen die het succes ervan verklaren. 

Deze mechanismen zijn terug te brengen tot twee categorieën: motivatietheorieën en 

leertheorieën.

Vanuit de motivatietheorieën wordt er voornamelijk gekeken naar de beloning die 

leerlingen krijgen en naar de gegeven doelen die zij moeten bereiken (Slavin, 1995). 

Uit de meta-analyse van Slavin (1996) van 99 studies over coöperatief leren blijkt dat 

bij 64 studies waarin groepen beloond werden op basis van de som van individuele 

prestaties, 50 studies (78%) een positief significant effect toonde. Dit in tegenstelling 

tot studies die groepsbeloningen baseerden op een enkel groepsproduct of studies die 

groepsbeloningen niet toepasten en geen of slechts een klein positief effect vonden. 

Bij leertheorieën gaat het, in tegenstelling tot motivatietheorieën, om de effecten van 

samenwerkend leren op zich, los van het feit of groepen een gemeenschappelijk doel 

proberen te bereiken (Slavin, 1995). De eerste leertheorie die een basis vormt voor de 

verklaring van het succes van coöperatief leren is het behaviorisme. Als geen ander 

benadrukt de behavioristische visie het belang van bekrachtigen. Het gaat daarbij 

niet alleen om het goed- of afkeurend ingaan op gedrag, maar ook om het versterken 

van de waarde van de bekrachtiging met het oog op het volgende leerproces (Valcke, 

2010). In dit verband staat het begrip feedback centraal. Hattie (2009) geeft in zijn 

onderwijskundige meta-analyse aan dat feedback een van de krachtigste mechanismen 

is om leerprestaties te verbeteren met een gemiddelde effectgrootte voor feedback van 

d = .73. 

Het sociaal constructivisme is een tweede leertheorie die het succes van coöperatief 

leren verklaart. Binnen deze theorie wordt gesteld dat in samenwerking met anderen 

en door gezamenlijke reflectie een kennisconstruct wordt opgebouwd (Valcke, 2010). 

De interactie tussen kinderen over toegewezen, betekenisvolle opdrachten draagt ertoe 

bij dat ze de opdrachten beter zullen gaan beheersen. Deze assumptie is gestoeld op 

Vygotsky’s (1978) principe van de zone van de naaste ontwikkeling. Coöperatief leren 

tussen kinderen stimuleert groei, omdat kinderen van gelijke leeftijd zich waarschijnlijk 

in elkaars zone van naaste ontwikkeling begeven. Kuhn (1972) toonde aan dat leerlingen 

die zich in ongeveer dezelfde zone van naast ontwikkeling bevinden een grotere 

cognitieve groei laten zien dan kinderen bij wie er een groter verschil was. 

Zowel vanuit de motivatietheorieën als de leertheorieën wordt het succes van 

coöperatief leren ondersteund, maar het willekeurig plaatsen van leerlingen in een groep 

leidt niet zonder meer tot een productieve coöperatieve leergroep. Daarvoor dient er 

volgens Johnson en Johnson (2002) aan een vijftal basiselementen te worden voldaan,

te weten:

a positieve wederzijdse afhankelijkheid;

b individuele verantwoordelijkheid;

c directe interactie;

d sociale vaardigheden;

e evaluatie van het groepsproces.

Samenvattend kan gesteld worden dat er sprake is van coöperatief leren als leerlingen 

gezamenlijk werken aan een te bereiken doel. Het succes van coöperatief leren wordt 

enerzijds verklaard vanuit motivatietheorieën en anderzijds vanuit leertheorieën. 

Daarbij dient er aan een aantal basisvoorwaarden te worden voldaan, waarvan 

positieve wederzijdse afhankelijkheid en individuele verantwoordelijkheid de 
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twee meest wezenlijke zijn (Slavin, 1996). In deze studie wordt coöperatief leren 

toegepast wordt met als doel het bevorderen van de leesvaardigheid, en dus zullen de 

aangeboden opdrachten ten aanzien van hun inhoud gericht zijn op het vergroten van 

de woordenschat, het vergroten van de vaardigheid om woorden snel en accuraat te 

herkennen en om er betekenis aan toe te kennen, het integreren van reeds beschikbare 

kennis met de informatie uit de tekst die gelezen wordt en het toepassen van 

metacognitieve vaardigheden. 

onderzoeksmethode

Het onderzoek omvat twee experimenten waarbij leerlingen willekeurig worden 

toegewezen aan een interventie- en controlegroep. Een grafische weergave van de 

onderzoeksopzet van beide experimenten wordt getoond in figuur 1. 

Aan het eerste experiment nemen twee vwo klassen uit het vierde leerjaar deel 

met in totaal 44 leerlingen, waarvan er 14 in klas I en 30 in klas II zitten. Voor het 

tweede experiment zijn twee mavo-eindexamenklassen geselecteerd met in totaal 

42 leerlingen die evenredig verdeeld zijn over klas I en klas II. Bij beide experimenten 

maken de leerlingen voorafgaand aan de interventie als voormeting een leestoets 

bestaande uit verschillende leesteksten met bijbehorende meerkeuzevragen. Op basis 

van de resultaten worden de leerlingen die qua score het dichtst bij elkaar liggen aan 

elkaar gekoppeld. Dit principe wordt matching genoemd en is in figuur 1 bij stap 3 

terug te zien. Van de twee leerlingen die binnen een klas aan elkaar gekoppeld zijn, 

wordt er willekeurig een leerling toegewezen aan de interventiegroep en een aan de 

controlegroep, zie stap 4 en 5 in figuur 1. De willekeurige toewijzing aan de controle- 

en de interventiegroep is een uniek element van dit onderzoek. Door leerlingen 

willekeurig toe te wijzen aan de interventie- of de controlegroep wordt ervoor 

gezorgd dat beide groepen vergelijkbaar zijn in geobserveerde en niet-geobserveerde 

achtergrondkenmerken. Een t-test en een Mann-Whitney toets bevestigen dat de twee 

groepen niet significant van elkaar verschillen.

De leerlingen in de interventie- en controlegroep krijgen elke week een les Engelse 

leesvaardigheid van 70 minuten. Beide lessen zijn op hetzelfde moment geroosterd, 

waardoor er geen ruis optreedt voor de dag in de week en het moment van de dag 

waarop de lessen plaatsvinden. De interventie van het vwo duurt zeven weken en die van 

de mavo duurt acht weken. De leerlingen in de controlegroep behandelen de leesteksten 

en bijbehorende opdrachten klassikaal, terwijl de leerlingen in de interventiegroep 

dezelfde leesteksten en daarbij ontworpen opdrachten op een coöperatieve wijze 

aangeboden krijgen. Na afloop van de interventieperiode hebben alle leerlingen als 

nameting opnieuw een leestoets gemaakt. Doordat de leesvaardigheidstoetsen van de 

voor- en nameting op dezelfde wijze zijn opgebouwd, kunnen de resultaten ervan met 

elkaar worden vergeleken. 

figuur 1
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resultaten

De coöperatieve werkvorm wordt geëvalueerd op basis van een t-test waarmee het 

verschil tussen de scores op de voor- en nameting van de interventie- en controlegroep 

zijn onderzocht. Uit de resultaten van de t-test, waarvan tabel 1 een gedeeltelijke 

weergave toont, blijkt dat alle leerlingen tezamen beter hebben gescoord op de 

nameting dan op de voormeting; de leerlingen uit de interventiegroep met gemiddeld 

2,21 punten op een schaal van 100 en de leerlingen uit de controlegroep met 

gemiddeld 2,23 punten op een schaal van 100. Daarbij valt op dat de leerlingen uit de 

interventiegroep van het vwo een minder grotere vooruitgang geboekt dan de leerlingen 

uit de vwo-controlegroep, respectievelijk 0,19 punten ten opzichte van 1,82 punten. 

Dit in tegenstelling tot de leerlingen uit de interventiegroep van de mavo, die met een 

gemiddelde vooruitgang van 4,31 punten beter hebben gescoord dan de leerlingen uit 

de mavo-controlegroep die 2,66 punten vooruit zijn gegaan. Echter, deze verschillen in 

toetsscores tussen de interventie- en controlegroep zijn statistisch niet significant. Het 

valt met andere woorden niet uit te sluiten dat ze op toeval berusten.
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tabel 1

Gesprekstijd in percentage

VM NM NM - VM Sig.

vwo

Interventiegroep (N=22) 66,36 66,56 0,19 0,879

Controle groep (N=22) 66,82 68,64 1,82 0,528

Verschil IG - CG -0,45 -2,08 -1,62 0,681

mavo

Interventiegroep (N=21) 50,54 54,85 4,31 0,839

Controle groep (N=21) 51,77 54,02 2,66 0,857

Verschil IG - CG -1,23 0,83 1,66 0,706

vwo & mavo

Interventiegroep (N=43) 58,63 60,84 2,21 0,821

Controle groep (N=43) 59,47 61,50 2,23 0,834

Verschil IG - CG -0,83 -0,66 -0,02 0,994

Sig. verwijst naar het significantieniveau afgeleid uit t-toetsen van de aangegeven verschillen

De leerlingen in de mavo-interventiegroep hebben tegelijkertijd met de nameting ook de 

Vragenlijst over Coöperatief Leren voor Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs ingevuld. 

De resultaten van deze enquête laten zien dat leerlingen het werken in coöperatieve 

leergroepen overwegend (78%) als motiverend ervaren. Over het werken in coöperatieve 

leergroepen geeft 78% van de leerlingen aan dat er naar hen geluisterd wordt en 44% 

complimenteert anderen voor hun inbreng. De helft van de leerlingen vraagt hulp aan 

anderen bij het werken aan de taak en 72% van de leerlingen geeft aan actief mee 

te doen bij het werken in groepjes. Op basis van de enquête kan gesteld worden dat 

leerlingen over het algemeen positief zijn over het werken in groepen.

conclusies

Deze studie laat niet toe te besluiten dat coöperatief leren als didactische werkvorm de 

leesvaardigheid betekenisvol verbetert. Buiten dat het programma niet effectief kan zijn, 

zijn er twee alternatieve verklaringen mogelijk waarom er in dit onderzoek geen effect 

is gevonden. Ten eerste geldt dat leerlingen slechts zeven weken (vwo) of acht weken 

(mavo) coöperatief leren als didactische werkvorm hebben ontvangen en dit kan te kort 

zijn om een significante verbetering van de leesvaardigheid te bewerkstelligen. Een 

tweede verklaring is dat een (klein) programma-effect niet gemeten kon worden door de 

relatief kleine steekproef. 

Op basis van de bovenstaande onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat er 

gestopt moet worden met coöperatief leren als didactische werkvorm. Er wordt dan wel 

voorbijgegaan aan de lage programma-intensiteit en de kleine steekproef. Bovendien 

is gebleken uit lesobservaties en gesprekken met betrokken docenten dat leerlingen 

bijzonder taakgericht bezig waren gedurende de gehele les, veel meer dan tijdens andere 

lessen leesvaardigheid. Ook waren leerlingen erg enthousiast over het coöperatief 

leren: ze ervaren het als een plezierige werkvorm en geven aan dat ze het idee hebben 

meer te leren door samen bezig te zijn met de Engelse teksten. Deze observaties uit 

het eerste experiment met het vwo worden ondersteund door de resultaten van de 

enquête die is afgenomen onder de mavo-interventiegroep in het tweede experiment. 

Uit de enquête blijkt niet alleen dat leerlingen het werken in coöperatieve leergroepen 

waarderen, maar ook dat ze elkaar uitleg geven, open staan voor de uitleg van anderen 

en elkaar complimenteren voor de getoonde inzet. Coöperatief leren heeft in de klassen 

een positieve uitwerking op de motivatie van leerlingen en de werkvorm op zich kost 

financieel niet meer dan de voorheen gehanteerde werkvorm. Op basis hiervan en het 

feit dat er redelijke verklaringen zijn gegeven voor het niet kunnen vaststellen van een 

significant effect, is het advies om over een langere termijn nader onderzoek te doen 

naar het effect van coöperatief leren op de leesvaardigheid Engels. 
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The game continues! Op het vmbo

Jacqueline Landa

samenvatting 

Het doel van dit 23 weken durende onderzoek was te bepalen of rekenresultaten van 

leerlingen, die met behulp van serious games specifieke rekenvaardigheden hebben 

geoefend, significant verbeteren. Aan de hand van een quasi-experimenteel design zijn 

86 vmbo-leerlingen verdeeld in een experimentele en controlegroep. De gemiddelde 

leeftijd van de deelnemers is 13 jaar en 10 maanden. 

De gebruikte rekenspellen zijn vrij via het internet te benaderen. De spellen zijn 

geselecteerd bij het rekenvraagstuk van de specifieke les. 41 van de 86 leerlingen 

speelden de spellen gemiddeld 20 minuten per week. De andere 45 leerlingen oefenden 

hun sommen met pen en papier.

De verschillen tussen beide groepen laten helaas geen significante verbetering zien ten 

faveure van de rekenspellen. Toch wordt aangetoond dat serious games een waardevolle 

toevoeging zijn binnen de rekenles. Waardevolle aanknopingspunten worden gevonden 

wanneer de rekenscores van jongens en meisjes worden vergeleken. Ook de jongere 

leerling, en die leerlingen die initieel laag scoorden op het gebied van rekenen, laten 

hoopvolle verbeteringen in hun rekenscores zien. 

Deze aanknopingspunten worden dit schooljaar opnieuw onder de loep genomen bij 

het herhalen van het onderzoek op het Pleincollege te Nuenen. De resultaten van vier 

brugklassen zullen worden onderzocht en gebruikt bij de geplande opschaling naar 

meerdere OMO scholen in het schooljaar 2014/2015. 

aanleiding van het onderzoek 

De wet ‘Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ is in 2010 in werking getreden. 

Hierin staat wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het 

gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Voor het Pleincollege Nuenen, 

een vmbo-school, geldt dat de leerlingen het referentieniveau 2F moeten gaan halen. 

2F is het zogenaamde ‘burgerschapsniveau’. Dit is het niveau dat iedere burger moet 

beheersen om op het gebied van taal en rekenen goed maatschappelijk te kunnen 

participeren in de hedendaagse samenleving (Ekens & Jager, 2009). Door middel 

van een verplicht gestelde rekentoets als onderdeel van het centrale examen, zou in 

eerste instantie met ingang van het schooljaar 2013/2014 worden afgetoetst of het 

gewenste niveau behaald is. Dit is inmiddels uitgesteld tot schooljaar 2015/2016. In de 

tussentijd komt het cijfer voor de rekentoets op de cijferlijst bij het diploma, zodat het 
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vervolgonderwijs weet waar een leerling staat en de leerling wordt gestimuleerd om 

goed te presteren. 

Het Pleincollege Nuenen heeft ter voorbereiding in april 2013 een pilot rekentoets 

afgenomen. Slechts 16,1 % slaagden in eerste instantie, in de herkansingsronde kwam 

hier 2,3 % bij. De verplichte rekentoets, gecombineerd met het huidige rekenniveau 

van onze leerlingen, vormen samen de aanleiding voor het onderzoek met de 

onderzoeksvraag: Leidt serious gaming tot betere rekenprestaties?

eerder onderzoek

Eerder onderzoek baseert zich op een scala van leermechanismen. Het idee achter 

dit onderzoek is de focus op automatiseren. Automatiseren zorgt er voor dat het 

werkgeheugen minder wordt belast. Er komt geheugen vrij om te redeneren over de 

inhoud van rekenproblemen en het probleem-oplossend vermogen wordt aangesproken 

(Huitema, 2009; van Zoelen & Houtveen, 2000). 

Anderen leggen de focus op het gebied van kennistoename. Rekenen en wiskunde 

worden steeds expliciet genoemd als zijnde vakken waar serious games positieve 

effecten hebben (Hämäläinen, 2011; Huizenga, Admiraal, Akkerman, & Dam, 2009; 

Margolis, Nussbaum, Rodriguez, & Rosas, 2006; Randel, Morris, Wetzel, & Whitehill, 

1992; Sandford, Ulicsak, Facer, & Rudd, 2006; Verheul & Van Dijk, 2009). 

Diverse onderzoekers stellen dat games werken omdat deze aansluiten bij de leefwereld 

van de leerling. Zij focussen op de 21st century skills. De leerling van nu is interactief, 

resultaatgericht, en handelt wanneer er een bepaalde beloning gekoppeld is (Boschma & 

Groen, 2006; Coetsier & Kral, 2008; Rubens, Jong, & Prozee, 2006; Veen & Jacobs, 2005; 

Veen & Vrakking, 2006).

Meerdere onderzoeken focussen op feedback bij het gebruik van de serious games. Bij 

directe feedback leert een leerling tijdens het spel van de gemaakte fouten en wordt 

gedwongen deze te corrigeren. (Gessler Werts, Caldwell, & Wolery, 2003). Cynthia 

Okolo kijkt naar het type feedback. Met name laag-scorende leerlingen profiteren van 

persoonlijke feedback in een rekenspel. (Okolo, 1992a, 1992b) Miller en Robertson 

bevestigen dit met hun onderzoek naar probleemoplossende spellen op 32 basisscholen 

in Schotland (Miller & Robertson, 2011).

Bottino toont juist leerwinsten bij de relatief hoog-scorende leerlingen. Hij onderzocht 

de randvoorwaarden waaraan een succesvol rekenspel moet voldoen. Naast directe 

feedback noemt hij als voorwaarde: de mogelijkheid om de genomen stappen nog 

eens na te lopen; hints en hulpmogelijkheden; de mogelijkheid te differentiëren, om 

in moeilijkheidsgraad te kunnen stijgen, en ook om vast te zien wat gaat komen in een 

volgend level (Bottino, Ferlino, Ott, & Tavella, 2007).

Deze onderzoeken bieden aanknopingspunten voor de verwerking van de resultaten uit 

het rekenonderzoek op het Pleincollege Nuenen. 

interventie

Alle leerlingen van het Pleincollege Nuenen hebben 1 lesuur per week het vak 

basisrekenen, waarbij de methode Startrekenen van uitgeverij Deviant wordt 

gehanteerd. Zij krijgen twee maal per jaar gestandaardiseerde toetsen van uitgeverij 

AMN (Assess, Manage en Navigate) aan de hand waarvan hun positie kan worden 

bepaald op de ladder richting het gewenste referentieniveau. 

De interventie periode loopt in twee delen. Na 15 weken bleken de resultaten ambivalent  

(Landa, 2013) waardoor een verlenging van 8 weken werd afgesproken. Deze verlenging 

kon half maart worden opgestart. De pre- en posttesten in het schema (tabel 1) zijn 

AMN toetsen. 

Elke les, of het nu de controlegroep of de interventiegroep betreft, behandelt een 

specifiek onderdeel uit het rekendomein Getallen. De les begint met een korte uitleg. 

Vervolgens worden sommen klassikaal geoefend. De leerlingen gaan in de tweede 

helft van de les zelfstandig aan de slag. De controlegroep maakt met pen en papier de 

sommen uit de methode. De interventiegroep gaat het spel spelen, dat geselecteerd is 

bij het onderwerp. 

onderzoeksmethode en data

Hoewel wenselijk, is toewijzing op leerlingniveau in het onderzoek niet mogelijk 

geweest. Op klassenniveau heeft willekeurige toewijzing wel plaatsgevonden. Omdat 

complete bestaande klassen in het onderzoek worden betrokken, is het belangrijk dat 

de groepen vergelijkbaar zijn. De klassen zijn op basis van geobserveerde kenmerken 

(geslacht, leeftijd, advies basisschool en eerdere rekenprestaties) vergelijkbaar. Zowel de 

interventie- als de controlegroep bestaat uit een brugklas en een derde klas.
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Het maximaal haalbare aantal leerlingen is betrokken bij het onderzoek. Er zijn 

vier klassen van in totaal 86 leerlingen geselecteerd. 41 leerlingen behoren tot de 

interventiegroep. Dit aantal is erg klein om op een gedegen manier een mogelijk effect 

aan te tonen. Mede om deze reden zal het onderzoek worden herhaald en uitgebreid in 

de komende schooljaren.

Er worden pre- en posttesten ingezet om het effect te meten. Tabel 1 laat de 

toetsmomenten zien. In de eerste schoolweek zijn pre-testen afgenomen. Half 

oktober hebben de leerlingen een tussentijdse toets gedaan. Vlak voor kerst sloot de 

oorspronkelijke interventie af met een posttest. Na de verlenging van maart tot en 

met half mei 2013, is opnieuw een posttest afgenomen. Het verschil tussen de scores 

van de interventie- en controlegroep wordt bepaald en geanalyseerd in het hoofdstuk 

Resultaten.

tabel 1

planning interventie

interventie controle

les: game bassed regulier regulier

klas: 1 2 3 4 overige klassen

deelnemers: N = 21 N = 0 N = 22 N = 23

augustus pretest pretest pretest

september 1 1 monitoren en gegevens verzamelen

2 2

3 3

4 4 

oktober 5 5

6 6

7 7

toets toets toets

november 8 8 evalueren en verwerken gegevens

9 9 eventueel aanpassen lesprogramma 2013

10 10

11 11

december 12 12

13 13

posttest 1 posttest 1 posttest 1

januari

februari

maart 14 verlenging interventie

15

16

april 17

18

19

mei 20

21

posttest 2 posttest 2 posttest 2
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resultaten

De gemiddeld behaalde scores zijn in tabel 2 weergegeven. De resultaten tonen dat de 

leerlingen van de interventiegroep in het tweede deel van de interventie een groei van 

1,6 punten hebben laten zien, terwijl de controlegroep gemiddeld 2,4 punt is gedaald. 

In het laatste deel stijgt het gemiddelde van de interventiegroep met 5,3 punten, in 

vergelijking met een stijging van 3,0 punten gemiddeld bij de controlegroepen. 

tabel 2

Gemiddelde testscores per groep

interventiegroep controlegroep verschil P-waarde

pre-test N = 41 N = 43

59,3 59,4 -0,1 0,96c

tussentijdse toets N = 42 N = 42

55,7 58,4 -2,7 0,20c

posttest dec. 2012 N = 39 N = 42

57,3 56,0 +1,3 0,62c

posttest juni 2013 N = 41 N = 43

62,6 59,0 +3,6 0,15c

c  ongepaarde t-toets

In de derde kolom staan de verschillen in de gemiddelde scores van de interventiegroep 

ten opzichte van de controlegroep. Hier zien we dat interventiegroep in eerdere instantie 

slechter scoort en dat dit na afloop van de interventie omgekeerd het geval is met een 

verschil van 3,6 punten in het voordeel van de interventiegroep. De laatste kolom toont 

echter aan dat deze verschillen niet groot genoeg zijn om binnen aanvaardbare grenzen 

van betrouwbaarheid te vallen (niet statistisch significant). Er bestaat daarvoor in de 

beide groepen te veel variatie in de verschillen, met voor sommige leerlingen (grote) 

vooruitgang en anderen eerder achteruitgang.

Om zo nauwkeurig mogelijk te bepalen of deze scores verband houden met de inzet 

van de serious games werden diverse regressie analyses uitgevoerd. Zij veranderen het 

resultaat van tabel 2 niet.

conclusies / discussie 

In hoeverre deze verbetering voortvloeit uit de inzet van de games is onduidelijk. Het 

resultaat blijkt lastig te interpreteren te zijn, want het gevonden effect blijkt niet 

significant. Significante effecten worden wel gevonden op het gebied van leeftijd, 

eerdere rekenresultaten en geslacht. 

De jongere leerlingen hebben gemiddeld hogere rekenscores. Ook de jongens scoren 

gemiddeld hoger, daarentegen lijken meisjes meer baat bij de serious games te hebben 

gehad. Eerdere rekenresultaten laten significante effecten zien, maar wanneer dieper 

wordt gekeken naar de verschillen in het effect van de games voor de leerlingen die 

initieel lager of juist hoger scoorden, dan houdt het significante resultaat geen stand.

beperkingen

De duur en intensiteit van de interventie kan van invloed zijn op het onderzoeksresultaat. 

De structurele inzet van serious games is een nieuwe werkwijze voor leerlingen en 

docenten op het Pleincollege Nuenen. Om een positief effect, zowel op korte als lange 

termijn te bewerkstelligen, is wellicht meer onderwijs met behulp van games nodig. 

Op de tweede plaats is de toewijzing van leerlingen aan controle- en interventiegroep 

een beperking te noemen. Organisatorische beperkingen hebben ertoe geleid dat de 

toewijzing op klasniveau heeft moeten plaatsvinden. Ook is het aantal leerlingen dat 

heeft kunnen deelnemen aan het onderzoek te klein geweest om de resultaten goed 

te kunnen onderbouwen. Het experiment heeft plaatsgevonden op één locatie en 

alleen met vmbo-leerlingen, wat ten koste gaat van de generaliseerbaarheid van het 

onderzoek. 

vervolgonderzoek 

Het onderzoek zal volgend schooljaar met een viertal brugklassen in dezelfde setting 

herhaald worden. Daarnaast staat het plan in de steigers het onderzoek te generaliseren 

naar meerdere scholen binnen OMO1, waardoor de onderzoeksgroep aanzienlijk kan 

worden uitgebreid. Het vervolgonderzoek zal zich niet alleen richten op de vraag of 

serious games in het algemeen leiden tot hogere rekenresultaten. Gezien de verschillen 

in de stijgingen van de resultaten tussen jongere en iets oudere leerlingen en ook 

de aangetoonde verschillen tussen de resultaten van jongens en meisjes, zal de 

onderzoeksvraag worden uitgebreid met deelvragen hieromtrent.

7 Ons Middelbaar Onderwijs: vereniging van 34 scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Brabant
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Jacqueline Landa

Jacqueline Landa (1964) studeerde aan de Hogere Hotelschool te Den Haag en werkte 

jaren als Accountmanager voor diverse drukkerijen. In 2002 volgde de carrière switch. Via 

het zij-instroomtraject werd zij bevoegd docente Handel & Administratie en Economie 

aan het vmbo. Haar passie gaat uit naar deze leerling en zij zoekt wegen het leeraanbod 

zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeftes en de leefwereld van de leerling.

Haar interesse in serious games is hier een voorbeeld van. Het rekenonderzoek 

biedt aanknopingspunten ter vernieuwing van het onderwijs. Er blijven echter ook 

vraagtekens. Om die reden zal zij de komende jaren het rekenonderzoek herhalen en 

uitbreiden. 

Naast het docentschap houdt Jacqueline zich binnen het Pleincollege te Nuenen 

bezig met het voorbereiden van de invoering van het Intersectoraal Programma. Het 

aanbieden van een breed en loopbaangericht pakket aan kennis en vaardigheden, ziet zij 

als versterking van het onderwijs op het vmbo. 
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Resultaatverbetering door 
differentiatie in heterogene 
groepen

Johan Boone

samenvatting

Kunnen resultaten in het voortgezet onderwijs echt worden verbeterd door meer te 

differentiëren? De probleemstelling van deze bijdrage is de vraag of en hoe de resultaten 

in het voortgezet onderwijs positief kunnen worden beïnvloed door meer recht te doen 

aan verschillen. Volgens de literatuur zijn er mogelijkheden als meer wordt gewerkt in 

kleine heterogeen samengestelde subgroepen binnen een klas, in plaats van met volledig 

klassikaal onderwijs.

Een onderzoek op het ECL te Haarlem laat zien dat in (de economielessen van) 3 

atheneum, waar in kleine, naar niveau heterogeen samengestelde groepen wordt 

gewerkt, betere resultaten kunnen worden behaald indien binnen de groepen goed 

wordt samengewerkt. De experimentklas scoorde na een periode van 12 weken in 

een serie van drie proefwerken, een verbetering van 0,4 standaarddeviaties, hetgeen 

neerkomt op gemiddeld 0,5 punt hoger dan de controleklas. Daarentegen kon geen 

beter resultaat worden behaald met instructie gebaseerd op het model van convergente 

differentiatie: extra instructie voor de zwakkere leerling en extra verdiepingsstof voor de 

beste leerlingen.

inleiding

In het onderwijsverslag van 2010-2011 schrijft de Onderwijsinspectie dat het onderwijs 

zich onder andere zou kunnen verbeteren indien “het didactisch handelen van een deel 

van de leraren zou verbeteren, zodat meer maatwerk mogelijk is voor laag- en hoog 

presterende leerlingen en studenten”. Ook bij scholen worden vaak mooie volzinnen 

gewijd aan recht doen aan verschillen en differentiatie. Maar wat komt ervan terecht en 

welk effect op de resultaten zou uitgaan van recht doen aan verschillen?

Naar die vragen is onderzoek gedaan op het Eerste Christelijk Lyceum (ECL) een 

populaire scholengemeenschap in de regio Haarlem. De laatste jaren is de school 

gegroeid van 950 leerlingen in 2008 tot bijna 1250 nu, wellicht mede door de profilering 

als cultuurprofielschool. Ondanks een leerlingenpopulatie die bevoorrecht mag 

worden genoemd vergeleken met het landelijke beeld, scoort de school niet meer dan 

gemiddelde eindexamenresultaten. Ook het ECL voert differentiatie in het vaandel, 

maar er bestaat enige twijfel of dat in de praktijk voldoende wordt waargemaakt. Dat 

was aanleiding voor een onderzoek naar een mogelijk verband tussen differentiatie 

en resultaten, meer in het bijzonder naar de relatie tussen het werken in heterogene 

groepen (met als doel meer recht te doen aan verschillen) en de resultaten. Daarbij 
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is het onderzoek beperkt tot differentiatie naar niveau van de leerlingen en blijven 

andere verschillen, zoals geslacht, herkomst (allochtoon of niet, bijvoorbeeld) en sociaal 

economische status buiten beschouwing.

literatuuronderzoek

In veel publicaties wordt differentiatie vooral besproken in relatie tot de klasse-

opstelling: wordt er klassikaal lesgegeven of vooral in groepen? De eerste conclusie uit 

die literatuur is dat differentiatie een betere kans van slagen heeft in klassen waar in 

kleine groepen wordt gewerkt dan bij klassikale werkvormen. Galton (2009) stelt dat 

het werken in kleine groepen een positief effect van 0,2 (standaardafwijking) heeft bij 

onderzoek voor de vakken Engels en wiskunde, in vergelijking met klassikale instructie. 

Lou et al. (1996) vinden eveneens een klein maar betekenisvol, positief effect van 0,17 

ten gunste van werken met groepen. 

Een tweede conclusie is dat het naar niveau groeperen in de klas, dus met homogene 

groepen, gemiddeld slechts een licht positieve invloed heeft op de prestaties van 

leerlingen: de kwaliteit van de instructie neemt af voor de lager scorende leerlingen, 

(Gamoran, 1995) dus de verschillen in prestatie nemen toe, maar het gemiddelde niveau 

stijgt slechts met 0,1. Uit de onderzoeken van Lou (1996en 2000) en Saleh (2005 en 

2006) is bekend dat met name de laag scorende leerlingen ernstig nadeel ondervinden 

van homogene groepen. In heterogene groepen, waar leerlingen juist worden gemengd 

naar niveau in de groepen, zijn het juist de gemiddeld scorende leerlingen die minder 

profiteren. 

Uit bijvoorbeeld studies van Hoxby (2000) en Lavy et.al (2009) is gebleken dat leerlingen 

elkaar onderling sterk beïnvloeden, ook in leergedrag en inzet. Zo laten Lavy et.al. zien 

dat een groter aantal zittenblijvers een negatieve invloed uitoefent op het leergedrag 

van met name de minder goed presterende leerlingen in de klas. Door leerlingen in 

groepen te laten werken is het wellicht mogelijk die onderlinge invloed productief te 

maken.

Het negatieve effect van de heterogene groepen voor gemiddeld scorende leerlingen kan 

mogelijk voorkomen worden door instructie, gericht op effectieve samenwerking. (Slavin, 

(1990,1996), Johnson en Johnson (2000) en Web & Farivar (2002)). Deze suggestie is 

uitgewerkt in de eerste interventie (HETSAM).

Een tweede suggestie voor verbetering van resultaten door differentiatie is te vinden 

in de oratie van Bosker (2005) en in Vernooij (2011). Deze auteurs pleiten ervoor 

leerlingen in heterogene groepen in te delen en dan vanaf het moment van transfer, de 

goed scorende leerlingen verdieping en verrijkingsstof te bieden en de laag scorende 

leerlingen extra instructie. Deze aanpak is te vinden in de interventie HETEXTRA.

onderzoeksopzet

In de drie atheneumklassen zijn de lessen economie gedurende 12 weken, van 

september tot half december, op drie verschillende manieren vorm gegeven. Het 

curriculum is voor alle drie de klassen gelijk, er zijn drie onderwerpen aan de orde die 

steeds in een tijdsbestek van 3-4 weken de revue passeren. Na elk blok van drie weken 

volgt een toets, die al enkele jaren in verschillende versies gebruikt wordt. In de eerste 

interventiegroep en de tweede, klas 3AA (HETEXTRA) en klas 3AC (HETSAM), wordt de 

klas zoveel mogelijk opgedeeld in kleine groepen van liefst 4 en soms drie leerlingen. 

Groepen van 4 leerlingen bestaan uit 2 gemiddeld presterende leerlingen, 1 relatief laag 

scorende leerling en een relatief hoog scorende leerling en een groep van drie leerlingen 

uit een leerling uit elke categorie. 

Omdat de leerlingen voor het eerst les in economie krijgen, was het onmogelijk de 

leerlingen in te delen naar niveau in dit vak. Het niveau van de leerlingen is daarom 

bepaald aan de hand van de resultaten uit eerdere leerjaren. In klas HETSAM (3AC) is de 

leerlingen tijdens de eerste lessen geleerd zo goed mogelijk samen te werken. Op basis 

van Webb (2002) leren de leerlingen met instructiebladen hoe op een goede manier hulp 

te vragen en te geven, maar ook om taken binnen de groep effectief te verdelen voor 

een zo goed mogelijk resultaat. In klas 3AA wordt vanaf het moment van transfer voor 

de goed scorende leerlingen extra stof aangeboden en voor de laag scorende leerlingen 

extra instructie aangeboden. De controleklas (3AB) kreeg klassikale instructie zonder 

extraatjes: kwalitatief verantwoorde lessen, zij het sterk traditioneel van aard.

Als indicator voor de prestaties van leerlingen is gebruik gemaakt van de gemiddelde 

score over de drie afgenomen toetsen. Deze toetsen zijn weliswaar geen externe 

gestandaardiseerde toetsen, maar ze zijn wel al langer binnen de sectie economie in 

gebruik en goed bruikbaar gebleken.

De meeste in het onderzoek betrokken leerlingen zijn ingestroomd ingaande schooljaar 

2010-2011; de meeste leerlingen zijn doorgestroomd van klas 1AA, via 2AA en 3AA, of op 

vergelijkbare wijze richting 3AB en 3AC. Alleen in geval van zittenblijven en tussentijdse 

instroom in die klassen waar dat getalsmatig mogelijk is, vindt op heel kleine schaal in- 

en uitstroom plaats. De samenstelling van de klassen in leerjaar 3 is dus een regelrecht 
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gevolg van de instroom in jaar 1. Op het ECL wordt bij instroom niet volledig willekeurig 

toegewezen: leerlingen die elkaar kennen van de basisschool kunnen aangeven of ze 

in dezelfde klas willen of juist niet. Conclusie is dat er bijna sprake is van willekeurige 

toewijzing, behalve de bovengenoemde verzoeken: “zo goed als willekeurige toewijzing” 

dus. 

figuur 1

opzet van de interventie

inschrijving nieuwe leerlingen 2010 - 2011

resultaten van de drie klassen uit de toetsen

toets 1

toets 2

toets 3

start schooljaar 3

2012 - 2013

start schooljaar 1

2010 - 2011

augustus 2010

maart 2010

toewijzing aan klassen

1AA

3AA

1AB

3AB

1AC

3AC

3AA  HEXEXTRA  |  3AB  controlegroep  |  3AC  HETSAM  |  

Uit de vergelijking van de drie klassen bleek dat er ondanks het vermoeden van 

toevalsgewijze klassenindeling, betekenisvolle verschillen waren. Zo scoorde de 

controleklas het laagst qua gemeten IQ bij inschrijving op school, alsmede bij de 

sociaal economische achtergrond van de ouders (indicatie: opleidingsniveau ouders 

bij inschrijving leerlingen). Behalve deze twee kenmerken, zijn ook geslacht van de 

leerlingen en de behaalde rapportcijfers in klas 2 meegenomen als controlevariabelen. 

De rapportcijfers zijn meegenomen als indicator van gegroeide verschillen in 

werkklimaat in de verschillende klassen.

Omdat de in de literatuur gevonden effecten relatief klein zijn (ongeveer 0,3 

standaardafwijkingen) en de aantallen leerlingen in het onderzoek beperkt, voldoet de 

power statistisch gezien niet aan de norm van 80%. Dit feit en de mogelijke bias bij het 

samenstellen van de klassen noopt ons tot bescheidenheid bij de bespreking van de 

resultaten.

Resultaten

tabel 1

Vergelijking controleklas met de twee interventiegroepen (eenzijdige t-toetsen)

controle groep
 (3AB)

HETSAM (klas 3AA) HETEXTRA (klas 3AA)

gemiddelde verschil gemiddelde verschil

gemiddelde score 
economie

6,548
(0,928)

6,942
(0,838)

0,394
[0,057]*

6,423
(0,918)

-0,125
[0,301]

N 29 24 31

Y gemiddeld 6,614

(st.deviatie) (0,914)

N totaal 84

*  significant op 10%  |  **  significant op 5%  |  ***  significant op 1%  |  tussen ( )  standaardfout

De interventie HETSAM blijkt een significante verbetering van de resultaten te hebben 

opgeleverd, ter grootte van ruim een derde van een standaardafwijking (Cohen d = 0,43). 

De interventie HETEXTRA blijkt geen bijdrage te hebben geleverd. Multivariate analyse 

(regressieanalyse) met als controlevariabelen geslacht, IQ, sociaaleconomische status 

van de ouders en de gemiddelde rapportcijfers voor talen, bèta en gamma vakken in 

klas 2 bevestigen dit dubbel resultaat: HET SAM levert een positieve bijdrage tot de 

gemiddelde score voor de drie economietoetsen, bij HET EXTRA is dat niet het geval.

Ook het differentieel effect voor de laag scorende, gemiddeld en hoog scorende 

leerlingen is onderzocht. Gezien het lage aantal leerlingen is de power hierbij echter 

zodanig onder de maat dat de resultaten over de gehele linie niet significant zijn.
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conclusies en aanbevelingen

De belangrijkste conclusie is dat de interventie HETSAM mogelijkheden lijkt te bieden 

voor verbetering van de resultaten door beter te differentiëren naar niveau van de 

leerlingen. Dit is niet het geval bij HETEXTRA, maar dat zou veroorzaakt kunnen zijn door 

gebrekkige implementatie. Klas 3AA bleek te druk en te groot voor de gekozen invulling, 

maar nader onderzoek naar een iets andere interpretatie van extra instructie versus 

extra verdieping zou toch nog aanknopingspunten kunnen bieden. 

Op het ECL gaat volgend jaar een vervolgproject van start met een aantal andere vakken 

die in leerjaar 3 en/of 4 atheneum de mogelijkheden met samenwerkend leren in 

heterogene groepen gaan verkennen. Onderzoek is met name gericht op de vraag hoe 

duurzaam de resultaten zijn bij langdurigere en bredere invulling. 

Zijn de bevindingen nu ook voor de theorievorming en voor andere scholen in Nederland 

van belang? Dat is zeer de vraag, omdat de samenstelling van de leerlingenpopulatie 

eenzijdig is: de overgrote meerderheid van onze leerlingen komt uit bevoorrechte 

milieus en dat zou een grote invloed kunnen hebben op de uitkomsten. Voor scholen 

met vergelijkbare leerlingenpopulaties lijken de resultaten een belangrijke indicatie. Van 

een relatief eenvoudige ingreep die samenwerking tussen leerlingen activeert, vallen 

betekenisvolle verbeteringen in de leerresultaten te verwachten.
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Betekenisvol leren door 
conceptmapcorrectie

Quasi-experimenteel onderzoek 
naar mogelijkheden van 
mappingstrategieën bij 
onderzoekend leren

Erwin van Dooren

samenvatting

Conceptmaps zijn visuele weergaven van verbanden tussen concepten. Uit de literatuur 

blijkt dat werken met conceptmaps positieve resultaten op leren van leerlingen 

heeft. Het werken aan een map dwingt leerlingen namelijk om de verbanden tussen 

concepten expliciet te maken, waardoor zij zich bewust worden van ontbrekende of 

onjuiste kennis. Mappen leidt zo tot betekenisvol leren, omdat nieuwe kennis in de 

bestaande kennisstructuur wordt opgenomen en onjuiste kennis wordt vervangen. De 

vraag is op welke manier dit proces het best vormgegeven kan worden. Het aanvullen 

van incomplete maps is al bewezen effectief, maar het direct aanpakken van notoire 

fouten bij leerlingen lijkt, met het oog op het gewenste betekenisvol leren, effectiever. 

Daarom is een experimenteel onderzoek opgezet voor 109 leerlingen in 4 havo, waarbij 

de experimentele groep een map verbeterde en de controlegroep een map aanvulde. 

De controlegroep presteerde significant beter op de kennistoets die volgde op de 

opdracht. Vooral jongens, leerlingen met een N-profiel, leerlingen die regulier van 3 

naar 4 havo waren gegaan en leerlingen die onder het gemiddelde van de kennistoets 

scoorden zijn gebaat bij de correctietaak. Opmerkelijk is dat juist ook deze leerlingen hun 

prestatie vaak slechter inschatten dan hun collega’s. Het corrigeren van conceptmaps 

wordt aanbevolen. Daarbij is er een belangrijke rol voor de docent. Hij moet leerlingen 

overtuigen van het nut van de opdracht, omdat zij zichzelf onderschatten.

probleemanalyse

De aanleiding voor dit onderzoek was de frustratie bij zowel leerlingen als docenten 

over het profielwerkstuk op het Rythovius College in Eersel. Deze complexe opdracht 

is moeilijk te begeleiden en beoordelen. Docenten krijgen hiervoor weinig tijd en 

vanwege de grote diversiteit aan processen en resultaten is het ook niet gemakkelijk 

de begeleiding van leerlingen te combineren. Leerlingen, op hun beurt, gaven in een 

enquête aan de begeleiding erg belangrijk te vinden en meer te leren als ze inzicht 

hebben in de manier waarop de beoordeling tot stand komt. Wat dus nodig is, is een 

middel om leerlingen efficiënt te begeleiden en dat onderdeel te maken van een 

betrouwbare en transparante beoordeling.

Furtak, et al. (2012) laat zien dat onderzoekend leren, zoals bij het profielwerkstuk, 

wel positieve effecten kan opleveren, maar dat begeleiding van de docent hierbij erg 

belangrijk is. Aangezien deze sturing tijdens het maken van het profielwerkstuk schaars 

is, moeten leerlingen daarvoor leren zelf hun denkproces te structureren. Ze moeten 

zelfstandig leren de beslissing te maken of ze zich nieuwe kennis eigen hebben gemaakt, 

zodat ze beter zelf kunnen beoordelen of hun proces goed verloopt.

52
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figuur 1
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In figuur 1 is te zien hoe Novak en Gowin (1984) zich het onderwijsproces voorstellen. 

Op de horizontale as staan de verschillende stadia van begeleiding en op de verticale as 

is het spectrum van ‘van buiten leren’ (rote learning) tot betekenisvol leren afgebeeld. 

Bij het vakgebonden onderwijs worden doorgaans alle stadia op de horizontale as 

doorlopen. Leerlingen krijgen instructie en begeleiding tijdens de verwerking van de stof, 

waarna ze de stof zelfstandig moeten kunnen toepassen. Het onderwijs blijft echter vaak 

erg dicht bij de gebruikte methode, waardoor de kennis niet wordt ingebed in elders 

opgedane voorkennis, zoals bij andere vakken. Aan zaken als de in het model genoemde 

‘multimedia studies’ of ‘research’ komt men meestal niet toe. Dat wil niet zeggen, dat 

leerlingen binnen de vakken niet de opdracht krijgen om ‘onderzoeksopdrachten’ te 

verrichten, maar deze worden dan weer vaak niet op dezelfde manier begeleid als het 

‘normale’, vakgebonden onderwijs. Leerling wordt vaak vrijwel direct gevraagd het 

proces autonoom vorm te geven. Als er dus al ruimte is voor onderwijs, dat leidt tot 

betekenisvol leren (de verticale as), schiet de instructie en begeleiding (horizontale as) er 

vaak bij in. 

Novak en Gowin (1984) opperen conceptmaps als mogelijkheid om leerlingen tijdens 

alle drie de stadia te ondersteunen bij betekenisvol leren. Conceptmaps zijn visuele 

weergaven van verbanden tussen concepten. Uit onderzoek dat voortbouwt op hun 

werk blijkt keer op keer dat conceptmappen zinvolle ondersteuning biedt. Zelfs critici 

(Karpicke, 2012) vinden dat mappen in ieder geval beter werkt dan herlezen van de 

stof. Keppens en Hay (2008) onderstrepen bovendien dat conceptmaps, zowel voor een 

meer formatieve beoordeling van de voortgang van het denkproces, als een summatieve 

beoordeling van het eindresultaat kan worden gebruikt.

De vraag is hoe conceptmaps het beste kunnen worden gebruikt. Uit de literatuur 

(Montareno & Lucero, 2012) blijkt dat het aanvullen van een door de docent gemaakte 

map vaak meer resultaat oplevert dan leerlingen helemaal zelf een map te laten maken. 

Toch lijkt het logischer om met een opdracht meer direct in te spelen op foutieve 

kennis, omdat betekenisvol leren inhoudt dat leerlingen zich bewust worden van hun 

eigen misverstanden. Zijn leerlingen niet geneigd om zich blind te staren op de in te 

vullen lacunes in een map? Letten ze dan nog wel op de onderlinge verbanden tussen 

concepten? Dit onderzoek richtte zich daarom op een vergelijking tussen het corrigeren 

en completeren van een map.

onderzoeksopzet

Er is voor gekozen om te focussen op het effect van mappen op leerresultaat in termen 

van het onthouden van informatie. Deze keuze is gemaakt, omdat leerlingen natuurlijk 

gewoon iets moeten leren van onderwijs en dat geldt ook voor zelfsturend leren zoals bij 

het profielwerkstuk. Bovendien zou een toepassing van conceptmaps met een positief 

effect op het kennisniveau ook bij het ‘normale onderwijs’ van toegevoegde waarde zijn.

De eerste hypothese bij dit onderzoek was dat het corrigeren van fouten in een 

conceptmap meer leerresultaat zou opleveren dan het aanvullen van een map, omdat 

leerlingen dan actief op zoek moeten naar fouten en daarvoor de map als geheel 

moeten beschouwen. Om dit effect vast te stellen werden 109 leerlingen uit 4 havo at 

random verdeeld in twee onderzoeksgroepen. De experimentele groep moest fouten 

in een map verbeteren. De controlegroep moest ontbrekende concepten of verbanden 

invullen. Nadat ze hun opdracht hadden gemaakt, kregen de leerlingen een kennistoets 

bestaande uit 15 meerkeuzevragen. Om uit te sluiten dat andere zaken dan de 

interventie van invloed zouden zijn, werd er op voorhand voor gezorgd dat beide groepen 

zo veel mogelijk dezelfde kenmerken hadden, zoals te zien in tabel 1. De ‘p’ in deze tabel 

geeft aan met welke mate van zekerheid men kan zeggen dat de groepen niet op een 

relevante manier van elkaar verschillen. Hierbij neemt men er doorgaans genoegen mee 

als het zogenaamde significantieniveau hoger is dan 0,05. Men kan dus aannemen dat 

deze groepen vergelijkbaar zijn.
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tabel 1

Beschrijvende statistieken groepstoewijzing

experimentele groep controle groep p

aantal deelnemers 55 54

geslacht V : 30 M : 25 V : 29 M : 25 0,930

profiel M : 34 N : 21 M : 32 N : 22 0,965

 NE, EN en LB  : 6,624 SD : 0,952  : 6,623 SD : 0,725 0,993

citoscore  : 540,75 SD : 5,967  : 541,67 SD : 4,85 0,623

leeftijd  : 15,82 SD : 0,772  : 15,96 SD : 0,8 0,345

afkomst 3h : 38 4m : 6
4h : 7 4v : 4

3h : 38 4m : 5
4h : 7 4v : 4

0,995

klas 4ha : 13 4hb : 14
4hc : 14 4hd : 14 

4ha : 12 4hb : 14
4hc : 14 4hd : 14

  gemiddelde  |  p  significantieniveau

De tweede hypothese is dat leerlingen het zoeken naar fouten moeilijker zouden vinden 

en daarom wellicht een minder positief beeld zouden hebben van de opdracht. Dit is 

belangrijk om te weten, want een doel van dit onderzoek was juist om een middel te 

vinden dat leerlingen inzicht kan geven in hun eigen kennis, omdat het profielwerkstuk 

ook veel zelfstandigheid vereist. Als hun kennis toeneemt, maar hun inschatting van hun 

kennis slecht is, zou dat doel alsnog niet zijn behaald.

resultaten

Het resultaat van het experiment is afgebeeld in tabel 2. De kolom ‘N’ geeft aan hoeveel 

leerlingen in een groep zaten. Een klein aantal leerlingen heeft geen inschatting 

gemaakt. De kolom ‘  ’ geeft de behaalde score en inschatting weer. Leerlingen die een 

map corrigeerden hadden gemiddeld 1,04 vragen meer goed dan leerlingen die een 

map aanvulden. De inschatting van de opdracht is uitgedrukt in een percentage van het 

totaal te behalen aantal punten voor de opdracht, omdat er 18 lacunes in de map van de 

controlegroep waren en maar 10 fouten in de map van de experimentele groep, omdat 

wordt verwacht dat corrigeren een moeilijkere taak is. De leerlingen in de experimentele 

groep schatten hun prestatie op de opdracht ruim 11% slechter in. Ook de inschatting 

van hun prestatie op de kennistoets ligt lager (iets minder dan 1 op de 15 vragen 

gemiddeld). Alle verschillen zijn significant, omdat de significantieniveaus (p) lager zijn 

dan 0,05. De kans dat de resultaten op toeval berusten is dus erg klein.

tabel 2

T-tests

N P

toetsscore

controlegroep 54 8,650

experimentele groep 55 9,690

verschil 1,040 0,016**

inschatting opdracht

controlegroep 54 0,516

experimentele groep 54 0,401

verschil 0,114 0,012**

inschatting toetsscore

controlegroep 53 9,190

experimentele groep 51 8,310

verschil 0,880 0,077*

N  aantal deelnemers  |    gemiddelde  |  P  significantieniveau  |  *  p < 0,1  |  **  p < 0,05

De resultaten in tabel 2 komen uit een zogenaamde T-test. Daarmee kan worden 

vastgesteld of er een verschil is tussen groepen, maar er wordt geen rekening gehouden 

met eventueel verstorende factoren. Daarom is ook een regressieanalyse uitgevoerd. 

Het resultaat daarvan is te vinden in de tabellen 3 en 4. Model 1 geeft in feite hetzelfde 

weer als de T-test. In model 2 zijn ook de volgende mogelijk verstorende variabelen 

opgenomen: leeftijd, geslacht, profiel (M of N-profiel), Citoscore, huidige klas (4ha, 4hb, 

4hc of 4hd), vorige niveau (3h, 4m, 4h of 4v) en gemiddelde voor Nederlands, Engels en 

levensbeschouwing in het vorige jaar.

tabel 3

Regressie analyse voor toetsscore

model 1 2

B SE B SE

verschil tussen groepen 1,043** 0,428 0,995** 0,436

**  p < 0,05  |  ***  p < 0,01  |  B  effect  |  SE  standaardfout
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tabel 4

Regressie analyse voor voorspelling

Voorspelling over opdracht Voorspelling over toets

model 1 2 1 2

B SE B SE B SE B SE

verschil tussen groepen -0,115** 0,045 -0,11** 0,045 1,043** 0,428 -0,802 0,515

**  p< 0,05  |  ***  p < 0,01  |  B  effect  |  SE  standaardfout

Het effect van de interventie, weergegeven onder ‘B’ verdwijnt in model 2 alleen bij de 

voorspelling voor de toets. De overgebleven sterretjes geven aan dat het verschil tussen 

beide groepen groot genoeg bleef, dat men met voldoende zekerheid kan zeggen dat 

het niet berust op toeval, omdat de meting voldoende nauwkeurig was. De ‘SE’ (de 

gemiddelde afwijking van alle scores op de gemiddelde score/voorspelling) is namelijk 

zo klein, dat het gevonden verschil hierdoor hoogstwaarschijnlijk niet wordt vertroebeld. 

Bij de voorspelling voor de toets is dit wel het geval en kan men dus niet de conclusie 

trekken dat het verschil komt door het verschil in de opdracht.

Na te hebben vastgesteld, dat leerlingen beter presteren op de kennistoets en 

desalniettemin negatiever zijn over hun verwachte prestatie, is gekeken of dit effect 

voor alle leerlingen hetzelfde is. Dit bleek niet zo te zijn. De verschillen in prestatie op de 

toets bleken alleen significant te zijn voor de jongens, de leerlingen met een N-profiel, de 

leerlingen afkomstig uit 3 havo en leerlingen die beneden het gemiddelde scoorden op 

de kennistoets. Dat wil overigens niet zeggen dat de andere leerlingen geen baat kunnen 

hebben bij het corrigeren van een map, maar dit is op basis van dit onderzoek niet met 

voldoende zekerheid te zeggen.

Opvallend is dat de jongens, die de map verbeterd hebben, denken dat ze zowel de 

opdracht als de toets slechter hebben gemaakt dan de andere jongens, maar dat dit 

niet geldt voor de meisjes. Ook leerlingen, die regulier doorstroomden uit 3 havo en 

leerlingen die benedengemiddeld scoren schatten hun prestatie op de opdracht lager in, 

terwijl de andere leerlingen een betere inschatting maken.

conclusie en aanbevelingen

Het werken met conceptmaps is op basis van de literatuur aan te raden. Het biedt 

diverse mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen bij het verwerven van kennis, 

het uitvoeren van meer leerlinggestuurde opdrachten, zoals het profielwerkstuk, en het 

biedt mogelijkheden voor formatieve en summatieve beoordeling van het leerproces. 

Een veel gebruikte manier om conceptmaps in te zetten is leerlingen incomplete maps 

te laten aanvullen. Het blijkt echter effectiever om leerlingen fouten in een map te 

laten corrigeren. De rol van de docent is hierbij wel van groot belang, want leerlingen 

schatten hun kennisniveau na het verbeteren van een map juist lager in dan leerlingen 

die een map aanvullen. Vooral voor jongens, leerlingen die niet zijn blijven zitten en laag 

presterende leerlingen is het corrigeren van maps effectief gebleken.
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Erwin van Dooren

Na geschiedenis te hebben gestudeerd, was er nog weinig animo om het werkende leven 

in te gaan. Na een studie politicologie nog evenmin, maar men wordt er niet jonger op. 

De lerarenopleiding maatschappijleer diende zich aan en dat bleek een goede keuze. 

Sinds 2007 werk ik met veel plezier op het Rythovius College. Daar werd de mogelijkheid 

geboden om een cursus voor leerlingen op te zetten over het doen van onderzoek. Er 

was echter één probleem. Statistiek had bij de historici en politiek filosofen niet echt 

prioriteit gehad. Met de master Evidence Based Innovation in Teaching durf ik nu ook de 

bèta’s recht in het gezicht te kijken. Nu de leerlingen nog overtuigen dat statistieken niet 

bijten.
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De mentor als coach op 
persoonlijke leerdoelen

Over mentor-feedback bij 
Pabostudenten

Henk Acampo

samenvatting

Deze studie richt zich op de bijdrage die positieve feedback kan leveren aan het 

leren van studenten. In deze studie is daarom onderzocht of positieve feedback van 

mentoren bij het maken van een leertaak, leidt tot een hogere intrinsieke motivatie van 

Pabostudenten. Verwacht werd dat door positieve feedback de bestaande negatieve 

frictie zou afnemen en met name de subcategorie ‘emotionele staat’ een hogere score 

zou laten zien. Data-analyse laat zien dat mentoren meer positieve feedback zijn gaan 

geven waarbij ze bevestiging, aanmoediging en steun als specifieke vorm van feedback 

gedemonstreerd hebben, maar dat deze toename niet heeft geleid tot een significant 

hogere intrinsieke motivatie bij studenten. Er is wel sprake van een significant positief 

verband tussen de mate waarop de leertaak door de mentor gebruikt wordt en de 

motivatie voor de leertaak.

kern

Lerarenopleidingen in Nederland stoppen momenteel veel energie in het ontwikkelen en 

invoeren van nieuwe opleidingsvormen. Deze veranderingen zijn gerelateerd aan zowel 

hedendaagse eisen als verwachtingen die aan het onderwijs worden gesteld vanuit 

leertheoretische opvattingen over leren onderwijzen (Geldens, 2007). Zo is er steeds 

meer aandacht voor de student als individu en hoe hij leert (Onderwijsraad, 2003). 

Een manier van opleiden die de student meer centraal stelt, is procesgericht opleiden 

waarbij de student niet langer een passieve kennisconsument is, maar een actieve rol 

inneemt (Simons, van der Linden & Duffy, 2000). Deze actieve rol van de student als 

co-constructeur van kennis doet een groot beroep op de inzet van de student. Intrinsieke 

motivatie lijkt hierbij een sleutelrol te spelen.

Het activiteitenplan waar in deze studie op ingezoomd wordt, is een voorbeeld van een 

leertaak, waarbij de student op een actieve manier planmatig aan zijn professionele 

ontwikkeling werkt. In feite vertaalt de student in het activiteitenplan zijn eerder 

geformuleerde leerdoelen in concrete activiteiten die hij in de stage op de basisschool 

gaat uitvoeren (zie figuur 1). 

Twee enquêtes onder tweedejaars studenten van de Nieuwste Pabo1 (dNP) in september 

2010 en september 2011 laten zien dat 80% van alle tweedejaars niet of nauwelijks 

intrinsiek gemotiveerd is om het activiteitenplan te maken (OMQ, 2010, 2011). 

1  De Nieuwste Pabo is de naam van een nieuwe opleiding, gevestigd in Sittard waarin de Pabo van Zuyd Hogeschool 
en de Pabo van Fontys Sittard samengevoegd zijn.
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figuur 1

Cyclus werkplekleren de Nieuwste Pabo
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Studenten maken het activiteitenplan omdat dit voorwaardelijk is voor een beoordeling 

en niet omdat ze het prettig of zinvol vinden. De extrinsieke motivatie waarmee de 

student het activiteitenplan nu maakt, resulteert in een taakopvatting waarbij de 

student de taak uitvoert en stopt met activiteiten in zijn eigen leerproces (Verloop & 

Lowyck, 2009). Dit betekent in het geval van het activiteitenplan dat de ontwikkeling 

van de student, die door doelstellingen verwoord is, niet planmatig verloopt. Wat de 

Nieuwste Pabo echter nastreeft, is een situatie waarin studenten regelmatig hun eigen 

ontwikkeling evalueren aan de hand van hun eigen criteria en mogelijkheden zoeken 

om hun leerdoelen op een hoog niveau te behalen (Handleiding de Nieuwste Pabo, blz. 

4). Dit streven sluit vrijwel naadloos aan bij hetgeen Schunk, Pintrich & Meece (2008) 

schrijven over de opbrengsten van intrinsieke motivatie (regelmatig kritisch evalueren 

van de eigen doelstelling en zoeken naar nieuwe mogelijkheden).

Uit de literatuur wordt duidelijk dat met name positieve feedback een geschikt 

instrument is om bij hbo-studenten een positief effect te sorteren op intrinsieke 

motivatie voor de sturing van het eigen leerproces. Om die reden wordt er in dit 

onderzoek gezocht naar het effect van positieve feedback door de mentor op de 

intrinsieke motivatie van studenten voor de sturing van het eigen leerproces door middel 

van het activiteitenplan.

In dit onderzoek vormen alle tweedejaars studenten (N=142) van de Nieuwste Pabo de 

steekproef. Alle tweedejaars studenten zijn in het begin van het studiejaar 2012-2013 

door de opleiding at random ingedeeld in zes groepen (a t/m f). Drie van deze groepen 

zijn toegewezen aan de interventiegroep (a, e en f) (N=74) en de andere drie groepen aan 

de vergelijkingsgroep (b, c en e) (N= 68). Door de toevalsgewijze indeling die de Nieuwste 

Pabo hanteert, beantwoordt de groepsindeling aan de eisen van een experimenteel 

onderzoek en wordt mogelijke vertekening door een selectieve groepsindeling vermeden. 

We verifiëren dit door te bekijken of de groepen op observeerbare kenmerken verschillen. 

tabel 1 laat zien dat de groepen vergelijkbaar zijn. Het werken met bestaande groepen 

geeft bovendien de werkelijke leeromgeving goed weer waardoor de resultaten van dit 

onderzoek beter generaliseerbaar zijn.

tabel 1

Vergelijking interventie- en vergelijkingsgroep

interventiegroep controlegroep

variabele gemiddelde
standaard 
afwijking gemiddelde

standaard 
afwijking t-toets P-waarde

jongen 0,24 0,43 0,11 0,32 1,930 0,06

leeftijd 20,40 1,80 20,30 2,41 2,280 0,82

mbo 0,42 0,50 0,31 0,47 1,250 0,21

kennistoets 6,34 0,80 6,27 0,79 0,473 0,64

enig kind 0,16 0,37 0,17 0,38 -0,038 0,97

eerste kind 0,34 0,48 0,25 0,44 1,070 0,29

tweede/derde, vierde kind 0,49 0,50 0,58 0,50 -0,950 0,35

mentor gebruikt 
activiteitenplan

1,54 0,76 1,61 0,87 -0,500 0,62

OMQ

emotie 1,97 0,43 1,90 0,53 0,727 0,47

leerintentie 2,23 0,54 2,22 0,62 0,042 0,97

relevantie 2,33 0,53 2,30 0,54 0,364 0,72

competentie 2,68 0,47 2,68 0,45 0,016 0,99

COLI

INFO 2,93 0,35 2,85 0,31 1,290 0,20

OGB 2,91 0,40 2,84 0,35 1,000 0,32

LPV 3,14 0,28 3,09 0,30 1,090 0,28

VERP 3,03 0,39 3,07 0,36 0,533 0,60

OSC 2,90 0,42 2,79 0,43 1,410 0,16

PTP 3,35 0,39 3,17 0,42 2,500 0,01**

**  p < 0,05
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De interventie bestaat uit het verstrekken van positieve feedback aan de student over 

het gemaakte activiteitenplan. Met name de aspecten bevestiging/instemming en 

aanmoediging/steun worden toegepast. Positieve feedback besteedt expliciet aandacht 

aan de wijze waarop het leerproces verloopt of zou moeten verlopen. Voorbeeld: ‘Goed 

dat je het doel ‘consequent zijn’ op deze manier gaat oefenen!’ Tips en suggesties als 

vorm van steun zijn natuurlijk ook mogelijk. Voorbeeld: ‘Denk bij het observeren aan 

observatiedoelen vooraf!’. De feitelijke interventieperiode tussen de eerste en de laatste 

feedback van de mentor naar de student duurde tien weken. In het onderzoek is gebruik 

gemaakt van verschillende methodes om data te verzamelen. Naast vragenlijsten om 

intrinsieke motivatie (OMQ) en leerconceptie (COLI) te meten, verstrekken gesprekken 

met de drie interventiegroepen informatie die meetresultaten kunnen helpen verklaren. 

Ook zijn data verzameld door middel van een anonieme enquête bij de mentoren om de 

invloed van de interventie op het feedbackgedrag van mentoren te meten.

resultaten

Ofschoon studenten in de interventiegroep aangeven, dat mentoren het activiteitenplan 

meer hebben gebruikt bij de begeleiding (zie tabel 2) en deze toename toegeschreven 

kan worden aan de interventie omdat de toename bij de controlegroep ontbreekt 

(zie tabel 3), leidt deze toename niet tot een hogere motivatie bij studenten. De helft 

van de studenten geeft aan geen verschil gemerkt te hebben in de begeleiding, wat 

overeenkomt met het deel van de mentoren dat in de enquête aangeeft dat het de 

feedback niet of niet optimaal heeft uitgevoerd (wat overigens geen informatie geeft 

of deze mentoren gekoppeld waren aan deze studenten). De conclusie luidt dan ook dat 

de interventie gezorgd heeft voor een gedeeltelijke toepassing van positieve feedback in 

de begeleiding van studenten in de stage. ‘Gedeeltelijk’ wordt hier voorzichtig geschat 

op 50% van de bedoelde verandering. De interventie heeft zo op halve kracht een door 

de studenten gepercipieerde toename van feedback op het activiteitenplan veroorzaakt 

die vervolgens geen effect heeft gehad op de intrinsieke motivatie van studenten voor 

het activiteitenplan. Dit betekent dat het effect dat in de meta-analyse van Hattie 

(2007) toegekend wordt aan positieve feedback en wat in diverse gevonden studies 

daadwerkelijk aangetoond wordt, in dit onderzoek niet bereikt is.

tabel 2

Vergelijking Interventiegroep voor- en nameting 

N = 61 variabele
pretest

gemiddelde
standaard
afwijking

pretest
gemiddelde

standaard 
afwijking T-statistiek P-waarde

OMQ

emotie 1,98 0,41 1,88 0,55 1,65 0,10

leerintentie 2,25 0,54 2,05 0,62 2,38 0,02**

relevantie 2,35 0,53 2,26 0,54 1,31 0,19

competentie 2,67 0,48 2,87 0,40 -3,01 0,00***

mentor gebruikt activiteitenplan 1,57 0,78 1,87 0,92 -2,19 0,03**

**  p < 0,05  |  ***  p < 0,001

In deze studie is verder gezocht naar verbanden tussen de intrinsieke motivatie voor het 

activiteitenplan en de variabelen ‘mentor gebruikt activiteitenplan’; leeftijd; geslacht en 

vooropleiding. Er is in dit onderzoek sprake van een significant positief verband tussen de 

mate waarop het activiteitenplan door de mentor gebruikt wordt en de motivatie voor 

het activiteitenplan. Dit verband is aanwezig bij de eerste drie categorieën van de OMQ. 

Deze relatie werd ook gevonden in een eerder onderzoek naar feedback en motivatie 

dat in 2012 op de Nieuwste Pabo heeft plaatsgevonden (Acampo, 2012) en vormde 

de aanleiding om voorliggend onderzoek uit te voeren. Ofschoon de mentor in dit 

onderzoek de belangrijke rol van feedback verstrekker had, is het verband tussen de mate 

waarin de mentor het activiteitenplan gebruikt en de intrinsieke motivatie (r = .38, p <.01 ) 

vergelijkbaar met het verband uit het eerder uitgevoerde onderzoek (r = .46, p =<.01 ). 

tabel 3

Vergelijking nameting Interventie- en Controlegroep

interventiegroep controlegroep

N = 108 variabele
pretest 

gemiddelde
standaard
afwijking

pretest
gemiddelde

standaard 
afwijking T-statistiek P-waarde

OMQ

emotie 1,88 0,55 1,92 0,57 -0,37 0,71

leerintentie 2,05 0,62 2,06 0,49 -0,05 0,96

relevantie 2,26 0,54 2,28 0,68 -0,16 0,87

competentie 2,87 0,40 2,87 0,45 -0,07 0,94

mentor gebruikt activiteitenplan 1,87 0,92 1,52 0,73 2,16 0,03**

**  p < 0,05
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discussie

Nu het verwachte effect achterwege is gebleven, is het zinvol om te kijken naar 

mogelijke verklaringen hiervoor. 

Op de eerste plaats blijkt aansturing via email van 79 onbekende mentoren een moeilijke 

zaak. Alhoewel de mentoren vooraf kenbaar hebben gemaakt geen bezwaar te hebben 

tegen deelname, lijkt de intentie voor deelname het in veel gevallen afgelegd te hebben 

tegen de drukte van de werkplek waar de mentor op de eerste plaats leerkracht is van 

een hele groep kinderen (Garrick, 1998; in Nieuwenhuis & van Woerkom). Deze drukte 

van de mentor is een mogelijke oorzaak voor de geconstateerde geringere feedback-

intensiteit bij de interventiegroep waardoor het experiment zwakker is geworden. Een 

tweede belangrijke factor is de duur van de interventie die in dit onderzoek tien weken 

was. Waarschijnlijk zou een langere blootstelling van feedback de kans op een effect 

vergroot hebben. Slavin (2008) stelt dat een interventie op zijn minst een periode van 

twaalf weken zou moeten omvatten wil er sprake zijn van een substantiële impact. 

Een derde mogelijke factor die meegespeeld heeft, is de wellicht lage frequentie van 

aansturing via email (zeven maal in tien weken). Een hogere frequentie zou misschien 

gezorgd hebben voor een hogere intensiteit met sterker feedbackgedrag tot gevolg. In 

dit onderzoek is echter vooraf de afweging gemaakt om de belasting voor de mentor 

beperkt te houden om het draagvlak voor de tien weken interventie te waarborgen. Een 

laatste mogelijke verklaring kan liggen bij het feit dat tweedejaars studenten, door de 

ervaringen opgedaan met het activiteitenplan, de negatieve attitude met betrekking tot 

het activiteitenplan niet zomaar kunnen ombuigen in een positievere houding.

De vraag die zich naar aanleiding van dit onderzoek aandient, is of het zinvol is om 

feedback van de mentor op het activiteitenplan verder te onderzoeken. Er zijn een 

aantal factoren zoals bereidheid van de mentor, drukte van de werkplek, beschikbare 

tijd voor begeleiding die de effectiviteit van een experiment kunnen belemmeren en 

onderzoek naar feedback op de werkplek tot een complex en moeilijk te hanteren 

construct maken. De significante toename van mentoren in de interventiegroep die het 

activiteitenplan voorzien hebben van feedback, is echter een direct en belangrijk gevolg 

van de aansturing via email die op termijn toch een effect op intrinsieke motivatie voor 

het activiteitenplan kan hebben. De bereidheid die mentoren uitspreken om feedback te 

blijven geven en om hierin gestuurd te worden, sluit hierop aan. Vervolgonderzoek zou 

zich kunnen richten op de effecten van een langere interventieperiode en waarschijnlijk 

kan de keuze voor eerstejaars studenten één variabele uitschakelen: de negatieve 

ervaringen van de student met het activiteitenplan.
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De overgang van de basisschool 
naar het voortgezet onderwijs:
een rol voor de leerling 

Marlau van Rens

inleiding

Elk jaar maken in Nederland ongeveer 185.000 kinderen verplicht de overstap van de 

basisschool naar het voortgezet onderwijs (PO- Raad, AVS en VO- Raad, 2011). Aan het 

einde van de basisschool krijgen alle leerlingen advies over de vorm van voortgezet 

onderwijs die het beste past bij hun mogelijkheden en wordt er beslist op welk niveau 

zij onderwijs gaan volgen. Het schooladvies garandeert niet dat de overstap voor 

iedereen even soepel verloopt. Sommige leerlingen zijn, door afkomst of persoonlijke 

kenmerken, kwetsbaar voor een minder soepele overstap (Anderson, Jacobs, Schramm, 

& Splittgerber, 2000; West, Sweeting & Young, 2010). Leerlingen kijken met gemengde 

gevoelens tegen de overstap aan. Enerzijds verheugen ze zich, omdat ze zich kunnen 

profileren, nieuwe vriendschappen zullen aangaan en meer zelfstandigheid krijgen. Aan 

de andere kant zien ze er tegenop omdat zowel de schoolomgeving als de sociale context 

van de ene op de andere dag veranderen waardoor er problemen kunnen ontstaan 

(West, et al., 2010; Zeedijk, Gallacher, Henderson, 2003). Door leerlingen te betrekken 

bij besluiten die hen aangaan en naar hen te luisteren krijgen de onderwijsgevenden 

informatie die ze kunnen gebruiken om de onderwijspraktijk te verbeteren of aan te 

passen (Ferguson, Hanreddy & Draxton, 2011). Aanpassingen kunnen betrekking hebben 

op schoolresultaten, op de relatie met leeftijdsgenoten of op beiden (Topping, 2011). 

Dit onderzoek richt zich op de vraag of de leerling zich minder zorgen maakt wanneer 

hij de kans krijgt om zelf zijn nieuwe mentor op de hoogte te brengen van zijn wensen, 

verwachtingen, zorgen en behoeften ten aanzien van het voortgezet onderwijs. Verloopt 

de overgang daardoor soepeler en maakt het verschil uit voor het welbevinden van de 

leerling? De onderzoeksvraag luidt: Leidt informatie voor de mentor, van de leerling 

over de leerling, tot een betere overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet 

onderwijs? 

wat maakt een overstap succesvol en wie heeft daar belang bij?

Er zijn drie verschillende partijen betrokken bij de overgang naar het 

voortgezet onderwijs: de leerling (en zijn ouders als ervaringsdeskundigen en 

eindverantwoordelijken), het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Voor 

de leerlingen is het belangrijk dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen conform hun 

vermogens. Scholen hebben belang bij een soepele overstap omdat dit iets zegt over 

hun kwaliteiten: het anticiperend vermogen van het primair onderwijs en het adaptief 

vermogen van het voortgezet onderwijs (Bosch, Konermann, de Wit, Rutten & Amsing, 

2008). Uit onderzoek door Evangelou, Taggart, Sylvia, Melhuish, Sammons & Siraj- 

Blatchford (2008) blijkt dat ouders en leerkrachten vanuit een verschillend perspectief 
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tegen de overgang aankijken. Leerkrachten zijn vooral gericht op het behalen van goede 

schoolresultaten en denken op lange termijn, terwijl ouders het welbevinden van hun 

kind en het hier en nu het belangrijkste vinden. Evangelou et al. (2008) noemen een 

overgang succesvol wanneer de leerling zich heeft aangepast aan de schoolomgeving 

en kan omgaan met de sociale omgeving. Hij weet zich op school te gedragen, is 

opgenomen in de schoolgemeenschap en heeft zich aangepast aan de schoolcultuur. 

Na een succesvolle overstap heeft de leerling vriendschappen gesloten, zelfvertrouwen 

ontwikkeld en vertrouwen in school gekregen. De leerlijnen lopen door (Evangelou et 

al., 2008). De overstap heeft zowel een formele dimensie (de schoolomgeving) als een 

informele dimensie (de sociale context). Het is ook mogelijk dat de leerling op één van 

deze gebieden succesvol is en op het andere gebied niet (West et al., 2010). 

informatie van de leerling voor de mentor

Hoe groter het verschil is tussen de school van herkomst en de nieuwe school, hoe 

minder continuïteit in de context de leerling zal ervaren en hoe meer behoefte 

aan ondersteuning hij zal hebben (Anderson et al., 2000). In Nederland investeren 

middelbare scholen in de functie van de mentor om de aanpassingsproblemen van 

brugklassers aan te pakken (Bosch et al., 2008). Uit een onderzoek van Ferguson et 

al., (2011) blijkt dat leerkrachten het belangrijk vinden om op te hoogte te zijn van 

de zorgen die leerlingen zich maken zodat ze daar oplossingen voor kunnen bieden. 

Klassenleerkrachten gebruikten de informatie van de leerlingen om het klassenklimaat 

te verbeteren en maakten daar snel werk van (Ferguson et al., 2011). Deze bevindingen 

leiden tot de hypothese dat leerlingen die hun mentor kunnen informeren een betere, 

soepelere overstap naar het voortgezet onderwijs maken dan leerlingen die deze kans 

niet krijgen. 

In het onderzoek dat we in deze bijdrage voorstellen, ontving de mentor informatie 

van de leerling door middel van een ingevulde vragenlijst. Het onderzoek is, met 

toestemming van de ouders, uitgevoerd onder 64 schoolverlaters van basisschool 

den Doelhof te Meijel. De schoolverlaters stroomden door naar tien verschillende 

scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Ze kozen voor verschillende vormen van 

voortgezet onderwijs. figuur 1 toont de samenstelling van de onderzoeksgroep en de 

verdeling van de leerlingen over de verschillende onderwijstypen. 

figuur 1
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De leerlingen zijn willekeurig toegewezen aan een controlegroep of aan een 

interventiegroep zonder dat ze weten tot welke groep ze behoren. De groepen verschillen 

wat betreft achtergrondkenmerken niet van elkaar. Alleen de mentoren van leerlingen 

uit de interventiegroep ontvangen een kopie van de vragenlijst die aan het einde van de 

basisschool door de leerlingen is ingevuld. Mentoren van leerlingen uit de controlegroep 

ontvangen geen informatie. Wanneer de leerlingen in de brugklas zitten, vullen ze, 

vlak voor de herfstvakantie, thuis een tweede vragenlijst in die wordt gebruikt bij de 

nameting. 52 Leerlingen stuurden de ingevulde tweede vragenlijst terug, twee lijsten 

kwamen zo laat terug dat ze niet meer verwerkt konden worden. De onderzoeksgroep is 

daardoor na de tweede meting gereduceerd tot 50 personen.
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analyses en resultaten 

Problemen die leerlingen bij de overstap ervaren worden vooral veroorzaakt door 

veranderingen in de context. Opvoeders kunnen daar veel invloed op uitoefenen 

(Anderson et al., 2000). Om te meten hoe de leerling, zowel voor als na de overstap, 

aankijkt tegen de veranderingen zijn twee vragenlijsten ontwikkeld. Ze bevatten elk 

twaalf vragen over bedreigingen en uitdagingen in de sociale context en twaalf vragen 

over bedreigingen en uitdagingen in de schoolomgeving. Om de onderliggende structuur 

van de vragenlijst duidelijk te krijgen is factoranalyse toegepast op deze 24 items. 

De factoranalyse suggereert 6 onderliggende factoren. De factor angst voor leeftijds-

genoten lijkt een grote rol te spelen binnen de onderzoeksgroep. Daarom wordt “angst 

voor peers” gebruikt om het effect van het verstrekken van informatie aan de mentor te 

meten. Het effect is gemeten door middel van een regressieanalyse. Tabel 1 toont, 

in 5 modellen, de resultaten van deze analyse. Uit model 1 blijkt dat de angst voor 

peers is gedaald tussen de eerste en de tweede meting (bij de interventiegroep iets 

meer dan bij de controlegroep). Het verschil (1.16) is echter niet significant. In de 

overige modellen (2 tot en met 5) zijn er achtergrondkenmerken (de controlevariabelen) 

toegevoegd om te controleren of zij invloed hebben op angst voor peers. Het betreft 

de kenmerken: geslacht ( jongen/meisje), gezinssamenstelling ( één-/tweeoudergezin), 

leeftijd, angst voor peers bij de voormeting, schoolresultaten (Nederlands en wiskunde) 

en schooltype (vwo- havo; havo- vmbo; vmbo- pro). Deze kenmerken kunnen, zo blijkt 

uit literatuuronderzoek, de angst voor peers beïnvloeden. Uit de resultaten van deze 

regressieanalyse blijkt dat echter niet. Wel wordt duidelijk dat angst voor peers tijdens 

de voormeting een goede voorspeller is voor angst bij de nameting. Kinderen die, voordat 

ze naar het voortgezet onderwijs gingen, bang waren voor leeftijdsgenoten zijn dat 

na de overstap nog steeds. De angst is iets gestegen ten opzichte van de voormeting. 

Mogelijk zijn deze kinderen het meeste gebaat bij de interventie omdat relatief angstige 

kinderen meer kans lopen op een minder soepele overstap (West et al. 2010). Het 

schooltype (model 5) oefent geen invloed van betekenis uit. De schoolresultaten voor 

Nederlands lijken wel invloed uit te oefenen (model 4). Leerlingen met een hoog cijfer 

voor dit vak zijn erg angstig voor leeftijdsgenoten. Waarschijnlijk wordt de angst niet 

veroorzaakt door het cijfer. Mogelijk zijn de leerlingen bang om (door goede cijfers) op te 

vallen binnen de groep en daardoor aanleiding te geven voor pestgedrag.

tabel 1

Regressieanalyse angst voor peers (vijf modellen)

model 1 model 2 model 3 model 4 model 5

effect interventie -1,160 -0,952 -0,425 -0,356 -0,493

(p- waarde) (0,164) (0,301) (0,518) (0,587) (0,412)

controlevariabelen 
coëfficiënt
(p-waarde)

coëfficiënt
(p-waarde)

coëfficiënt
(p-waarde)

coëfficiënt
(p-waarde)

coëfficiënt
(p-waarde)

jongen/
meisje

-0,064
(0,944)

0,329
(0,626)

0,214
(0,749)

één-/ 
tweeoudergezin

-1,395
(0,653)

-2,014
(0,360)

-0,953
(0,661)

leeftijd:

11 jaar
-1,328
(0,712)

-0,218
(0,932)

 1,032
(0,686)

12 jaar
0,083

(0,964)
-0, 072
(0,956)

 0,137
(0,914)

13 jaar referentiegroep referentiegroep referentiegroep

14 jaar
4,736

(0,192)
2,077

(0,426)
 2,237
(0,383)

 angst voor peers 0,482 0,454 0,493

(voormeting)  (***0,000)  (***0,000)  (***0,000)

schooltype:

vwo- havo
0,290

(0,654)

havo- vmbo
0,356

(0,697)

vmbo- pro referentiegroep

schoolresultaten:

wiskunde
0,011

(0,967)

nederlands
0,719

(*0,040)

Observaties N=50 N=50 N=50 N=50 N=50

R² 0,040 0,099 0,514 0,578 0,490

R² (adjusted) 0,020 -0,027 0,431 0,478 0,444

*  p < 0,05  |  **  p < 0,01  |  ***  p < 0,001
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De onderzoeksgroep, 50 kinderen, is relatief klein. Bij het beoordelen van de 

onderzoeksresultaten moet hier rekening mee worden gehouden. Hoe groter de 

steekproef, hoe eerder er een resultaat, wat niet op toeval berust, zichtbaar wordt. Bij 

een kleine steekproef kan ten onrechte worden aangenomen dat het beoogde effect er 

niet is omdat het onderzoek te weinig power heeft. Er is dan sprake van een type 2 fout. 

Om te controleren voor een type 2 fout is een powerberekening gemaakt. Daaruit blijkt 

dat er een aanzienlijk grotere onderzoeksgroep nodig is (2 keer 393 leerlingen) om het 

beoogde effect met grote waarschijnlijkheid zichtbaar te maken en om de kans op een 

type 2 fout te verminderen tot beneden de gebruikelijke grens (20%). 

de praktijk

Hoewel het verstrekken van informatie van de leerling bestemd voor de mentor, in deze 

studie (nog) geen significant effect oplevert, kan de interventie een meerwaarde bieden 

voor de betrokkenen aan beide zijden van de overstap. Of een overgang soepel verloopt, 

heeft consequenties voor de leerling, de scholen en het schoolbeleid, de overheid en 

uiteindelijk zelfs voor de samenleving. Het is belangrijk dat leerlingen op de juiste plaats 

terecht komen zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en niet voortijdige uit- of 

afstromen. Helaas worden de leerling en zijn ouders slechts in beperkte mate bij het 

proces van de overgang betrokken. Er is nog weinig sprake van educatief partnerschap 

of van samenwerking. Leerlingen worden nauwelijks gestimuleerd om een actieve 

rol te vervullen in hun leerproces terwijl de onderwijsraad juist adviseert om dit wel 

te doen (Verbeek, Van Eck, Glaudé, Ledoux, & Voncken, 2005). Door de leerlingen een 

vragenlijst te laten invullen worden zij gedwongen om te reflecteren op de overstap. Dat 

maakt hen bewust van eventuele problemen en (mede)eigenaar van hun leerproces. De 

context heeft een sterk effect op het al dan niet soepel verlopen van de overgang. Dat 

impliceert dat opvoeders veel invloed kunnen uitoefenen (Anderson et al., 2000). Het 

succes van elke verandering of vernieuwing in het onderwijs staat of valt met de leraar 

die dit moet uitvoeren. Nationaal en internationaal onderzoek toont dit aan (Hattie & 

Timperley, 2007; Marzano, 2003). Alle kinderen maken zich in meerdere of mindere mate 

zorgen (Anderson et al., 2000). Luisteren naar de stem van de leerling en daar gehoor aan 

geven lijken basisvoorwaarden om de praktijk in de klas te kunnen verbeteren. Dit pleit 

ervoor om, zoals door de interventie in dit onderzoek gebeurt, de stem van de leerling 

“hoorbaar” te maken voor de mentor. Zo kan hij inspelen op wat leerlingen bezighoudt 

en zorg dragen voor een veilig pedagogisch klimaat (Ferguson et al., 2011). 

kanttekeningen en behoefte aan nader onderzoek

Bij de resultaten van het onderzoek zijn enkele kritische kanttekeningen te plaatsen. 

De angst voor peers binnen de onderzoeksgroep is bij de tweede meting verminderd. 

Mogelijk speelt de factor tijd een rol en is de angst afgenomen omdat de leerlingen 

zich al wat meer thuis voelen op de nieuwe school. Een tweede kanttekening betreft 

de verschillen tussen scholen onderling waardoor verschillen in begeleiding kunnen 

ontstaan. Contextuele verschillen maken het moeilijk om de scholen te vergelijken. 

Het is de vraag in hoeverre de opnemende scholen in dit onderzoek vergelijkbaar zijn. 

Een derde kanttekening heeft betrekking op de wijze waarop mentoren omgaan met 

de informatie van de leerling. Hierover zijn geen afspraken gemaakt, het werd aan 

de mentoren zelf overgelaten wat zij met de informatie deden. De leerlingen kunnen 

daardoor verschillend zijn benaderd. Tot slot een kanttekening bij de steekproefgrootte 

en de toepasbaarheid van de resultaten op een bredere doelgroep. Het experiment 

beperkte zich tot één basisschool op het platteland die mogelijk geen goede afspiegeling 

vormt van alle schoolverlaters in Nederland. Wellicht is de beperkte grootte van de 

onderzoeksgroep er de oorzaak van dat de interventie nauwelijks effect oplevert. Nader 

onderzoek, met een grotere steekproef van een meer diverse samenstelling, is wenselijk. 

Ook lijkt het zinvol om onderzoek te doen naar de verschillen tussen de opnemende 

scholen en naar het effect daarvan op de overstap. Het onderzoek doet, ten slotte, 

vermoeden dat relatief angstige leerlingen het meeste gebaat zijn bij de interventie. Of 

(en hoe) deze kinderen profijt van de interventie zullen hebben dient nader onderzocht 

te worden.
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De impact van actieve muziek-
instructie op de prestaties van 
leerlingen in het Arubaanse 
rekenonderwijs

Rose-Marie Provence

samenvatting

Een grote groep kinderen en jongeren op Aruba heeft problemen met 

rekenvaardigheden. Ze presteren ondermaats op rekenkundige begrippen en abstract 

redeneren, wat hun kansen op een diploma hypothekeert en daardoor hun zelfstandige 

positie in de maatschappij in gevaar brengt. In dit onderzoek wordt nagegaan of de 

toepassing van actieve muziekinstructie en deelname aan verscheidene ensembles een 

impact heeft op de academische prestaties en op de prestaties in het rekenonderwijs 

van leerlingen van het primair onderwijs en studenten van het secundair onderwijs. 

De data werd verzameld op grond van testen, die na een welomschreven termijn bij de 

deelnemers werd afgenomen.

De resultaten suggereren dat studenten die deelnamen aan een muziek ensemble en 

leerlingen en kleuters die actieve muziekinstructie verworven hadden, significant hoger 

scoorden op de academische prestaties, reken-vaardigheden, het intelligentieniveau, 

perceptie en het geheugen. Bovendien vonden we dat actieve muziekinstructie een 

positief significant effect heeft op de ontwikkeling van de ruimtelijke intelligentie. 

aanleiding

Het besef van getallen en inzicht in essentiële getallenrelaties vormen een cruciale 

component van cijfers. Deze elementen worden gezien als de basis voor de rekenkundige 

ontwikkeling van leerlingen. Een fundament dat van groot belang is voor het proces, is 

om steeds effectiever en doelgerichter te leren omgaan met getallen en getalsmatige 

data. Het is voor docenten vaak niet eenvoudig om het rekenonderwijs dusdanig in 

te delen dat alle leerlingen er baat bij hebben. Doorgaans wordt de materie klassikaal 

doorlopen, wat mogelijk een belemmering kan vormen voor de hulpbehoevende 

leerlingen. Zij bevatten nauwelijks de getallenrelaties en data en ten gevolge hiervan 

participeren zij niet optimaal aan het programma. Wil men echter een grote groep 

leerlingen beslaan die de leerinhouden goed kunnen bevatten, dan is het van essentieel 

belang om volledig interactief groepsgericht onderwijs aan te reiken, met leerinhouden 

die specifiek gericht zijn op het niveau van de leerlingen. In de praktijk is een dergelijke 

vorm van onderwijs niet altijd even eenvoudig te realiseren. 

In overeenstemming met verscheidene disciplines kan een beroep op rekenkundige 

vaardigheden worden gedaan, zodat de leerlingen op diverse manieren in aanraking 

komen met rekenkundige begrippen en men hierdoor kan inspelen op de verschillende 

niveaus van de leerlingen.
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opzet onderzoek

Vanaf januari 2013 tot en met maart 2013 werd gezocht naar relevante empirische 

studies. Uitgaande van actieve muziekinstructie en de impact van muziek op de 

academische prestaties en de rekenprestaties, is er gezocht naar artikelen die dit 

onderwerp ondersteunden.

Bij de verschillende studies die onderzocht werden voor deze review zijn er verscheidene 

categorieën en niveaus van muziekinstructie waargenomen. Wil men echter beoordelen 

wat de impact is van actieve muziekinstructie op de academische prestaties en de 

rekenresultaten, dan zal het echter van groot belang zijn om de kwaliteit van de 

muziekprogramma´s in overweging te nemen. 

De methodologische kwaliteit van de studies werd gebaseerd op twee criteria (1) of 

de studie een experiment was, quasi-experiment of geen experiment; en (2) of er een 

controle groep was. 

Om een degelijk overzichtelijke impressie van de studies te verkrijgen is er een 

beschrijvende systematische review toegepast. 

het literatuuronderzoek

Omdat het onderzoek in deze studie een literatuuronderzoek betreft, heeft er geen 

interventie plaatsgevonden. Het literatuuronderzoek heeft in vijf experimentele studies 

en 6 meer algemene onderzoeken onderzocht welke muziekprogramma’s leiden tot een 

groter leerrendement en academische prestaties. De populatie van de studies liep vrij 

uiteen en bestond uit zowel kinderen van het kleuteronderwijs, primair onderwijs en 

leerlingen van het voortgezet onderwijs en “high school”.

Men bekeek wat het effect was van de muziekprogramma’s op de academische 

prestaties en de testscores. Tevens onderzocht men de prestaties die gericht waren op de 

verhoging van het IQ. 

resultaten

Als we de resultaten van de verscheidene studies naast elkaar beschouwen, dan 

kunnen we waarnemen dat de verschillende studies erop gericht waren om het 

effect van muziek te meten en de impact ervan te bepalen op de rekenprestaties en 

de academische prestaties in ruimere zin, het intelligentieniveau en het ruimtelijk 

redeneren. Tevens onderzochten de studies ook andere variabelen die van invloed 

konden zijn op de prestaties zoals, sociaaleconomische achtergrond, familie-inkomen, 

herkomst gezin, geografische ligging, opleiding ouders en de betrokkenheid bij niet-

muzikale activiteiten buiten schoolverband.

Dankzij de bevindingen van de diverse studies kunnen we de conclusie trekken dat 

actieve muziekinstructie een positief effect heeft op de test scores van de academische 

prestaties, ruimtelijke intelligentie en de rekenprestaties.

Uit diverse onderzoeken bleek dat studenten die deelnamen aan een muziek ensemble 

en leerlingen en kleuters die actieve muziekinstructie verworven hadden, significant 

hoger scoorden op de academische prestaties, op het intelligentieniveau, perceptie en 

het geheugen. Bovendien heeft actieve muziekinstructie een positief significant effect 

op de ontwikkeling van de ruimtelijke intelligentie.

Qua verklaring van het gevonden effect, suggereren de onderzoeken dat 

muziekinstructie discipline instrueert, de concentratie verhoogt en het geheugen 

verbetert. Deze verworvenheden zijn van essentieel belang voor de ontplooiing van de 

academische prestaties.

aanbevelingen

Docenten beschikken over de potentie om leerlingen een diversiteit van muzikale 

verworvenheden aan te reiken waarbij er actieve muziekinstructie kan worden toegepast 

ter ondersteuning bij het leren en het verwerken en oplossen van de rekenlacunes.

Hoewel docenten in het onderwijs wel enigermate muziek-activiteiten implementeren is 

het stellig aan te bevelen om een muziekprogramma van hoge kwaliteit te produceren. 

Muziek programma’s met een hoge kwaliteit hebben een positieve en effectieve invloed 

op de academische vakken en de testscores van de studenten (Johnson en Memmott, 

2006). Het wordt eveneens aanbevolen om docenten te instrueren op welke wijze ze 

muziek zouden kunnen toepassen en integreren binnen het rekencurriculum, opdat ze 

muzikale activiteiten kunnen creëren van hoger niveau, zodat een ieder aan zijn trekken 

kan komen. Tot slot, zou men verder moeten onderzoeken wat de impact is van muziek 

op de rekenresultaten van zowel hele jonge kinderen als jongeren in het Arubaanse 

onderwijs en op welke wijze muziek zou kunnen inspelen op het rekenonderwijs.
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als coördinator, begeleidster en docent van de CKV-opleiding (leerkrachten muziek) 

op het Instituto Pedagogico Arubano (IPA). Vanaf 2007 tot heden is zij werkzaam als 

opleidingsdocente, stagebegeleidster en coach voor werkende docenten.
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Studieloopbaanbegeleiding (SLB) 
en het effect op studieresultaten

Een quasi-experimenteel onderzoek 
binnen de opleiding fysiotherapie 
van de Hanzehogeschool 
Groningen

Hans de Rouw

inleiding

Binnen het hoger onderwijs valt landelijk 30% van alle eerstejaars studenten uit. 

Wanneer studenten uitvallen worden er wel kosten gemaakt door bijvoorbeeld de 

docent en onderwijsfaciliteiten maar zonder rendement. Dat brengt forse kosten met 

zich mee, volgens de HBO-raad (2011) wel 273 miljoen euro per jaar. Voor de opleiding 

fysiotherapie aan de Hanzehogeschool te Groningen is de uitval van eerstejaars 

studenten 20% en dus lager dan het landelijk gemiddelde. Praktisch betekent dit dat er 

bij de opleiding fysiotherapie Groningen gemiddeld 50 eerstejaars studenten per jaar 

uitvallen, wat neerkomt op een bedrag van 265.000 euro per jaar. Deze kosten worden 

door de maatschappij betaald. Op individueel niveau is het voor de student nadelig 

omdat hij/zij één van de vijf door de overheid gesubsidieerde studiejaren verliest en geld 

lenen via het sociale leenstelsel kost de student geld. Hierdoor bouwt de student een 

extra studieschuld op.

Terugdringen van de uitval van studenten is dus noodzakelijk, zowel vanuit kosten-

perspectief als vanuit het belang van de student. De overheid heeft dwingende 

financiële maatregelen getroffen om uitval terug te dringen en het studierendement te 

verhogen (Zijlstra, 2011). Hiervoor zijn prestatieafspraken gemaakt met de hogescholen 

en universiteiten (Pijlman, 2012). Als deze prestatieafspraken na vijf jaar niet worden 

nagekomen, wordt het budget gekort en moet er geld terug betaald worden. De be-

hoefte om als opleiding fysiotherapie uitval van studenten terug te dringen is duidelijk 

aanwezig.

Om uitval van eerstejaars studenten te kunnen terugdringen is inzicht nodig in de 

redenen waarom studenten uitvallen. Studie-uitval is een complex, longitudinaal 

proces waarbij verschillende factoren meespelen. Tinto (1975) heeft een model 

ontwikkeld waarin de verschillende factoren die een rol spelen bij studie-uitval, zijn 

opgenomen (zie figuur 1). In zijn meest recente overzichtsartikel (2012) onderscheidt 

Tinto vier hoofdfactoren die studie-uitval kunnen bepalen: verwachtingen van de 

student, ondersteuning door het opleidingsinstituut, beoordeling door de docenten 

en betrokkenheid van de student. Lage verwachtingen van de eigen prestaties, van de 

opleidingseisen en van de docent leiden tot meer studie-uitval. Ook wanneer studenten 

te weinig ondersteuning krijgen bij de academische en sociale integratie en wanneer 

er sprake is van te weinig of verkeerde beoordeling, kunnen zij eerder uitvallen. Tot 

slot vallen studenten eerder uit wanneer er sprake is van geringe betrokkenheid bij de 

opleiding, zowel inhoudelijk als sociaal (Tinto, 1975, 2012). Samengevat stelt Tinto dat 

studenten uitvallen wanneer er een gebrek is aan congruentie tussen de student en het 

instituut.
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figuur 1

Model van studie-uitval (Tinto, 1975).
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Een in Nederland reeds bestaande en algemeen toegepaste manier om studie-uitval 

te verminderen is studieloopbaanbegeleiding, SLB (Meijers, 2010). SLB kan via drie 

processen een gunstige invloed hebben op het studiesucces van studenten (zie figuur 2). 

Allereerst beoogt SLB een sterkere binding tussen de student en de opleiding, zowel 

vakinhoudelijk als persoonlijk, een van de vier pijlers in het model van Tinto (2012). 

De binding van studenten met de opleiding wordt ook bepaald door de manier 

waarop studenten hun keuze maken en bevestigen (cf. besliskundige benadering van 

studiekeuzeprocessen; Germeijs, Luyckx, Notelaers, Goossens, & Verschueren, 2012; 

Germeijs & Verschueren, 2007). SLB kan bij deze keuzeprocessen een ondersteunende rol 

bieden. De gemaakte keuze van de student zal leiden tot meer betrokkenheid van zijn of 

haar keuze voor de studie.

Het tweede proces waarlangs SLB een positieve invloed kan hebben op studiesucces 

is het ontwikkelen van loopbaancompetenties. Door het ontwikkelen van de 

loopbaancompetenties wordt de gemaakte keuze van de student in een breder 

loopbaanperspectief geplaatst. Hierdoor zal de betrokkenheid van de student 

positief beïnvloed worden door het keuzeproces zelf. Daarnaast biedt SLB studie 

ondersteuning aan de student. Volgens Kuijpers en Meijers (2008) moeten studenten 

loopbaancompetenties ontwikkelen zoals loopbaanreflectie, werkexploratie, 

loopbaansturing en netwerken, die hypothetisch kunnen leiden tot meer leermotivatie, 

meer keuzevrijheid, meer arbeidsidentiteit en minder uitval. Om loopbaancompetenties 

te kunnen ontwikkelen zijn er voor de student randvoorwaarden nodig zoals praktijk- en 

vraaggericht onderwijs, waarin de dialoog met de student centraal staat. De verworven 

kennis en vaardigheden dienen sterke overeenkomsten te hebben met de wijze waarop 

de kennis en vaardigheden kunnen worden toegepast (Kuijpers & Meijers, 2008). Tot slot 

beoogt SLB een sterkere autonome studiemotivatie bij studenten te bewerkstelligen. 

Een binnen het onderwijs vaak gehanteerd theoretisch model voor motivatie is de 

zelfdeterminatietheorie, ontwikkeld door Deci en Ryan (2000, 2001). Deze theorie gaat 

uit van drie psychologische behoeften bij studenten: autonomie, sociale verbondenheid 

en competentie. Als je met SLB deze drie psychologische behoeften bij studenten kan 

voeden, neemt hun autonome studiemotivatie toe. Wanneer er sprake is van sterke 

autonome motivatie, zal dit een sterke positieve invloed hebben op studiesucces.

figuur 2

Model van effecten van SLB op studierendement.

SLB studierendement

mechanismen / processen

•  betere binding met de studiekeuze en het 
opleidingsinstituut, Studiekeuze proces 

•  betere loopbaancompetenties
•  meer autonome studiemotivatie

SLB krijgt in de opleiding fysiotherapie van de Hanzehogeschool Groningen heel 

uiteenlopend vorm. In het eerste jaar krijgen alle studenten klassikale SLB lessen, 

portfolio-opdrachten en twee individuele gesprekken met een studieloopbaanbegeleider. 

Studenten hebben daarnaast ook de mogelijkheid om meerdere individuele gesprekken 

met de studieloopbaanbegeleider aan te vragen.

Dit onderzoek probeert een antwoord op de vraag te geven of er een verband is tussen 

het aantal gevolgde extra SLB-gesprekken en het behalen van meer studiepunten (ECTS).

De onderzoeksvragen zijn:

1  Met welke intensiteit en inhoud krijgen extra SLB-gesprekken vorm?

2  Hebben extra SLB-gesprekken een effect op het studierendement van studenten?

3  Heeft het type extra SLB-gesprek (informatief, motiverend) een effect op het 

studierendement van studenten?

4  Hebben extra SLB-gesprekken effect op het studierendement van bepaalde types 

leerlingen?



9392

Uit de literatuur blijkt dat er in Nederland tot op heden nog maar weinig degelijk 

onderzoek uitgevoerd is naar de effectiviteit van SLB (Luken, 2011). In een overzichts-

artikel over SLB stelt Luken (2011) vast dat de investeringen die de afgelopen jaren 

werden gedaan op het gebied van SLB om uitval en switchgedrag van leerlingen te 

verminderen, geen duidelijk effect hebben gehad. Verder zijn er geen studies bekend die 

onderzoek uitvoeren bij fysiotherapie opleidingen en dat is een bijkomende reden om dit 

onderzoek uit te voeren. Internationaal gezien zijn er wel effecten gevonden van SLB op 

studieresultaten (bv., 2006; Hughes & Karp, 2004; Huteau, 2001; Richard, 2005).

onderzoeksopzet

Het onderzoek naar de effecten van SLB op studierendement van eerstejaars studenten 

vond plaats in schooljaar 2012-2013, bij studenten van de opleiding fysiotherapie aan 

de Hanzehogeschool Groningen. Het cohort bestaat uit 285 eerstejaars studenten. 

Bij de aanvang van het schooljaar werden de volgende achtergrondgegevens bij de 

studenten bevraagd via een digitaal assessment: vooropleiding, geslacht, leeftijd, 

gemiddeld eindexamencijfer en support van familie en vrienden. Daarnaast werd de 

Inventaris Leerstijlen test (Vermunt & Vermetten, 2004) afgenomen bij de studenten. 

Deze vragenlijst van 120 items onderscheidt vier leerstrategieën bij studenten: 

verwerkingsactiviteiten, sturingsactiviteiten, studiemotieven en studieopvattingen. Voor 

dit onderzoek werden de schalen studiemotieven en studieopvattingen gebruikt.

Van de 285 studenten hebben 120 studenten de enquête over de achtergrondkenmerken 

volledig ingevuld. Van deze 120 studenten waren van 100 studenten alle ECTS 

bekend. Binnen deze groep van 100 studenten volgden 73 studenten het basispakket 

SLB (controlegroep) en 27 studenten extra SLB-gesprekken (interventiegroep). De 

interventiegroep van 27 studenten is op basis van zelfselectie gevormd (alleen diegene 

die extra SLB-gesprekken hebben gehad) en de andere 73 studenten zijn daardoor aan de 

controlegroep toegewezen. Deze groepen werden in deze studie vergeleken. 

Voor de beschrijving van de SLB-gesprekken is de SLB-er gevraagd naar de duur, het 

aantal en de inhoud van de SLB-gesprekken. Voor het behaalde ECTS is het registratie 

systeem van de Hanzehogeschool geraadpleegd. De interactie-effecten tussen SLB en 

achtergrondkenmerken en het resultaat van ECTS wordt onderzocht. 

resultaten

Extra SLB-gesprekken bij eerstejaars studenten fysiotherapie aan de Hanzehogeschool 

te Groningen bleken qua duur sterk te variëren, van 10 minuten tot 210 minuten met 

een gemiddelde van 60 minuten per gesprek. Het aantal extra gesprekken varieerde van 

één tot zeven gesprekken met een gemiddelde van 2.25. In totaal zijn er 189 extra SLB-

gesprekken gevoerd.

Ondanks deze extra gespreksinspanningen bleken studenten die extra SLB-gesprekken 

volgden, tegen alle verwachtingen in, na 30 weken toch minder ECTS te behalen 

dan studenten die gewoon het standaard pakket SLB volgden. Het verschil bedroeg 

gemiddeld genomen 11.94 ECTS, (zie figuur 3) wat bijna evenveel is als het totaal aantal 

te behalen ECTS na een blok. Resultaten bleven overeind in twee robuustheidtests.

 

figuur 3

Gemiddeld aantal behaalde studiepunten per blok en het totaal van 3 blokken,

voor de interventiegroep (N = 27) en de controlegroep (N = 73).
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Om de interventie in kaart te brengen is de studieloopbaanbegeleiders gevraagd wat 

het thema van extra SLB-gesprekken was. Hierbij is gevraagd naar drie categorieën: 

informatief van aard, motivatie probleem of motivatie probleem met specifiek 

benadering met behulp van “motivational interviewing”. In twee derde van alle 189 extra 

SLB- gesprekken bleek een motivatie probleem van de student een prominent onderwerp 

te zijn. Om te onderzoeken of verschillende type gesprekken een verschillend resultaat 

in het aantal behaalde ECTS zou kunnen hebben, is het gemiddeld gehaalde aantal ECTS 

vergeleken tussen de drie typen gesprekken. Er blijkt, opnieuw tegen de verwachtingen 
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in, geen significant verschil in het gehaalde ECTS te zijn voor de verschillende SLB-

gesprekken. 

Met de laatste onderzoeksvraag is het lineaire verband onderzocht van de interventie, 

de achtergrondkenmerken, de interactie tussen SLB en achtergrondgrondkenmerken 

en de invloed op het aantal gehaalde ECTS. Het blijkt dat geen enkel interactie-effect 

significant is. Dit wil zeggen dat het gevonden negatieve effect van extra SLB-gesprekken 

op studierendement niet verschilt voor verschillende types studenten (bv., jongens 

versus meisjes, studenten die meer versus minder certificaatgericht studeren, studenten 

hoger versus lager eindexamencijfer haalden).

discussie

Het studierendement van SLB-gesprekken leveren niet het verwachtte verschil in 

ECTS op. De verwachting was dat studenten die extra SLB gesprekken hebben gehad 

meer ECTS zouden halen. Er is ook op te merken dat er geen verschil is naargelang het 

type gesprek wat gevoerd is en het behalen van het aantal studiepunten. Een andere 

verwachting was dat de invloed van achtergrondkenmerken op de SLB een grote rol 

zouden spelen in het halen van ECTS, maar dit bleek niet juist te zijn.

Er zijn een aantal redenen te noemen waarom de SLB gesprekken niet het gewenste 

resultaat hebben gehad. Om te beginnen kan dit het gevolg zijn van de zelfselectie 

in de groep die koos om extra gesprekken te volgen. Los daarvan kan ook één van de 

redenen zijn dat de extra SLB-gesprekken niet intensief genoeg waren of niet op het 

juiste moment van de studie werden gegeven. Een andere verklaring is dat de kwaliteit 

van de gesprekken niet voldoende was waardoor bijvoorbeeld de dialoog met de student 

ontbrak waardoor er geen loopbaancompetenties ontwikkeld konden worden bij de 

studenten. Een mogelijk andere reden is het ontbreken van voldoende kennis bij de SLB-

er van studiemotivatieprocessen bij studenten (Ryan & Deci, 2000).

De conclusies uit dit onderzoek geven aanleiding tot vervolgonderzoek. Een belangrijke 

suggestie voor vervolgonderzoek is na te gaan in welke mate zelfselectie een rol heeft 

gespeeld. Verder is het van belang in kaart te brengen wat de kwaliteit van SLB-

gesprekken is door middel van kwalitatief onderzoek. Hierbij kan men denken aan het 

opnemen van de SLB-gesprekken, vervolgens observeren en analyseren. Op deze manier 

kan de gesprekstechniek geïnventariseerd worden en zo nodig kan de SLB-er bijgeschoold 

worden. Een andere suggestie en aanbeveling voor vervolg onderzoek is het intensiveren 

van de SLB-gesprekken door ze meer geconcentreerd in de eerste fase van de opleiding 

fysiotherapie aan te bieden. 
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Kan het stellen van doelen, 
bijhouden van studievoortgang en 
feedback toetscijfers verbeteren?

Marcel Schoenmakers

inleiding

Tegenwoordig wordt in het Nederlandse onderwijs steeds meer aandacht besteed aan 

opbrengstgericht werken en het maximaliseren van leerprestaties van alle leerlingen 

(VO-raad, 2012). Toetscijfers vormen binnen het Nederlandse onderwijs de basis voor de 

beoordeling van leerprestaties van leerlingen. Scholen worden door de inspectie steeds 

harder afgerekend op tegenvallende resultaten, zittenblijvers en afstromers. Daar zijn wij 

op het Broekland College ook tegenaan gelopen. Het probleem dat de basis vormt voor 

dit onderzoek is het aantal onvoldoendes van leerlingen op het kerstrapport van 2011. 

Uit een analyse van de rapportcijfers van tweedejaars leerlingen blijkt dat van de 122 

leerlingen, die elk 14 vakken volgen, in totaal 200 cijfers (=11,7 %) op het kerstrapport 

van 2011 onvoldoende waren. Specifieker uitgewerkt blijkt dit gemiddeld 2,2 

verliespunten per leerling te zijn. Een cijfer 5 (4,5 – 5,5) komt overeen met 1 verliespunt, 

een cijfer 4 staat gelijk aan 2 verliespunten, enzovoorts. Met deze constatering is de 

uitdaging ontstaan om leerresultaten van leerlingen zo effectief mogelijk te verbeteren.

Om deze verbetering in leerresultaten te bewerkstelligen hebben docenten handvaten 

nodig om de lessen op een zo effectief mogelijke wijze vorm te geven. Dan gaat het om 

de didactische aanpak van docenten in de klas. Hier ligt de persoonlijke interesse van 

de onderzoeker. Echter dit blijkt ook vanuit de onderwijsinspectie een zeer belangrijk 

punt te zijn. Dit wordt onderstreept doordat de didactische werkvorm wordt gezien 

als één van de vijf kernpunten van de onderwijsinspectie. De onderzoeker is zich hierin 

gaan verdiepen. In deze studie wordt onderzocht of een combinatie van drie didactische 

werkvormen positief effect heeft op de toetscijfers van leerlingen in leerjaar twee en 

drie van het Broekland College te Hoensbroek. De combinatie van de drie didactische 

werkvormen bestaat uit: het stellen van beheersingsgerichte doelen, het bijhouden van 

de studievoortgang door de leerling zelf en feedback van de docent. Aan de hand van een 

quasi-experimenteel onderzoek is dit effect onderzocht. 

literatuur

Recent uitgevoerd onderzoek heeft het nut van het stellen van doelen bewezen (Hattie, 

2009; Marzano, 2009, Patrick, Anderman, Ryan, Edelin &Midgley, 2001). Er wordt in de 

huidige literatuur echter niet ingegaan op het type doel dat hierbij wordt gehanteerd. 

Dat kan echter een essentiële factor op de prestatie en motivatie van leerlingen zijn 

(Meece et al., 2006; Midgley, Middleton & Kaplan, 2001). In dit onderzoek wordt hier 

juist de nadruk op gelegd. 
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De theorie die ten grondslag ligt aan het stellen van doelen is de “Achievement Goal 

Theory”. Deze theorie focust op de intentie of reden van leerlingen om te kiezen voor 

een bepaalde actie / activiteit en zich te verdiepen in en door te zetten bij bepaalde 

leer-activiteiten. Vanuit de literatuur lijkt de Achievement Goal Theory (AGT) goede 

aanknopingspunten te geven voor een mogelijke vermindering van het hoge aantal 

onvoldoendes op het Broekland College. 

De theorie beschrijft vier verschillende type doelen. Deze zijn beheersingsgerichte, 

beheersingsvermijdende, prestatiegerichte- en prestatievermijdende doelen. Dit 

onderzoek richt zich op het beheersingsgerichte doel. Dit is een bewuste keuze. De 

prestatiegerichte doelen zijn reeds aanwezig op school omdat leerlingen worden 

beoordeeld aan de hand van cijfers. Daarom moet in dit onderzoek de nadruk worden 

gelegd op het beheersingsgerichte karakter. Vanuit de AGT blijkt de combinatie 

van deze twee type doelen namelijk het meest wenselijke effect te hebben op het 

beschreven probleem (Barron & Harackiewicz, 2001; Pintrich, 2000b). Het geeft de kans 

de leerprestaties (en motivatie) van leerlingen positief te beïnvloeden en het probleem 

op het Broekland College aan te pakken. Om een beeld te krijgen van het begrip 

beheersingsgericht worden in tabel 1 algemene voorbeelden van beheersingsgerichte 

doelen beschreven.

tabel 1

Voorbeelden van beheersingsgerichte doelen in de klas.

Uitspraken die wijzen op beheersingsgerichte doelen

 Mijn leraar vindt fouten maken helemaal niet erg, als we er maar van leren.

 Mijn leraar wil dat we de lesstof echt begrijpen en niet alleen kunnen opsommen of herhalen. 

 Mijn leraar wil bereiken dat we het leuk vinden om nieuwe dingen te leren.

 Mijn leraar geeft aan als we hard ons best doen om iets te leren.

 Mijn leraar geeft mij tijd om nieuwe ideeën te ontdekken en te begrijpen

Leerlingen met beheersingsgerichte doelen zijn gefocust op doelen zoals zoveel mogelijk 

leren, een uitdaging behalen of het laten toenemen van de eigen competenties. Volgens 

Wolters (2004) is er een grote samenhang tussen leerlingen die beheersingsgerichte 

doelen hanteren en geloof om de taak met een positief resultaat uit te kunnen voeren, 

de keuze om later met deze stof nog meer te oefenen, inzet, volharding en hoge 

taakbetrokkenheid. Een negatieve correlatie ziet de auteur met uitstel van de taak en 

bijvoorbeeld toetsangst.

Het type doelen dat door de docent worden benadrukt beïnvloedt de motivatie, 

cognitieve betrokkenheid en prestatie van leerlingen (Wolters, 2004; Meece et al., 2006). 

De doelen die in het klaslokaal worden benadrukt (klas-gebonden doelen) worden voor 

dat bepaalde vak door veel leerlingen overgenomen (individuele doelen). Dit is een zeer 

belangrijk punt voor dit verdere onderzoek. 

Zoals eerder in dit stuk beschreven zal het mogelijke effect van de gestelde doelen 

vergroot worden als deze worden voorzien van feedback. Tevens wordt verwacht dat 

het positieve effect vergroot wordt indien de leerling zijn eigen vorderingen bij kan 

houden (Marzano, 2011). Om een zo groot mogelijk kans te hebben dat de interventie 

daadwerkelijk effect heeft op de toetsscore van de leerlingen wordt de interventie 

uitgebreid met het bijhouden van de eigen studievoortgang per doel en feedback daarop 

vanuit de docent. 

interventie

De totale interventie bestaat uit drie onderdelen. Het betreft:

1 Het stellen van beheersingsgerichte doelen.

2 De leerling die zijn eigen studievaardigheid bijhoudt ten aanzien van de doelen.

3 De docent die beheersingsgerichte feedback geeft op dit geheel. 

Deze drie onderdelen worden verwerkt in een werkmap. Een deel daarvan is in figuur 1 

te zien. In onderstaande tekst wordt hier verder op ingegaan. 

1  Leerdoelen 

De leerstof is in boeken opgedeeld in hoofdstukken en paragrafen. Bij deze interventie 

wordt dit omgeschreven naar de doelen die leerlingen daaruit moeten behalen. Voor 

de interventieperiode worden de doelen per les uitgewerkt. Dit werkt veel concreter. 

Het accent verschuift van WAT een leerling moet leren naar WAAROM een leerling 

iets moet leren. De doelen worden samen met de leerlingen aan het begin van de les 

doorgenomen zodat zij precies weten wat ermee wordt bedoeld. Dat is essentieel. De 

leerlingen noteren deze doelen in de werkmap. Zo wordt precies inzichtelijk welke 

inzet een leerling toont en welke handelingen hij onderneemt om vooruitgang te 

boeken op een bepaald doel. 

  Het stellen van doelen in combinatie met feedback is effectiever dan beide 

componenten apart. Door leerlingen beheersingsgerichte feedback te geven, zullen 

leerlingen inzicht krijgen in het directe verband tussen: hun best doen en hoeveel ze 

leren. 
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2  Bijhouden van de studievoortgang door de leerling 

De leerling krijgt aan het einde van de les de tijd om in de werkmap in de tabel aan 

te geven hoe ver hij is gekomen. Dit doet hij per doel. figuur 1 maakt inzichtelijk 

hoe dit in zijn werk gaat. De leerling zet in de open vakjes een kruisje met de datum 

waarop hij dat bepaalde niveau heeft behaald. Belangrijk is dat de leerling ook 

kan aangeven wat hij nog moet leren / bestuderen / oefenen om dat betreffende 

doel ook daadwerkelijk te halen. Alles is erop gericht om vooruitgang te boeken 

(beheersingsgericht). 

  figuur 1 

Voorbeeld uit werkmap 

 

Leerdoel 1 (door docent vooraf in te vullen):

Studievoortgang houdt de leerling bij (aan het einde van de les)

4 niveau 4 Ik heb het doel bereikt en het ging beter dan ik had gedacht.

3 niveau 3 Ik heb dit doel bereikt.

2 niveau 2 Ik heb niet alles bereikt wat ik wilde, maar ik heb veel geleerd.

1 niveau 1 Ik heb mijn best gedaan, maar ik heb weinig geleerd.

0 niveau 0 Ik heb niet veel gedaan om mijn doel te bereiken. 

leerdoel 1

Wat moet ik nog doen om meer vooruitgang te boeken op dit doel:

Feedback van docent (indien van toepassing):

3  Feedback van de docent 

Vanaf week één zal de docent de werkmap met de omschreven doelen, de oefeningen, 

samenvattingen, enzovoorts voorzien van feedback. De feedback moet gericht zijn op 

de inzet, begrip van de lesstof en voortgang (beheersingsgericht). 

 

Na week 1 en 4 worden sowieso alle individuele werkmappen voorzien van feedback. 

De feedback wordt in de werkmap onder het betreffende doel weergegeven 

( zie figuur 1). 

  Het onderzoek wordt uitgevoerd bij twee verschillende vakken (Nederlands en 

Wiskunde). Voor het vak wiskunde waren twee vmbo-2 klassen beschikbaar (leeftijd 

13,6 jaar, 33 % mannelijk, N=50). Daarvan is één controle- en één interventieklas. 

Voor het vak Nederlands zijn er drie vmbo-3 klassen beschikbaar (leeftijd 14,75 jaar, 

45 % mannelijk, N=63). Daarvan is één interventieklas en twee klassen vormen de 

controlegroep. 

groepen vergelijken

Voor beide vakken wordt het uiteindelijke resultaat gemeten op de toetscijfers die de 

leerlingen behalen op de nameting. Er heeft geen willekeurige toewijzing plaats kunnen 

vinden, vandaar wordt op voorhand gekeken of de controle- en interventiegroepen wel 

gelijk zijn. Om een goede beginsituatie en vergelijkbare groepen te krijgen wordt voor 

een aantal variabelen bekeken welke eigenschappen de groepen hebben. Voor beide 

vakken zijn goed vergelijkbare groepen ontstaan. De volgende variabelen zijn hierin 

meegenomen: voormeting wiskunde, gemiddelde cijfer Nederlands leerjaar 2, geslacht, 

leeftijd en cito-score.

resultaten Nederlands

Voor Nederlands zijn er borderline-significante resultaten vastgesteld op bijna  

10 %-niveau (sig. ,136). In tabel 2 is af te lezen dat met 86,4 % betrouwbaarheid gezegd 

kan worden dat indien een leerling aan de interventie deelneemt (zoals hier uitgevoerd), 

deze leerling gemiddeld gezien hoger scoort op de nameting dan een leerling die niet 

deelneemt aan de interventie. 

tabel 2

Regressieanalyse nameting Nederlands.

model niet gestandaardiseerde 
coëfficiënten

t Sig.

B standaard fout

1 (constante) 11,383 3,003 3,791 0,000

experiment Nederlands 
0 = C-groep  |  1 = I-groep

0,364 0,240 1,516 0,136

geslacht 
0 = jongen  |  1 = meisje

0,301 0,233 1,290 0,203

leeftijd leerling in september 2012 -0,558*** 0,186 -3,004 0,004

gemiddeld Nederlands cijfer 
uit leerjaar 2

0,349** 0,149 2,348 0,023

R2  0,321  |  N  63  |  *  10%-niveau  |  **  5%-niveau  |  ***  Significantie weergegeven op 1%-niveau
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resultaten Wiskunde

Bij wiskunde zijn er significante resultaten gemeten, zie hiervoor tabel 3. Met 92,8 

procent zekerheid kan worden gezegd dat wanneer een leerling deelneemt aan de 

interventie zijn toetsscore op de nameting significant omhoog zal gaan. In deze meting 

gaat het cijfer bij deelname aan de interventie gemiddeld gezien met ,738 punt omhoog. 

Dit resulteert in een medium effect van 0,46.

tabel 3

Regressieanalyse nameting wiskunde.

model niet gestandaardiseerde 
coëfficiënten

t Sig.

B standaard fout

1 (constante) 22,880 26,568 0,861 0,395

experiment Nederlands 
0 = C-groep   |  1 = I-groep

0,738** 0,398 1,853 0,072

geslacht 
0 = jongen  |  1 = meisje

-0,079 0,455 -0,174 0,863

leeftijd leerling in september 2012 -0,415 0,505 -0,823 0,416

cito-score -0,030 0,047 -0,625 0,536

gemiddeld cijfer voormeting 
wiskunde

0,703*** 0,144 4,896 0,000

R2  0,321  |  N  63  |  *  10%-niveau  |  **  5%-niveau  |  ***  Significantie weergegeven op 1%-niveau

vragenlijst Wiskunde

Aan de leerlingen uit de interventiegroep wiskunde is er een vragenlijst afgenomen om 

de ervaring van leerlingen met deze interventie te peilen. Dit vindt de onderzoeker een 

belangrijk onderdeel omdat dit belangrijke informatie kan opleveren voor de verdere 

implementatie van de interventie binnen school. Leerlingen vinden het prettig om hun 

eigen studievoortgang bij te houden en om beheersingsgerichte feedback op de doelen 

te krijgen. Het merendeel van de leerlingen bevestigt dat door het werken met de doelen 

het inderdaad duidelijk wordt waarom ze bepaalde oefeningen moeten maken. 

conclusies en discussie

Op de onderzoeksvraag kan het volgende antwoord worden gegeven: Ja, het stellen 

van beheersingsgerichte doelen, het bijhouden van studievoortgang en feedback van 

de docent kan leiden tot betere leerresultaten. Vanwege het quasi-experimentele 

karakter van de studie, is echter enig voorbehoud nodig bij de causale interpretatie van 

dit resultaat. Niet-geobserveerde variabelen (bijv. klaskenmerken) kunnen namelijk 

ook nog een rol spelen. Met behulp van een voor- en nameting wordt zichtbaar dat 

bij het vak wiskunde de leerlingen uit de experimentele groep significant beter scoren 

dan leerlingen in de controlegroep. Dit resultaat blijkt robuust te zijn wanneer in de 

regressieanalyse wordt gecontroleerd voor de onafhankelijke variabelen: geslacht, 

leeftijd, cito-score en het cijfer dat behaald is op de voormeting. De interventie heeft het 

beste aangeslagen bij het vak wiskunde. Voor Nederlands zijn er borderline significante 

resultaten op 10 % niveau gemeten. Wanneer er een groter aantal deelnemers (N) was 

geweest, dan was de kans op significante resultaten bij het vak Nederlands mogelijk 

groter geweest. 

Leerlingen gaven in een vragenlijst bij het wiskunde-experiment aan dat ze de 

afzonderlijke elementen van de interventie als heel prettig ervaren. 

Wanneer de onderzoeksperiode wordt verlengd kan dit mogelijk leiden tot betere 

effecten. Dit is echter niet onderzocht.

aanbevelingen voor de verdere onderwijspraktijk

De onderzoeker zal ervoor pleiten dat de interventie binnen het Broekland College in 

bredere zin wordt ingezet. Het blijkt namelijk dat de interventie aanslaat bij vmbo-

leerlingen. Het grote aantal onvoldoendes dat het probleem vormde op het Broekland 

College wordt hierdoor aangepakt. Weliswaar geven docenten aan dat het een intensieve 

interventie is, maar het effect mag er zijn. Al worden in de toekomst sommige elementen 

door collega’s in afgeslankte vorm aangeboden, dan nog verwacht de onderzoeker winst 

op de leerresultaten. 
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Marcel Schoenmakers (1986) studeerde in 2007 af als eerste graads docent lichamelijke 

opvoeding. Hij is werkzaam geweest op de pabo en in het leerwegondersteunend 

onderwijs. Nu werkt Marcel voor het 5de schooljaar op het Broekland College 

te Hoensbroek. Dit is een vmbo-t school. Zijn interesse ligt niet alleen bij het 

schitterende vakgebied lichamelijke opvoeding. Hij houdt zich steeds meer bezig met 

onderwijsontwikkeling. Hoe zorgen wij, als team van docenten ervoor, dat wij zo effectief 

mogelijk lesgeven? Dat is een zeer complexe en grote vraag. De uitdaging ligt hem in het 

feit om het onderwijs (op onze school) daar waar nodig te verbeteren. 

De opgedane kennis tijdens de Master Evidence Based Innovation in Teaching wil Marcel 

meer tot uiting laten komen.
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De invloed van Nederlandse 
speelfilms op de spreekvaardigheid 
en motivatie van pabostudenten op 
Aruba

Ingrid Captain

samenvatting

Door jarenlange migratie is de samenstelling van de Arubaanse bevolking kleurrijk, 

multicultureel en meertalig en dit heeft zijn weerslag op het onderwijs. De instructietaal 

in het basisonderwijs is het Nederlands, maar voor het overgrote deel van de leerlingen 

is dit niet de moedertaal. Het Instituto Pedagogico Arubano (IPA) leidt studenten op tot 

leraar in het primair en secundair onderwijs. Studenten die kiezen voor de opleiding aan 

het IPA, moeten over een goede Nederlandse spreek- en taalvaardigheid beschikken. 

Deze studenten zijn de toekomstige leerkrachten in het basisonderwijs en degenen die 

de taal als eersten aan de schoolgaande kinderen gaan onderwijzen. In 2012 is tweemaal 

een bijscholingscursus ‘Spreekvaardigheid Nederlands’ georganiseerd, waarbij o.a. 

Nederlandse speelfilms zijn gebruikt als inspiratiebron om de taalvaardigheid en de 

motivatie van de studenten ten opzichte van het vak Nederlands te vergroten.

aanleiding

De onderwijspraktijk op Aruba wijkt af van die op Nederlandse pabo’s. Het merendeel 

van de studenten gaat in de toekomst lesgeven in een taal die niet hun moedertaal 

is. Voor slechts 6.6% van de leerlingen is het Nederlands de moedertaal (tabel 1). Veel 

kinderen beginnen hierdoor met een achterstand op school. Ze missen kennis van de 

instructietaal en dit bemoeilijkt het leerproces (Pereira, 2012).

tabel 1

Taalprofiel van de Arubaanse leerling (directie onderwijs, 2009/ 2010) 

 totaal %

moedertaal 15.418 72,3

papiaments 2.648 12,4

spaans 1.269 6,0

engels 1.399 6,6

nederlands 585 2,7

Een goede beheersing van de instructietaal wordt immers gezien als de belangrijkste 

indicator voor succes in het onderwijs (Driessen, 2004). De meerderheid van de pabo-

studenten heeft echter een niet-Nederlandse achtergrond. Zij spreken het Nederlands 

sporadisch, vaak alleen in de schoolomgeving. 
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De eerstejaarsstudenten krijgen wekelijks 180 minuten Nederlands taalonderwijs. Bij de 

normale taallessen ligt het accent vooral op spelling, vergroten van de woordenschat en 

grammatica. Het onderzoek van Den Boer et alii (2011) kwam echter tot de conclusie dat 

hoe groter de communicativiteit, des te beter de resultaten en des te hoger de motivatie 

van de studenten. Daarom is bij deze interventie meer aandacht gewenst voor de 

communicatieve context waarvoor taal gebruikt wordt: de spreekvaardigheid. 

opzet van het onderzoek

Om de spreekvaardigheid en de motivatie van de studenten naar het vak Nederlands 

te vergroten is in 2012 een trainingsprogramma ontwikkeld waarin, naast het 

gewone taalaanbod, Nederlandse speelfilms zijn gebruikt als inspiratiebron voor de 

taalontwikkeling. Het eerste experiment heeft in april en mei van 2012 plaatsgevonden. 

De studenten kregen gedurende drie weken, drie maal een Nederlandse film mee om 

thuis te bekijken en te analyseren. Audiovisueel materiaal kan een grote hulp zijn om 

een vreemde taal te leren (Voller & Widdows, 1993). Den Boer et al. (2011) en Ishihara 

en Chi (2004) vinden dat authentieke taalinput het grote voordeel vormt van video/DVD 

ondersteuning in het vreemde taalonderwijs. In plaats van alleen het verbale aspect, 

geeft film de student ook inzicht in de houding, mimiek, hand- en armbewegingen om 

een verhaal duidelijk te maken. Communicatie over en weer is belangrijk bij taalgebruik 

en taalleren. Daarom vindt Chanthiramathi (2011) interactie in de klas tussen docent 

-student en studenten onderling noodzakelijk om de spreekvaardigheid te vergroten en 

omvat de interventie ook actieve componenten in klasverband.

Omdat in de eerste cursus de drie speelfilms als een katalysator van de 

spreekvaardigheid van de studenten werkte, is dit onderdeel in de tweede cursus 

verder ontwikkeld en verbeterd. Dit maal zijn vijf speelfilm’s uitgekozen. Door films te 

gebruiken komt de student meer te weten over achtergrond en cultuur in Nederland. 

Omdat de IPA-studenten jongvolwassenen zijn, kon gekozen worden uit een groot 

assortiment van contemporaine Nederlands speelfilms met uiteenlopende thema’s. Dit 

onderzoek concentreert zich op de tweede cursus en hoofdzakelijk op de toepassing 

van de speelfilms in de lessen. In dit onderzoek zijn twee groepen studenten met elkaar 

vergeleken om te bepalen of deze interventie tot een positief effect heeft geleid.

figuur 1

Raamplan cursus

primair doel Verbeteren van de spreekvaardigheid Nederlands

secundair doel Vergroten van de motivatie

doelgroep Eerstejaars studenten IPA

academisch jaar Studiejaar 2012 / 2013

docenten Decaan en drie studenten van Hogeschool Arnhem/Nijmegen

lesmateriaal Zelf ontwikkeld remedieerprogramma

nieuw element Vijf Nederlandse speelfilms als studiemateriaal

beschikbare tijd Zes zaterdagen en thuisstudie, begroot op 28 uur

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het experimenteel design van zes 

bijeenkomsten van twee klokuren, gegeven in een onconventionele setting op de 

zaterdagochtend. Het is een combinatie van traditionele taaltraining en Nederlandse 

speelfilms. In de cursus zijn twee nieuwe leerelementen geïntroduceerd namelijk: 

Nederlandse speelfilms als studiemateriaal én als ‘huiswerk’. Films passen bij de 

leefwereld van de studenten. De literatuur geeft aan dat bij de keuze van de speelfilms 

de docent het niveau en de interesse van de doelgroep goed moet inschatten. De 

studenten moeten gepakt worden door echte thema’s en authentieke onderwerpen. De 

speelfilm dient als stimulator, studenten moeten kijken, luisteren, lezen, analyseren en 

spreken (Massi & Blásquez, 2008).

de interventie 

De deelnemers zijn verdeeld in een interventiegroep (N =16) en een controlegroep (N 

=20). De onderzoeker heeft hiervoor de cijfers van de diagnostische toetsen (academisch 

jaar 2012/ 2013) gebruikt. Dit zijn de gemiddelde cijfers van het vak Nederlands en 

rekenen /wiskunde. Om de beginsituatie zo gelijk mogelijk te houden is het matching 

principe gebruikt. Er zijn koppels gemaakt van de studenten met de laagste en hoogste 

cijfers. Deze koppels zijn at random verdeeld in de interventie- en de controle groep. 

Door een t- toets wordt aangetoond dat de groepen vrijwel gelijk zijn op geobserveerde 

kenmerken. 

Alle deelnemers zijn onderworpen aan een pre-test en een post-test wat betreft hun 

speekvaardigheid en motivatie ten opzichte van de Nederlandse taal. De resultaten 
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hiervan zijn kwantitatief geëvalueerd. De interventiestudenten kregen een extra 

taalaanbod van 28 uur met zes gezamenlijke lessen van twee uren. Behandeld werd: 

woordgebruik en woordenschat, eenvoudige en complexere zinsconstructie, trappen van 

vergelijking en grammatica. Thuis bekeken de studenten de vijf speelfilms op DVD met 

behulp van een kijkwijzer. Ten slotte schreven ze het eindverslag. Ze namen ook deel aan 

de voor- en nameting en het invullen van twee enquêtes. De deelnemers aan de cursus 

ontvingen bij 100% presentie, actieve deelname en inleveren van het eindverslag een 

waardering van een vrij studiepunt (1 ECTS). Na afloop moesten de deelnemers van de 

interventiegroep nog een kwaliteitsenquête invullen. Deze is online afgenomen via de 

HBO-spiegel.

 

Bij de selectie van de films is rekening gehouden met de volgende elementen: 

•  Nederlandse films waarin Algemeen Beschaafd Nederlands wordt gesproken 

•  Films met een sterke verhaallijn, bij voorkeur verfilmingen van Nederlandse literatuur 

•  Gebruik films waarbij Nederlandse ondertitels optioneel zijn 

•  Films met sterke, duidelijke hoofdpersonen 

•  Vermijd films waarbij historische of culturele voorkennis nodig is. (De studenten 

hebben een film over de tweede wereldoorlog slecht geëvalueerd in de eerste cursus).

figuur 2

De cyclus van de film in 3 stappen, in de klas en thuis

de kijkwijzer

•  gedoseerde informatie over de film
•  woordenschatuitbreiding
•  thema, titel en tijd
•  hoofdpersonen en bijpersonen
•  link naar de literatuur

studieopdracht

• zelfstandig de gehele film bekijken
•  een kort verslag schrijven over de 

film, belangrijk is de eigen mening 
van de student over het thema en 
de hoofdperso(o)n(en)

vervolgles

•  in subgroepen nabespreken 
van het thema, titel, hoofd- en 
bijpersonen

•  chronologie van de film
•  vijf geselcteerde dialogen terug 

kijken en analyseren

De onderzoeker heeft een college gegeven over de Nederlandse filmgeschiedenis met 

behulp van een PowerPoint presentatie. Daarna volgde uitleg over de kijkwijzer en is 

de DVD uitgereikt om thuis te bekijken. De volgende les werd de film bediscussieerd en 

geëvalueerd in subgroepen van maximaal vier studenten. De lessen werden geheel in 

het Nederlands gesproken. Door de docenten (de onderzoeker en drie stagiaires van de 

Hogeschool Arnhem en Nijmegen) zijn per film vijf momenten (tussen de 30 seconden 

en 3 minuten) geselecteerd om terug te kijken om te verifiëren of het filmfragment 

goed begrepen is. Het kan een nadeel zijn dat studenten gewend zijn passief naar video 

te kijken, daarom is het belangrijk dat het kijken van videomateriaal gekoppeld is aan 

verwerkingsopdrachten. 

resultaten en conclusies

Na afloop van de cursus werden de studenten uit de interventiegroep onderworpen 

aan een spreekvaardigheidstest, net als de studenten van de controlegroep. In deze test 

werd geen significant verschil geconstateerd in de mate van spreekvaardigheid tussen 

de interventie- en controlegroep. Reden hiervoor kan zijn dat de interventie door de 

korte duur (slechts zes zaterdagochtenden) onvoldoende impact heeft gehad om daar 

verandering in te brengen. Ook zou het kunnen dat, zoals gesteld door Tschirner (2001), 

de introductie van nieuwe media niet persé een causaal positief effect oplevert in de 

scholen. 

 

Interessant is wel dat de motivatie van de interventiegroep om de Nederlandse taal 

te leren wel significant is toegenomen. Dit is mogelijk te verklaren doordat een nieuw 

leerelement, het gebruik van speelfilms, is toegepast. Een gunstig bijeffect is dat 

hierdoor de interesse van de studenten gewekt is om bijvoorbeeld het boek over de 

film te gaan lezen en dat ze bovendien via televisie of internet meer naar Nederlandse 

speelfilms, het journaal en series gaan kijken (Harrison, 2009).

Originele speelfilms zorgen dat taalstudenten interesse en begrip ontwikkelen voor 

de cultuur en achtergrond van een land en haar bevolking (Kransch, 1989; Kung & 

Lin, 2008; Pereira, 2012). Door gebruik te maken van speelfilms bij taallessen, kan 

vooruitgang geboekt worden op woordenschat, uitspraak, luister- en spreekvaardigheid 

en op de motivatie van de studenten. Als toekomstige leerkracht in het basisonderwijs 

dien je taalvaardig te zijn. Taal is het voornaamste hulpmiddel dat een docent in het 

onderwijs ter beschikking staat (Pereira, 2012; Brown, 1994). Een discussiepunt kan zijn 

dat dit onderzoek zich niet kan beroemen op aantoonbare positieve effecten. De kleine 

omvang van het onderzoek is daar ongetwijfeld debet aan, maar dit is inherent aan de 

kleinschaligheid van het IPA. 
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Kunnen kinderen het verlies 
aan vaardigheden tijdens het 
zomerreces beperken?
 
Over het effect van een preventie-
maatregel op de reken- en taal-
vaardigheden van kinderen bij de 
overgang van groep 2 naar groep 3.

Emily van Gool

samenvatting

Kunnen de leeropbrengsten van de kinderen in groep 2 tijdens het zomerreces 

gestabiliseerd worden middels het verwerken van oefenstof? Worden hun reken- en 

taalvaardigheden op niveau gehouden? Om hierop een antwoord te krijgen is een 

interventie uitgezet die zich op drie partijen richt: het kind, de ouders en de leerkracht.

In een voor deze interventie ontworpen werkboekje (vakantieboekje) gaan de kinderen 

van de behandelingsgroep in de zomervakantie regelmatig werken. Hierbij nemen 

de ouders een actieve rol in bij de ondersteuning van de kinderen en worden hierop 

voorbereid. 

De inschatting van leerrijpheid en leervermogen wordt beïnvloed door de toetsresultaten 

van de kinderen, resultaten van de leergerichte vaardigheden van de kinderen, visies en 

percepties van de leerkrachten, overtuigingen van de ouders, beleid van de school en 

van de onderwijsinspectie. Om hieraan tegemoet te komen, worden de percepties van 

de leerkrachten meegenomen in het onderzoek. De leerkrachten maken een inschatting 

over de mogelijke risico’s die kinderen gaan lopen in groep 3. 

We constateren dat de interventie effect heeft gehad op de taalvaardigheden van de 

kinderen.

aanleiding

Het mogelijk verbeteren van vaardigheden door het oefenen en stimuleren 

van de schoolvaardigheden tijdens het zomerreces, kan van invloed zijn op de 

beslissing voor het wel of niet doubleren in groep 2. De beslissing voor zittenblijven 

(kleuterbouwverlenging) wordt immers genomen vóór de zomervakantie. De 

onderwijsinspectie heeft recentelijk meer aandacht gekregen voor het onderwerp 

zittenblijven. De inspectie schrijft ten aanzien van de basisschoolkinderen een 

doorlopende leerlijn voor van groep 1 tot en met groep 8. Een jaar zittenblijven 

(doubleren) heeft, buiten didactische en emotionele gevolgen, ook financiële 

consequenties.

Kortere zomervakanties en de effecten van het zomerreces zijn recentelijk een 

onderwerp in het beleidsdebat op provinciaal en landelijk niveau. Publicaties in 

tijdschriften en dagbladen verwoorden de discussie over het spreiden van de vakanties 

met de intentie om zomerverlies te voorkomen (De Limburger, 21 april 2011). De PO-
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raad (Projectbureau Kwaliteit van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) 

heeft in 2011 de kwaliteitskaart “Bestrijden van de Zomerdip” ontwikkeld met tips voor 

leerkrachten om het zomerverlies te beperken. 

Er spelen een groot aantal factoren die invloed kunnen uitoefenen op de leerresultaten 

in groep 3. Om van deze veelheid aan factoren een ordening en overzicht te verkrijgen, 

is gekozen voor het model dat is ontwikkeld door Kaoru Ishikawa (1968), het 

Ishikawadiagram (zie figuur 1).

figuur 1

Ishikawadiagram
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In het onderzoek wordt het diagram gestart vanuit het zomerreces en vormt 

een rechte lijn naar de leeropbrengsten in groep 3. In die lijn zijn van invloed: de 

kenmerken en factoren van leerlingen, de ouders cq. thuissituatie, leerkrachtfactoren, 

schoolmanagement en de schoolinspectie. Zo speelt bijvoorbeeld bij leerling-kenmerken 

het geslacht een rol. Thuiskenmerken betreffen onder meer de sociaaleconomische 

status en etniciteit. Leerkrachtfactoren zijn onder andere de percepties van de leerkracht 

en zijn kennis over schoolrijpheid, terwijl de leerkracht in verbinding staat met het 

bovenvermelde onderwerp, schoolmanagement en schoolinspectie (Creemers & 

Kyriakides, 2008; De Fraine, 2004; Jussim & Harber, 2005).

literatuurbeschrijving zomerreces

De tijd die een leerling besteedt aan leren buiten de lesuren, wordt bepaald door de 

motivatie van de leerling zelf als ook door de initiatieven die leerkrachten, scholen en 

ouders nemen om leren ook buiten de schoolmuren te continueren. Dit gaat gepaard 

met de bevindingen dat het aanbieden van leeractiviteiten zoals zomerkampen (Cooper, 

Charlton, Valentine, Muhlenbruck & Borman, 2000) en huiswerk (Leone & Richards 

1989; Cooper; in Maranzo et al., 2010) prestaties bevorderen. In het zomerreces 

onderhouden kinderen gedurende deze lange schoolvrije periode hun opgedane 

reken- en taalvaardigheden wisselend waardoor er na deze periode sprake is van 

enige of grotere terugval of verlies. Het betreft hier merendeels de vaardigheden op 

het gebied van rekenen en taal (spelling en automatiseringsoefeningen), eerder dan 

het inzicht in rekenen en lezen. Het verlies van vaardigheden uit zich met name in het 

verlies van routine en in mindere mate in het verlies van inzicht. Bij rekenen lijkt deze 

ontwikkelingsachteruitgang groter dan bij taal (Cooper e.a., 2003; Alexander e.a., 2007).

interventie

Het onderzoek heeft betrekking op vier betrokken partijen: de kinderen (Belfi e.a., 

2011; Hattie 2009), de ouders (Alexander e.a. 2001; Entwisle & Alexander 1995), de 

leerkrachten (Creemers & Kyriakides, 2008; De Fraine, 2004; Jussim & Harber, 2005) 

en het schoolmanagement (Inspectierapport 2011; Schoolplan b.s. Reuzepas 2011-

2012). Tijdens de interventie kunnen deze partijen zorgen voor beïnvloeding van het 

experiment.

 

controlegroep en interventiegroep

Het experiment is uitgevoerd op een basisschool in de Westelijke Mijnstreek te Geleen. 

Groep 2 (19 kinderen) van de Marisstraat vormt de controlegroep en groep 2 (22 

kinderen) van de Verdistraat, de interventiegroep. Beide groepen krijgen op hun eigen 

locatie met hun eigen leerkracht onderwijs. De kinderen uit de interventiegroep gaan 

gedurende het zomerreces oefenstof verwerken middels een vakantieboekje om het 

zogenaamde zomerverlies tegen te gaan. Het vakantieboekje bestaat uit 42 bladzijdes. 

Dit is gebaseerd op 6 weken zomervakantie en elke dag een oefenblad. In een week 

zitten 3 bladen rekenoefenstof en 3 bladen taaloefenstof. Blad 7 bestaat uit het zoeken 

naar een letter of een tekening maken van een voorwerp met deze letter. Onder aan dit 

blad wordt aan de ouders gevraagd een korte evaluatie op te schrijven en te voorzien 
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van een datum . Er komen in totaal 6 letters van het alfabet aan de orde. Dit zijn tevens 

de eerste letters die in groep 3 aangeleerd worden. De kinderen van de controlegroep 

(Marisstraat) werken niet in het vakantieboekje en hebben een “normale” vakantie. 

Vervolgens worden de leeropbrengsten van de controlegroep vergeleken met die van de 

behandelingsgroep.

interventie

interventiegroep
22 kinderen

controlegroep
19 kinderen

CITO-test taal en rekenen

kind werkt in vakantieboekje

ouderparticipatie

zomerreces

kind werkt niet in 
vakantieboekje

CITO-test taal en rekenen

behoud van vaardigheden? verlies van vaardigheden?

startkwalificatie groep 3

ouders

De ouders van de interventiegroep worden in dit experiment gevraagd het 

kennisverwerving proces van hun kind te bestuderen. Tijdens het lange zomerreces 

verliezen kinderen leeropbrengsten die zijn aangeleerd in groep 1 en 2. Dit bemoeilijkt 

de transitie van kleuteronderwijs naar formeel onderwijs. Ouders kunnen een actieve 

rol spelen in het kennisverwervingsproces. Een goede communicatie naar ouders is 

een voorwaarde om dit proces op gang te brengen. In de literatuur wordt een verband 

gelegd tussen communicatie en het effect van beïnvloeding, waarbij we hier uitgaan van 

de zes principes van Cialdini (R. Cialdini, 2009): wederkerigheid, commitment, sociale 

bewijskracht, sympathie, autoriteit en schaarste. Deze zes principes zijn de leidraad 

bij de uitnodiging aan de ouders, de informatieavond, de individuele gesprekken en de 

herinneringsbrief.

De ouders worden uitgenodigd voor een informatieavond waar middels een PowerPoint 

presentatie de opzet van het experiment wordt uitgelegd. Er wordt aan de ouders 

duidelijk gemaakt dat het vakantieboekje een herhaling is van de reeds aangeleerde 

vaardigheden en dat de intentie is het regelmatig ophalen van kennis en kunde tijdens 

het zomerreces. De kinderen moeten de oefeningen zelfstandig maken en waar nodig 

wordt gebruik gemaakt van voor de kinderen bekende pictogrammen. Deze zijn in 

groep 2 aangeleerd en worden in groep 3 gecontinueerd. Dit komt tevens tegemoet aan 

het gegeven dat er ouders zijn die moeite hebben met de Nederlandse taal of niet-

taalvaardig zijn.

leerkrachten

Leerkrachten maken een inschatting over de risico’s die kinderen lopen als ze het 

transitiemoment maken van kleuteronderwijs naar formeel onderwijs op het gebied van 

taalvaardigheden, rekenvaardigheden en gedrag. 

Middels een mini-enquête wordt in kaart gebracht welke kinderen meer of minder risico 

lopen in hun schoolloopbaan naar groep 3.

onderzoeksmethode en data

De vooropgestelde identificatiestrategie gaat uit van een voormeting in juni (voor het 

zomerreces), een interventie en een nameting (na het zomerreces). Een deel van de 
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kinderen heeft de interventie niet ondervonden en is dus de controlegroep.

Concreet zullen de toets-resultaten vergeleken worden tussen controle- en 

behandelingsgroep en over de tijd. Met andere woorden: dezelfde leerlingen zullen 

zowel voor als na het zomerreces een CITO scoretoets maken voor taal en rekenen. Hun 

vooruitgang over de tijd wordt op die manier gemeten. 

Er zijn verschillende bronnen voor het verzamelen van data geraadpleegd. Zo zijn de 

gegevens over de kinderen en hun achtergrond verzameld uit het administratieve 

datasysteem van de betreffende school: de CITO LOVS toets gegevens taal en rekenen, 

het geslacht, leeftijd, schoolopleiding ouders en hun etnische afkomst.

Door middel van een onafhankelijke t-test vergelijken we of de controlegroep 

gemiddeld gezien verschilt van de interventiegroep op 5 verschillende geobserveerde 

karakteristieken: geslacht, leeftijd, opleiding ouders, nationaliteit van de vader en de 

moeder.

De uitkomsten uit de onafhankelijke t-test geven aan dat op basis van de geobserveerde 

karakteristiek een algemeen sterke vergelijkbaarheid is tussen beide groepen. Dit 

komt het gebrek aan random toewijzing van de kinderen aan beide scholen enigszins 

tegemoet.

We verwachten dat de kinderen verlies van vaardigheden in taal en rekenen zullen 

laten zien direct na het zomerreces. Voor de berekening van het verschil tussen de 

vaardigheidsscores in taal en rekenen gebruiken we de onafhankelijke t-test (tabel 1). 

tabel 1

Vaardigheidsscore voor rekenen en taal in de controle- en interventiegroep voor

en na zomerreces

item controlegroep interventiegroep

gemiddelde gemiddelde verschil P - waarde

1 vaardigheidsscore rekenen juni 84,684 85,545 0,861 0,829

2 vaardigheidsscore taal juni 62,842 64,272 1,430 0,644

3 vaardigheidsscore rekenen augustus 86,894 85,409 -1,485 0,717

4 vaardigheidsscore taal augustus 62,947 68,455 5,507 0,123

*  significant op 10% niveau

resultaten voor taal

Uit tabel 1 kunnen we opmaken dat de gemiddelde cijfers van taal bij de nameting 

(augustus) in de behandelingsgroep hoger liggen dan die van de controlegroep. Het 

verschil is echter niet statistisch significant en kunnen dus aan toevalsfactoren te wijten 

zijn.

Om het verschil zuiverder te meten en te ontdoen van het mogelijk verstorende 

effect van andere kenmerken van de kinderen of hun omgeving, hebben we de t-toets 

aangevuld met een multivariate regressie (tabel 2). Deze regressie bestudeert in 

welke mate de taalscore van augustus te voorspellen valt op basis van de vroegere 

taalscore ( juni) en een toenemend aantal achtergrondkenmerken. In model 2 zijn als 

controlevariabelen de kind-kenmerken toegevoegd. In model 3 zijn de kenmerken 

toegevoegd die gerelateerd zijn aan de ouders.

tabel 2

effect van de interventie op studierendement voor taal

model 1 model 2 model 3

i (ß) 4,339* 5,168* 6,541*

(2,474) (2,588) (3,212)

B 0,193 0,229 0,290

taal juni 0,817*** (0,810)*** 0,748***

(0,129) (0,125) (0,515)

controle variabelen voormeting voormeting voormeting

geslacht geslacht

leeftijd leeftijd

etniciteit etniciteit

SES

cultuur

R Square 0,544 0,625 0,635

Obs. 41 41 41

noot 1:  *  significant op 10% niveau  |  **  significantie op 5% niveau  |  ***  significantie op 1% niveau
noot 2:  tussen ( )  standaardfouten

Het effect van de interventie ( i(ß) ) wijst ongeacht het model steeds in dezelfde richting: 

de kinderen uit de interventiegroep deden het beter in augustus dan de kinderen 

uit de controlegroep. Als we kijken naar het gestandaardiseerde effect B (0.290), dan 

concluderen we dat de interventie een klein tot middelgroot effect heeft gehad. 
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De conclusies die we trekken, op basis van bestudering van de resultaten, is dat de 

interventie effect heeft gehad op de taalvaardigheden van de kinderen. Hieruit kunnen 

we vaststellen dat oefenen in de zomervakantie, in combinatie met de medewerking 

van de ouders en ondersteuning van de school, mogelijk kan leiden tot een preventieve 

strategie ter voorkoming van zittenblijven. Verder onderzoek op een grotere groep 

kinderen is wenselijk om het effect naar de algemene Nederlandse populatie te kunnen 

veralgemenen. 

terugkoppeling naar de onderwijspraktijk

Het terugdringen van zittenblijven is een recent uitgangspunt van de Onderwijsinspectie 

in Nederland. Ons schoolsysteem gaat uit van het ononderbroken doorlopen van 

acht schooljaren in heterogene groepen. In de praktijk vallen in elke startende groep 

gedurende de basisschool enkele leerlingen weg die wat betreft leerprestaties de 

onderlaag vormen van de groep. Ze blijven zitten en dit betekent niet alleen dat hun 

leertraject, maar ook hun dagelijkse schoolse omgevingscontext onderbroken wordt. 

Een op de zes basisschoolleerlingen (circa 17 procent) doet langer dan acht jaar over de 

basisschool. Op enkele scholen loopt meer dan de helft van de leerlingen vertraging op. 

Er lijkt een verband te bestaan tussen het aantal vertraagde leerlingen op een school en 

de resultaten op de Eindtoets basisonderwijs (Inspectie van Onderwijs, maart 2012). 

De school die betrokken was in dit onderzoek, wil graag werken aan een professionele 

houding en verhogen van de leeropbrengsten. Deze doelstelling is teambreed besproken 

en krijgt de ondersteuning. Met andere woorden: initiatieven die leiden tot het verhogen 

van de leeropbrengsten zijn voor zowel de directie als de leerkrachten een uitnodiging 

om zowel zichzelf als het onderwijs te verbeteren. 

Bij het implementeren van leer/werkactiviteiten tijdens het zomerreces zou wellicht een 

samenwerking met de buitenschoolse opvang tot stand kunnen komen. De training/

instructie die de ouders vooraf krijgen om hun kind te kunnen ondersteunen in het 

zomerreces, zou tevens kunnen gelden voor het personeel van de buitenschoolse 

opvang. Na de vakantie zou er tijdens de terugkoppeling dezelfde procedure kunnen 

plaatsvinden. Mogelijk zou het ertoe kunnen leiden dat de kinderen een betere start 

maken in het nieuwe schooljaar en we zittenblijven kunnen terugdringen.

De leerkrachten hebben bij het afgelopen experiment hun medewerking verleend. Indien 

we het project doortrekken in de onderbouw zal dit extra tijd en inzet van de collega’s 

vergen. Daarbij wordt aangesloten bij de beleidsvoornemens voor het onderdeel 

woordenschat. Als dit in de onderbouw wordt uitgewerkt in activerende oefenstof die in 

de vakantie gedaan kan worden, zal dit ook zijn vruchten afwerpen in de toets-resultaten 

en mogelijk een link kunnen leggen naar zittenblijven.

Voor de bovenbouw (groep 5, 6, 7 en 8) zou het vakantieboekje veelal 

automatiseringsoefeningen voor rekenen moeten bevatten (Cooper e.a., 2003; 

Alexander e.a., 2007). Het lijkt wenselijk om voor deze groep eerst met een experiment 

te starten, aangezien het andere leerjaren betreft. Met een behandelingsgroep en een 

controlegroep zal mogelijk het effect aangetoond worden. 

conclusie en discussie

Dit onderzoek wil een bijdrage leveren in het voorkomen van verlies van vaardigheden 

tijdens het zomerreces door een experiment uit te voeren waarbij kinderen hun 

aangeleerde taal- en rekenvaardigheden op niveau houden. Het behouden van de 

leerresultaten van de kinderen uit groep 2 zorgt voor een betere start in groep 3 en 

leerlingen maken daardoor kans op betere resultaten in groep 3. Dit onderzoek richt 

zich op het effect van het zomerreces en op het veronderstelde zomerverlies van 

vaardigheden met inachtneming van verschillende aspecten. 

Op de eerste plaats blijkt uit evidence based literatuuronderzoek dat kinderen in 

het zomerreces gedurende deze lange schoolvrije periode hun opgedane taal- en 

rekenvaardigheden wisselend onderhouden, waardoor er na deze periode sprake is van 

enige of grotere terugval of verlies (Cooper, Charlton, Valentine, Muhlenbruck & Borman, 

2000). Bovendien wordt er een link tussen huiswerk en prestaties geconstateerd. 

Met name heeft huiswerk een positieve samenhang met de prestaties van leerlingen 

wanneer ouders voldoende ondersteuning bieden aan hun kinderen (Patall e.a., 2008). 

Ten tweede focussen we op het zomerreces van groep 2 (kleuterschool) naar groep 3 

(formeel onderwijs) om nader de verschillen in toetsresultaten te bepalen van voor en na 

het zomerreces. 

We hebben het effect van het oefenen tijdens het zomerreces op rekenen en taalscores 

geanalyseerd bij 41 kinderen van groep 2. We vergeleken de interventiegroep met de 

controlegroep voor en na het zomerreces en vonden een klein tot medium positief effect 

bij de taalscores. De controlegroep ging niet in scores vooruit, maar ook niet achteruit. 

Bij rekenen vonden we geen significante verschillen tussen de controle groep en de 

interventiegroep.
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De eerder aangetoonde zomerdip zou mogelijk voorkomen kunnen worden door het 

oefenen tijdens het zomerreces. Het zou mogelijk ertoe kunnen leiden dat beslissingen 

over zittenblijven uitgesteld worden tot na het zomerreces. Dit zou mogelijk het aantal 

kinderen dat blijft zitten, kunnen terugdringen.
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Het effect van een verbetertraject 
rapportagevaardigheden op de 
kwaliteit van rapportages in het 
Penitentiair Psychiatrisch Centrum 
van de PI Vught

Annet Versantvoort

introductie

Goed rapporteren op behandel- en begeleidingsdoelen in de context van de 

forensische psychiatrische is niet eenvoudig. Naast de verantwoordelijkheid vanuit 

de gezondheidszorg is men bij het rapporteren ook gebonden aan justitiële wet- en 

regelgeving (Kelk, 2008). Dit maakt het rapporteren voor de afdelingsmedewerkers van 

het Penitentiair Psychiatrisch Centrum van de PI Vught extra complex. De forensische 

psychiatrie vraag als dubbeldiscipline bijzondere kennis en vaardigheden van zowel de 

werknemers als de organisatie (Oei, 2001). 

Interne en externe audits waren aanleiding om het bestaande rapportageproces onder 

de loep te nemen en verbeteracties in te zetten. Een van deze verbeteracties betreft 

een instructie ‘probleemgestuurde verslaglegging’ met de focus op bewustwording 

in relatie tot de zorgopdracht. Deze instructie is gebaseerd op de ‘maatwerktraining 

rapporteren’ die in de pilotfase voorafgaand aan dit onderzoek is ontworpen en succesvol 

was. Omdat niet alle medewerkers van het PPC om logistieke en economische redenen 

in aanmerking kunnen komen voor een uitgebreide training, is ervoor gekozen de 

overige personeelsleden te informeren over de nieuwe rapportagemethode middels een 

instructie gecombineerd met coaching on- the- job en toegang tot speciaal ontwikkelde 

e-learning modules. In deze experimenteel opgezette studie is nagegaan in hoeverre de 

instructie, in combinatie met de ondersteuning, ook daadwerkelijk bijdraagt aan het 

verbeteren van de rapportage in de praktijk. 

verbeteracties

Voor het ontrafelen van het rapportageproces is uitgegaan van een cyclisch model 

behandellijnen. De behandellijnen zoals geformuleerd in het multidisciplinaire 

model zijn stap voor stap en per discipline nagelopen. Dit gaf inzicht in het complexe 

communicatieproces en de discrepantie tussen theorie en praktijk. Een zoektocht naar 

een passende rapportagemethode, leidde naar de methodiek van probleemgestuurde 

verslaglegging. Deze methode wordt in verpleegopleidingen veel gebruikt en sluit goed 

aan op de bestaande behandellijnen in het PPC. 

Ondanks een gemis aan een eenduidige conclusie in de literatuur over de effectiviteit van 

opleiden binnen organisaties, is gekozen voor een combinatie van opleidingsactiviteiten 

en organisatieaanpassingen, onder andere na aanbevelingen uit een uitgebreide 

interne analyse op het PPC. Focus in de literatuurstudie lag op best-practice in 

vergelijkbare instellingen; passende leerstrategieën voor volwassenen; strategieën 
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voor transfer naar de praktijk en praktijkvoorbeelden van leren en implementeren 

binnen de gezondheidszorg (Grol & Wensing, 2011). Ook de leercultuur en sfeer binnen 

organisaties bleek van grote invloed op motivatie tot transfer van kennis (Burke & 

Hutchins, 2008; Egan, Yang & Bartlett, 2004; Joo & Lim, 2009; Van der Weide & Smits 

2003). 

Grosman en Salas (2011) menen dat zelfs effectieve interventies niet tot transfer 

leiden als de werkomgeving de medewerkers niet uitdaagt om het gewenste gedrag 

te hanteren. Significant vinden zij de ondersteuning van supervisors en collega’s in 

dit traject van nazorg. Op basis van bovenstaande literatuur is ervoor gekozen om in 

het verbetertraject supervisors, leidinggevenden en gemotiveerde collega-coaches 

nadrukkelijk een rol te geven in de borging van het traject. Naast de genoemde 

opleidingsacties zijn ook bestaande formats in het rapportagesysteem aangepast aan de 

nieuwe methodiek. 

de interventie

Het effect van de instructie op het rapportageproces is berekend door middel van 

een verschil- in -verschillen analyse. Voorafgaand aan de interventie vond zowel 

bij de controlegroep als bij de interventiegroep een voormeting plaats. Daarna kon 

de interventiegroep gedurende een periode van 12 weken oefenen met de nieuwe 

methodiek met als afsluiting een nameting voor beide groepen. Er was in deze studie 

geen sprake van randomisatie. De interventiegroep betreft afdelingsmedewerkers 

die gedurende het traject nieuw aangenomen zijn op het PPC en waarvan door de 

leiding nadrukkelijk verzocht is hen te scholen op probleemgestuurde verslaglegging. 

Deze medewerkers waren voorafgaand aan de interventie nog niet bekend met de 

methodiek. Voor het selecteren van de controlegroep is gebruik gemaakt van een 

matchingstechniek op relevante observeerbare karakteristieken uit een potentiele groep 

van 82 afdelingsmedewerkers. 

resultaten

Bij controle met een t-test werden tussen de beide groepen geen significante verschillen 

gevonden. De steekproef van 52 personen (CG N=26 en TG N=26) is echter niet 

representatief (Murnane & Willett, 2011) waardoor rekening gehouden moet worden 

met de mogelijkheid van niet-geobserveerde, werkelijke verschillen (type II fout). Als 

meetinstrument voor de effectmeting is gebruik gemaakt van de kwaliteitsindex die 

in de voorafgaande pilotstudie is ontwikkeld. De vragenlijst is samengesteld door 

interne experts en getoetst op betrouwbaarheid door het gebruik van factoranalyse op 

de (sub)schalen. De kwaliteitsindex is een gestandaardiseerde index met gemiddelde 

nul en standaardafwijking 1, zodat de geschatte effecten kunnen gelezen worden als 

effectgrootten.

Met behulp van onafhankelijke T- testen zijn de gemiddelde scores op de nameting 

van de afhankelijke Y variabelen in de controlegroep en interventiegroep met elkaar 

vergeleken. Deze eerste nametingen laten een lichte, niet significante, verbetering zien 

bij zowel de experimentele groep alsook de controlegroep. (positieve verschillen, tabel 1). 

tabel 1

T testen op nameting y variabelen; betrouwbaarheidsinterval 95% 

y variabele mean TG mean CG verschil t-waarde p-waarde 

bewustwording 0,199 -0,027 0,226 0,765 0,448

methodiek 0,234 -0,152 0,387 1,322 0,192

taalgebruik 0,156 0,141 0,014 0,053 0,958

kwaliteitsindex 0,262  0,014 0,248 0,840 0,405

Voor het schatten van de verschil-in-verschillen analyse is gebruik gemaakt van een 

standaard regressiemethode. Om de robuustheid van de test te versterken zijn zes 

controlevariabelen ingebracht. Er zijn drie modellen uitgewerkt voor de analyse op 

kwaliteitsindex. De regressieregressieanalyses bevestigen de eerste metingen. Het 

verschil tussen beide groepen is nihil waarmee geen significant effect is gevonden en de 

nulhypothese niet kan worden verworpen. 

discussie

De interventie blijkt niet of nauwelijks bijgedragen te hebben aan het verbeteren 

van het rapportageproces op het PPC van de PI Vught. Dit in tegenstelling tot de 

rapportagetraining in de pilotfase waarbij de 20 medewerkers na het volgen van een 

uitgebreide rapportagetraining significant (,368) hoger scoorden op de kwaliteitsindex 

dan de controlegroep. Dit kan erop duiden dat een training rapporteren mogelijk 

effectiever is dan een instructie. Op basis van de resultaten uit de huidige studie kunnen 

hierover echter geen steekhoudende uitspraken worden gedaan. Naast een te lage 

power en onvoorziene Spill-over effecten, was er ook sprake van een problematische 

implementatie, die van invloed is geweest op de resultaten. Niet voorzien was de grote 
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impact van de disfunctionerende randapparatuur nodig voor rapporteren en e-learning. 

Dit heeft veel afbreuk gedaan aan het geheel. Desondanks signaleren leidinggevenden, 

coaches-on-the-job en supervisors een licht positieve trend in de dagelijkse 

rapportagepraktijk. 

Voor het vervolg van deskundigheidsbevordering binnen het PPC, impliceren de 

resultaten en evaluaties een herbezinning op de huidige werkwijze. Dit zowel op het 

gebied van inhoudelijkheid alsook op organisatorische zaken. Ervaringen uit deze studie 

kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de interventie en het 

consolideren van de positieve trend. Optimale facilitering van de randvoorwaarden 

en een betere bewaking van de rol en inzet van sleutelfiguren (Grol & Grimshaw, 

2003) zijn onontbeerlijk voor een succesvol vervolg. De succesvolle ervaringen uit de 

pilotfase, vooral op het gebied van instructie- en leerstrategieën, worden nadrukkelijk 

meegenomen in de bijstelling van de deskundigheidsbevordering op het gebied van 

rapporteren. 

Het onderzoek heeft vooral veel inzicht gegeven in de huidige praktijk van rapporteren 

en de communicatie rondom de behandellijnen. Zowel in de literatuur als uit de praktijk 

blijkt dat voor het welslagen van gedragsverandering er een niet aflatende aandacht 

moet zijn voor de methodiek, begeleiding on- the- job, en het zichtbaar faciliteren van 

leren en e-learning (Mariën & Van Audenhove, 2010; Tynjälä & Häkkinen, 2005). 
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Teaching Clear Thinking

Het verbeteren van gecijferdheid en 
risicogeletterdheid als bijdrage aan 
adequatere risicocommunicatie: 
een onderwijsexperiment in het 
hbo

Ab Bertholet

introductie

Studenten Integrale Veiligheidskunde (IVK) aan de Hogeschool Utrecht worden 

opgeleid tot ‘regisseurs van veiligheid’. Ze leren veiligheid te bevorderen door risico’s 

te managen en crises te bestrijden. Risicocommunicatie is voor veiligheidskundigen 

een belangrijk instrument, dat wordt ingezet om de professionele hoofddoelstelling te 

bereiken: dat mensen zich veiliger, gezonder en socialer voelen en gedragen. Uit zowel 

de beroepspraktijk als de wetenschappelijke literatuur blijkt dat helder denken (clear 

thinking) een belangrijke rol kan spelen bij de effectiviteit van de risicocommunicatie, 

zowel aan zender- als aan ontvangerzijde. 

Het experiment dat hieronder wordt beschreven bestaat uit een onderwijsinterventie 

binnen het bachelorprogramma Integrale Veiligheidskunde, die het vermogen tot 

helder denken probeert te bevorderen. Het experiment is ontwikkeld op basis van de 

literatuur en bijgesteld na een pilotfase in het najaar van 2012. Het vermogen tot helder 

denken is gemeten aan de hand van de indicatoren gecijferdheid en risicogeletterdheid. 

De interventie had een klein, positief resultaat, dat door verdieping en opschaling kan 

worden bevestigd.

risicocommunicatie

Dit onderzoek richt zich op de risicocommunicatie in een ruime zin: beïnvloedende 

(overheids)communicatie onder normale, alledaagse omstandigheden, met als doel 

de samenleving veiliger, socialer en/of gezonder te maken. Risicocommunicatie zoals 

die in de private sector door bedrijven wordt bedreven heeft een principieel andere 

doelstelling dan risicocommunicatie in het publieke domein. Voor een commerciële 

organisatie weegt het eigen imago, het eigen voortbestaan en het belang van de eigen 

aandeelhouders zwaarder dan het publieke belang, waarop de overheidscommunicatie 

verondersteld wordt zich in hoofdzaak te richten. Risicocommunicatie in de private 

sector wordt daarom buiten beschouwing gelaten. 

gecijferdheid en risicogeletterdheid

De wetenschappelijke literatuur biedt verschillende verklaringen voor de beperkte 

effectiviteit van risicocommunicatie. Twee bijzondere aspecten, die in eerste 

instantie wat minder voor de hand liggen, zijn relatief lage gecijferdheid en beperkte 

risicogeletterdheid, zowel van ontvangers als van zenders. Het onderzoek naar 
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gecijferdheid dat G. Gigerenzer jarenlang samen met anderen verrichtte (2003), 

(2005) en (2009), toont aan hoe moeilijk het omgaan met cijfers is voor veel mensen 

in de praktijk, hoogopgeleide specialisten niet uitgezonderd. Pas de laatste paar jaar 

wordt het spanningsveld duidelijk tussen de grote rol die cijfers spelen bij onderzoek, 

beleid, management, media en politiek, en de beperkte gecijferdheid van het grootste 

deel van zowel burgers als professionals. Of het nu gaat om de kans op onweer bij 

de weersvoorspelling, de kans op recidive na een geweldsmisdrijf, het risico van een 

medische ingreep of de kans dat een HIV-test de verkeerde uitslag geeft.

In journalistiek, voorlichting, politiek en beleid wordt aan de andere kant vaak met 

groot gemak en weinig precisie omgesprongen met cijfers. Slechts in een beperkt aantal 

gevallen worden cijfermatige representaties ingezet om kennis en inzicht te vergroten 

of een rationeel debat te voeren. Veel vaker nemen cijfers de rol van argumenten over, 

waaraan niet getwijfeld kan of mag worden. Het publiek krijgt niet de kans om cijfers ter 

discussie te stellen, of neemt die kans niet. 

Het begrip risicogeletterdheid wordt door Gigerenzer sterk gekoppeld aan gecijferdheid 

en het kunnen omgaan met kwantitatieve representaties. In aansluiting op onderzoek 

uit de (sociale) psychologie en economie wordt hier een bredere interpretatie van het 

begrip risicogeletterdheid gehanteerd: het vermogen om door redeneren (reasoning) 

om te gaan met systematische, risicogerelateerde denkfouten (biases), die uit de 

werking van het menselijke brein voortkomen. Sinds de prospecttheorie van D. 

Kahneman & A. Tversky (oorspronkelijk 1979, ook in Kahneman, 2012) hebben talloze 

experimentele onderzoeken bijgedragen aan een beter begrip van hoe mensen omgaan 

met onzekerheid. De werking van onze hersenen en de rol van de twee hersensystemen 

I en II daarbij (Kahneman 2012)1, kunnen zowel leiden tot intuïtief trefzekere risico-

inschattingen als tot hardnekkige denkfouten.

R. Dobelli (2011) heeft meer dan honderd systematische denkfouten beschreven, 

die in de loop van vier decennia in experimenten zijn aangetoond en bevestigd. 

Dit type denkfouten wordt ook wel cognitieve illusie genoemd: bedrogen worden 

door beeldvorming in de eigen hersenen. Het bewustzijn van en kunnen omgaan 

met cognitieve illusies bepaalt in belangrijke mate de risicogeletterdheid van een 

persoon. Naarmate iemand deze illusies beter doorziet, is hij of zij in staat om onder 

onzekerheid betere beslissingen te nemen. Zo zal een gemiddelde burger een spontane 

voorkeur hebben voor de beleidsmaatregel met het laagste restrisico, ook als het om 

1  Kahneman onderscheidt het snelle, intuïtieve systeem I en het langzame, analytische systeem II. Waar systeem I 
belangrijk is bij routinematige processen en spontane besluitvorming, is systeem II actief bij intensieve processen van 
denken, besluiten en beredeneerd handelen.

respectievelijk 1% en 0% restrisico gaat (zero-risk-bias). Terwijl iemand die risicogeletterd 

is, onmiddellijk beseft dat de kosten van die laatste procent risicoreductie, zo die 

technisch al realiseerbaar is, in de meeste gevallen onverantwoord hoog zullen zijn. 

Inzicht in de werking van cognitieve illusies (metacognitie) en vaardigheid in de omgang 

ermee zal veiligheidskundigen helpen om de aard, omvang en impact van risico’s beter 

te begrijpen. Daarnaast zullen zij in staat zijn adequatere adviezen uit te brengen 

en in de communicatie met uiteenlopende doelgroepen de juiste doelstellingen en 

risicoboodschappen te formuleren.

onderwijs in helder denken

De vaardigheid, het mentale proces dat nodig is voor een betere omgang met cijfers en 

risico’s kan als een vorm van kritisch denken worden gezien. Waar het om cijfers gaat 

noemt Gigerenzer (2003) het clear thinking. Dobelli (2011) noemt de competentie die 

tot lagere of hogere risicogeletterdheid leidt (de ‘kunst’ van) klares Denken. In beide 

gevallen wordt bedrevenheid in helder denken gezien als oplossing voor het probleem. 

Voor een onderwijsinterventie die zich richt op het verbeteren van deze bedrevenheid 

(als vaardigheid of competentie), is teaching clear thinking daarom wellicht een 

geschikte benaming. Wanneer een les- of trainingsprogramma ontwikkeld kan worden 

dat de vaardigheid in helder denken van bachelorstudenten aantoonbaar verbetert, dan 

neemt daarmee uiteindelijk de effectiviteit van de door deze studenten (als aankomende 

professionals) aangestuurde risicocommunicatie toe. En dat niet alleen: mogelijk zijn 

de jonge beroepsbeoefenaren uiteindelijk succesvoller in alle zeven kerntaken2 van de 

veiligheidskundige. 

2  De zeven kerntaken van een Integraal Veiligheidskundige zijn: regisseren van de aanpak van veiligheidsvraagstukken; 
ontwikkelen van visie op en beleid voor veiligheid; coördineren en implementeren van veiligheidsbeleid; veiligheid 
agenderen; uitvoeren van praktijkonderzoek; adviseren bij veiligheidsvraagstukken; verrichten van managementtaken 
(conform Landelijk Beroepsprofiel IVK, zoals in juli 2012 vastgesteld door het LOO-IV, Landelijk Opleidingenoverleg 
Integrale Veiligheidskunde).
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figuur 1

Risicocommunicatie als instrument van de veiligheidskundige: het communicatieproces 

en de wederkerige relaties met risicoconcept en helder denken (Bertholet, A.G.E.M., 

2013a; 2013b)

risicoconcept

• definitie

• analysee

• context

• perceptie

• besluitvorming

risico-intelligentie

• helder denken*

• kritisch denken

• metacognitie

• competentie

risicocommunicatie

risicomanagement

boodschapzender ontvanger

content

framing

strategie

*  gecijferdheid en risicogeletterdheid

In figuur 1 zijn de wederkerige relaties in beeld gebracht tussen het taakgebied 

risicomanagement, het instrument risicocommunicatie (als proces), het concept risico en 

de risico-intelligentie als professionele competentie.

onderzoeksvraag

Uit de voorgaande probleemschets en de stand van zaken, zowel op theoretisch-

wetenschappelijk vlak als in de praktijk, is de volgende onderzoeksvraag afgeleid: Kan 

‘teaching clear thinking’ een bijdrage leveren aan de gecijferdheid en risicogeletterdheid 

van studenten Integrale Veiligheidskunde, als basis voor adequatere risicocommunicatie?

figuur 2 hieronder geeft de onderzoeksvraag schematisch weer in een conceptueel 

model. De twee kernbegrippen uit de literatuur (gecijferdheid en risicogeletterdheid) 

krijgen daarbij een bredere toepassing, onder de noemer clear thinking. Zie voor een 

gedetailleerde uitwerking ook A.G.E.M Bertholet ( (2012a; 2012b)).

figuur 2 

De onderzoeksvraag als conceptueel model

conceptueel model

Maakt “teaching clear thinking” studenten Integrale Veiligheidskunde

vaardiger in helder denken?

Learning Clear Thinking
hogere gecijferdheid en 

risicogeletterdheid

interventie
verbeterde 

competentie

oorzaak gevolg

Na een kleinschalige pilot met deeltijdstudenten in het najaar van 2012 

(Bertholet, A.G.E.M., 2013a), is een verbeterde versie van een op clear thinking 

gerichte onderwijsinterventie aangeboden aan vier groepen voltijdstudenten. 

Met een combinatie van lessen en training is geprobeerd om de gecijferdheid en 

risicogeletterdheid van vierdejaarsstudenten te verbeteren. De vooruitgang werd 

gemeten met een pretest en een posttest. Om de oorzakelijke samenhang tussen 

interventie en resultaat te kunnen beoordelen zijn beide testen ook aan een 

controlegroep voorgelegd.
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context en ontwerp van de interventie

De experimentele interventie bestond uit een aanpassing van de bestaande 

onderwijsmodule Communicatie bij Veiligheidsbeleid. De helft van de beschikbare 

contacttijd (5 van 10 uur) werd besteed aan het thematisch behandelen en trainen 

van de genoemde vaardigheden. De interventie had tot doel zowel het cognitieve 

(rationeel weten) als het affectieve (intuïtief aanvoelen) niveau te beïnvloeden: direct 

bij de studenten en indirect bij hun doelgroepen, waarop de veiligheidskundige 

risicocommunicatie uiteindelijk gericht is.

inhoud interventie en testen

Bij aanvang zijn de experimentele en de controlegroep onderworpen aan een identieke, 

uit twee delen bestaande pretest, met respectievelijk 4 en 6 vragen, allemaal met 

slechts één juiste antwoordmogelijkheid. Het eerste deel was gebaseerd op de Berlin 

Numeracy Test (Cokely, Galesic et al. 2012) voor gecijferdheid. Ook werd gevraagd naar 

een inschatting van de eigen bekwaamheid, als indicator van het rekenvaardigheids-

zelfvertrouwen. Het tweede deel van de pretest bestond uit 6 korte praktijkvoorbeelden 

(beschreven in circa 50 woorden), waarbij de student moest beoordelen of een bepaalde 

interpretatie of presentatie van een risico(-boodschap) correct was. Aan het einde van 

de interventie heeft zowel in de experimentele als in de controlegroep een identieke 

posttest plaatsgevonden. De aard en omvang van de posttest waren overeenkomstig de 

pretest, de gebruikte vraagstukken vergelijkbaar.

figuur 3

Opbouw van de 5 lessen naar theoretische thema’s, uitmondend in een integratieles 

waarin de voorgaande inzichten werden samengebracht

Teaching Clear Thinking

Gigerenzer Kahneman Dobelli Cialdini Integratie

numeracy
risk literacy

thinking fast and 
slow;
prospecttheory

systematische 
denkfouten

invloedtheorie synthese 
gecijferdheid 
en risico-
geletterdheid

Het lesprogramma, de feitelijke interventie, bestond uit 5 leseenheden waarin 

de belangrijkste wetenschappelijke inzichten op het gebied van gecijferdheid en 

risicogeletterdheid werden gepresenteerd en getraind. De lessen bestonden behalve 

uit een doceergedeelte (presentatie van de betreffende theorie) uit een interactief 

toepassingsdeel. figuur 3 geeft de inhoud van de interventie schematisch weer.

onderzoeksgroepen

Het experiment heeft plaatsgevonden met vier groepen vierdejaarsstudenten Integrale 

Veiligheidskunde (IV4). Een ander cohort (vier groepen derdejaarsstudenten, IV3) 

zijn als controlegroep gebruikt (IV3). De gebruikelijker opties voor vormgeving van 

dit type onderzoek zouden meer bezwaren van complexiteit en vertekening met zich 

mee brengen dan de keuze voor bestaande studentgroepen. Organisatorisch was een 

experiment met gerandomiseerde toewijzing of matching bovendien niet haalbaar 

binnen de onderzoeksperiode. 

Hoewel in beide cohorten IV3 en IV4 telkens ongeveer 120 studenten beschikbaar waren, 

is het aantal valide N (deelnemers aan zowel pre- als posttest) onverwacht aanzienlijk 

lager uitgevallen: respectievelijk 43 en 88. Oorzaken voor dit verschil zijn te vinden 

in de onderwijslogistiek en het feit dat er geen verplichte aanwezigheid gold voor de 

bijeenkomsten waarin de testen werden afgenomen.

resultaten

De uitkomstvariabele van dit experiment is de testscore voor ‘clear thinking’ van de 

deelnemende studenten, met twee uitkomstmaten: de testscore gecijferdheid (0-4) en 

de testscore risicogeletterdheid (0-6), samen te voegen tot een totaalscore op een schaal 

van 0 tot 10. In tabel 1 worden de effectanalyses gepresenteerd van de interventie op de 

experimentgroep. In de eerste kolom is de coëfficiënt (B) van de posttest opgenomen, 

met de standaardfout tussen haakjes eronder. In kolom 2 zijn de regressieresultaten van 

de achtergrondvariabelen weergegeven (B, standaardfout en significantie). In kolom 3 

is het regressieresultaat met toevoeging van de pretest weergegeven, met opnieuw de 

standaardfout tussen haakjes.

Het alleen met de interventie zelf behaalde effect d in kolom 1 (= B/sd = ,159/1,483 

= 0,11 S.D.) valt erg laag uit, in vergelijking met het gevonden effect bij de pilotstudie 

in 2012 onder deeltijdstudenten Integrale Veiligheidskunde (N= 40 interventie- + 25 

controlegroep = 65; d = B/sd = 1,640/1,49 = 1,10 S.D.; Bertholet, A.G.E.M., 2013). 
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Het effect bij de pilot was 10 keer zo groot en bovendien significant op 1%-niveau. 

Het effect van het experiment nu is niet significant.

De regressies op achtergrondkenmerken en de pretest laten zien dat er verschillen 

tussen de onderzoeksgroepen bestaan waarvoor gecorrigeerd moet worden. Het gaat 

voornamelijk om geslacht, leeftijd en vooropleiding. Wanneer voor deze, vooraf niet 

verwachte verschillen tussen beide onderzoeksgroepen wordt gecorrigeerd, blijkt het 

resultaat van de interventie veel groter te zijn. De ongestandaardiseerde coëfficiënt 

B gaat dan van ,159 naar ,447. Omdat de significantie en daarmee de causaliteit van 

dit gecorrigeerde resultaat niet is aangetoond, is er vooralsnog geen sprake van een 

bewezen effect.

tabel 1

Het effect van de interventie ‘Clear Thinking’ op de interventiegroep

Effect interventie op posttest interventiegroep

posttest 1 2

Clear Thinking  (effect interventie) 0,159 0,514 0,447

(standaardfout) (0,272) (0,299) (0,271)

achtergrondkenmerken

geslacht 0,824** 0,711**

(standaardfout) (0,369) (0,339)

leeftijd -0,015* -0,065

(0,080) 0,076

vooropl. mboa 0,956 1,406

(1,043) (0,951)

vooropl. vwoa 1,087** 0,891*

(0,522) (0,474)

economie 0,884 1,204

(1,097) (0,999)

techniek 1,401 1,670

(1,212) (1,313)

gezondheid 0,077 0,637

(1,321) (1,210)

cultuur 0,662 1,361

(1,144) (1,055)

pretest tot. -0,243

(standaardfout) (0,473)

pre gecijf. 0,828*

(0,477)

pre risicog. 0,360

(0,477)

N
131 

(88 IG + 43 CG)

a   Vooropleiding havo is referentiecategorie  |  *   significant op 10% niveau p < 0,10
**  significantie op 5% niveau p < 0,05  |  ***  significantie op 1% niveau p < 0,01
1   analyse met achtergrondkenmerken  |  2  idem met pretest  |  tussen ( )  standaardfout
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conclusies 

Met de uitgevoerde interventie is geprobeerd om de vaardigheid in helder denken bij 

studenten Integrale Veiligheidskunde te verbeteren. De onderzoeksvraag luidde: Kan 

‘teaching clear thinking’ een bijdrage leveren aan de gecijferdheid en risicogeletterdheid 

van studenten Integrale Veiligheidskunde, als basis voor adequatere risicocommunicatie? 

Waar in de pilotstudie bij de posttest nog een significante verbetering van de testscore 

te zien was, is dat bij het positieve resultaat van het experiment niet meer het geval. De 

evidence based methode van onderzoek vereist dat echter wel, voordat over bewezen 

effectiviteit kan worden gesproken.

Na het gevonden effect bij de pilotstudie onder deeltijdstudenten was de verwachting 

dat met een verbeterde interventie, een grotere steekproef en regressiemogelijkheden 

met achtergrondvariabelen een groter en robuuster positief effect, met een grotere 

power bereikt kon worden. Dat is om verschillende redenen niet gebeurd. De 

onderwijslogistiek en het niet-verplichte karakter van de testbijeenkomsten zijn al eerder 

als oorzaak genoemd. De vierdejaarsstudenten van de interventiegroep waren mogelijk 

ook minder gemotiveerd, omdat ze vooral gericht zijn op hun afstudeerproject en de 

resterende vakken uit het vaste curriculum daarbij eerder als ballast ervaren. 

Een positief effect van 0,11 S.D. dat niet significant is, bij een relatief lage power van 

0,187 kan niet zonder meer als bewijs voor de effectiviteit van een interventie worden 

aanvaard. In de literatuur, zoals M. Valcke (2010) en (Cohen in) J.A.C. Hattie (2009) 

wordt vaak een effectgrootte van ,5 wenselijk geacht. Hattie zelf en ook auteurs over 

kosteneffectiviteit relateren de effectgrootte die een interventie de moeite waard maakt 

ook aan de investering die ze vraagt. Deze interventie had geen bijkomende kosten 

naast de beschikbare ontwikkeltijd van de opleiding. De uitkomsten zijn net als bij de 

pilotstudie in lijn met de literatuur, maar de opschaling van het experiment heeft geen 

sterker effect opgeleverd, waardoor de externe validiteit nog moet worden bewezen. 

De regressieresultaten laten echter zien dat een effectgrootte in de buurt van ,5 zeker 

tot de mogelijkheden behoort. Een zuiverder experimentele opzet, met randomisatie 

of matching als selectiemethode, zou de kans op een sterker effect van deze interventie 

zeker vergroten.

De vraag òf, in welke mate en in welke richting de interventie niet alleen de vaardigheid, 

maar ook de zelfinschatting op het gebied van clear thinking beïnvloedt, was geen 

onderdeel van dit onderzoeksontwerp. De interventie zelf was hier ook niet op gericht. 

In de literatuur over bewezen effectieve onderwijsinterventies (o.a. J.A.C. Hattie, 

2009) wordt een belangrijke rol toegekend aan het bevorderen van zelfinschatting en 

zelfvertrouwen, met behulp van metacognitieve strategieën. Het is te overwegen hier bij 

het didactisch concept voor een vervolgonderzoek gericht aandacht aan te besteden.

Voor een vervolgonderzoek is inmiddels een voorstel ingediend, als promotietraject 

aan Maastricht University en ondersteund door het Lectoraat Regie van Veiligheid van 

de Hogeschool Utrecht. Daarbij is een meerledige opschaling het uitgangspunt. Om te 

beginnen wordt de interventie in omvang en inhoud uitgebreid. Daarbij wordt enerzijds 

gekeken naar implementatiemogelijkheden binnen de vernieuwde voltijdtijdopleiding 

aan de Hogeschool Utrecht en anderzijds naar externe uitbreiding bij de andere IVK-

opleidingen in Nederland. 
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Ab Bertholet

Met opleidingen in taalkunde en bedrijfskunde heb ik inmiddels zo’n 25 jaar 

werkervaring in uiteenlopende sectoren van de communicatiebranche. Als vertaler, 

tekstschrijver, projectleider, algemeen manager, adviseur, trainer en docent was ik actief 

in wat met een brede term de beïnvloedende communicatie kan worden genoemd. Vaak 

ging het daarbij om (online) marketingcommunicatie, maar sinds ik in januari 2010 bij de 

opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) van de Hogeschool Utrecht ben gaan werken, 

is het accent verschoven naar de beïnvloedende overheidscommunicatie: communicatie 

voor de publieke zaak, met als doel houding en gedrag van het publiek te beïnvloeden.

 

Veiligheidskundige communicatie kan worden beschouwd als een management-

instrument, dat veel meer resultaat kan opleveren dan nu in de praktijk vaak het 

geval is. Vanaf mijn start als hogeschooldocent zag ik mogelijkheden om aan de 

innovatie van het vak en het onderwijs erin bij te dragen. Het beleid van de Hogeschool 

Utrecht is er bovendien op gericht dat daarbij combinaties met praktijkonderzoek 

en de beroepspraktijk worden gezocht. Daarin lag voor mij een kans om mijn eigen 

professionele ontwikkeling een nieuwe richting te geven: onderzoek om het onderwijs in 

mijn vak te verbeteren.

Tijdens de MEBIT-opleiding heb ik onder begeleiding van ervaren onderzoekers mijn 

onderzoeksvaardigheden gericht kunnen ontwikkelen, in stimulerende samenwerking 

met mijn medestudenten aan de ene kant en mijn collega’s van de hogeschool aan de 

andere kant. 

De houding en de methode die eigen zijn aan evidence based werken leiden tot 

resultaten waarmee het onderwijs echt kan worden verbeterd. Nu mijn MEBIT-onderzoek 

is afgerond ga ik mijn onderzoeksvaardigheden inzetten in een promotieonderzoek 

dat breder gericht is dan alleen het communicatievak. Bij de vernieuwing van de IVK-

opleiding die voor de deur staat, kan ik adviseren door wetenschappelijke evidentie uit 

de literatuur aan te reiken en zelf nieuwe experimenten op te zetten.
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Flipping The Classroom

Passend onderwijs voor de (hoog)
begaafde leerling

Jacolien van Dijk

samenvatting

Om met het vwo-onderwijs aan te kunnen sluiten bij de snel veranderende samenleving 

en bij de specifieke behoeften van (hoog)begaafde leerlingen is met evidence based 

practice onderzocht wat de effecten zijn van het Flipped Learning Model (FLM) op 

leerresultaten en taakbeleving wiskunde op het vwo. Het (quasi-) experimentele 

onderzoek heeft plaatsgevonden in het schooljaar 2012-2013 op het Griftland College 

te Soest onder 37 wiskunde B leerlingen van klas 4 vwo. Er zijn significante verschillen 

in taakbeleving aangetoond ten gunste van de interventiegroep. Uitslag van de 

tevredenheids-enquête ondersteunt dit resultaat. Er zijn vooralsnog geen significante 

verschillen aangetoond tussen de pre- en posttestscores van de interventie- en 

controlegroep aangaande leerresultaten. De verwachting is dat FLM een betekenisvolle 

bijdrage kan leveren aan excellentiebevordering op het vwo. Het stelt de docent in 

staat om in de les meer aandacht te besteden aan individuele feedback, differentiatie, 

samenwerking, hoge orde denkvaardigheden, zelfsturing, oplossingsstrategieën en 

creatieve opdrachten. Hiervan is in eerdere experimentele studies bewezen dat het de 

resultaten van begaafde en getalenteerde leerlingen verbetert. 

achtergrond

Passend onderwijs voor de (hoog)begaafde leerling is onderwijs dat enerzijds voorziet in 

de specifieke behoeften van cognitief sterke leerlingen en anderzijds aansluit bij de snel 

veranderende samenleving. 

Lange tijd werd er gedacht dat (hoog)begaafde leerlingen ‘vanzelf’ wel goed 

terechtkomen en is de zorg en aandacht in het Nederlandse onderwijs met name 

uitgegaan naar leerlingen die ‘aan de onderkant’ uitvallen. De laatste jaren is de 

aandacht voor de groep (hoog)begaafden echter gegroeid en is het inzicht ontstaan 

dat ook zij extra ondersteuning en een passende onderwijsplek nodig hebben. Uit 

internationaal vergelijkend onderzoek is gebleken dat de prestaties van Nederlandse 

leerlingen gemiddeld behoorlijk goed zijn, maar dat onze 20% best presterende 

leerlingen achterblijven ten opzichte van andere landen (Van Bijsterveld & Zijlstra, 2011). 

Vanuit het ministerie van OCW hebben scholen de opdracht gekregen de komende 

jaren in te zetten op excellentiebevordering (YoungWorks, 2011) en opbrengstgericht te 

werken aan een ambitieuze leercultuur. 

152
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We bevinden ons momenteel in een sterk veranderende samenleving en ons huidige 

onderwijssysteem - daterend uit het industriële tijdperk - lijkt niet langer toegerust 

deze veranderingen bij te kunnen benen (Moravec, 2013). Terwijl er vanuit de overheid 

een steeds grotere vraag komt naar wetenschappelijke onderbouwing en effectmeting 

van vernieuwingen en er een steeds groter belang gehecht wordt aan prestaties –

uitgedrukt in cijfers- van leerlingen op met name de kernvakken, doet de samenleving 

een steeds groter beroep op 21e eeuwse vaardigheden (Voogt & Roblin, 2010) van 

zowel leerlingen als docenten. Tegen deze duale achtergrond is er van binnenuit het 

onderwijs een stille revolutie aan het ontstaan. Steeds meer docenten maken uit eigen 

initiatief screencasts van hun computer desktops, nemen video’s van hun lessen op of 

verzamelen video’s van internetsites zoals TED-ED, Khan Academy of YouTube Edu om 

hun lessen meer betekenisvol te kunnen laten zijn en om in de les meer tijd over te 

houden voor activerende didactiek, individuele begeleiding en differentiatie naar tempo 

en niveau. Directe instructie en kennisoverdracht, hetgeen traditioneel gezien vaak 

plaatsvindt tijdens klassikale lessen, wordt door deze docenten met behulp van moderne 

technologie verschoven naar de individuele leeromgeving (huiswerk of keuzewerktijd) 

om zo in de les meer tijd vrij te maken voor activiteiten om deze kennis te verwerken en 

toe te passen. Dit fenomeen, waarbij de leerling meer centraal komt te staan en de rol 

van de docent verandert van kennisoverdrager naar begeleider in het leerproces wordt 

ook wel het Flipped Learning Model (FLM), the flipped classroom, inverted classroom of 

reversed classroom genoemd, in het Nederlands kortweg Flip de Klas (Bergmann & Sams, 

2012; Hamdan et al., 2013). 

onderzoeksopzet

Met evidence based practice is onderzocht of FLM een bijdrage kan leveren aan het 

meer passend maken van het onderwijs voor de (hoog)begaafde leerling. Hiertoe is de 

volgende onderzoeksvraag opgesteld:

wat is het effect van het Flipped Learning Model op leerresultaten en 
taakbeleving wiskunde op het vwo?

Op basis van literatuuronderzoek naar FLM en een review van studies naar bewezen 

verbetering van resultaten van getalenteerde en begaafde wiskunde leerlingen is 

de interventie Flip de Klas ontworpen. Het basisprincipe van de interventie is het 

verplaatsen van hoge orde denkvaardigheden vanuit de individuele leerruimte (huiswerk, 

keuzewerktijd) naar de klassikale omgeving door het inzetten van instructievideo’s als 

huiswerk (figuur 1). Hiertoe heeft de docent-onderzoeker zelfgemaakte screencasts 

geplaatst op een persoonlijke website1. 

figuur 1

Gewone Klas versus Flip de Klas gekoppeld aan Bloom’s Revised Taxonomy
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Bovengenoemde interventie is gedurende het schooljaar 2012-2013 tweemaal 

uitgevoerd in een (quasi-) experimentele setting. Deelnemers aan het onderzoek waren 

alle 37 wiskunde B leerlingen uit leerjaar 4 vwo van het Griftland College te Soest 

(figuur 2). Interventie- en controlegroep werden ingedeeld volgens bestaande 

clustergroepen en zijn vooraf met verschiltoetsen vergeleken op observeerbare 

achtergrondkenmerken. 

1 www.wiskundejuf.nl
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Om het effect op leerresultaten te kunnen meten werd in de voor- en nameting gebruik 

gemaakt van door de docent-onderzoeker ontworpen schriftelijke toetsen die onder 

gelijke omstandigheden zijn afgenomen. Het effect op taakbeleving werd gemeten 

aan de hand van een pre-taak- en posttaakvragenlijst gebaseerd op de gevalideerde 

“Online Motivation Questionnaire” (Boekaerts, 2002). Gedurende de interventieperiode 

is door beide groepen in een logboek bijgehouden hoeveel minuten er werd besteed 

aan huiswerktijd en toetsvoorbereidingstijd. Na afloop hebben alle deelnemers aan de 

interventie een tevredenheids-enquête ingevuld.

figuur 2

Grafische weergave van het onderzoeksdesign

deelnemers (N = 37)tijdlijn

oktober 2012

november 2012

mei 2013

juni 2013

voormeting - I

nameting - I

nameting - II

voormeting - II

interventie groep
(N = 18)

Flip de Klas
5 weken

4 lessen van 45 min. p.w.

Flip de Klas
5 weken

3 lessen van 45 min. p.w.

controle groep
(N = 19)

gewone klas
5 weken

4 lessen van 45 min. p.w.

gewone klas
5 weken

3 lessen van 45 min. p.w.

resultaten

Beide groepen zijn vergeleken op voormeting, nameting en groei van huiswerktijd, 

toetsvoorbereidingstijd en toetscijfers. Om het effect van Flip de Klas op taakbeleving te 

kunnen meten zijn de vragen van de pretaak- en posttaakvragenlijst met factoranalyse 

teruggebracht tot vijf componenten. De interventiegroep heeft significant hoger 

gescoord op de componenten Succes-verwachting, Taakmotivatie en Taakinzet 

dan de controlegroep. Op de componenten Zelfvertrouwen en Taakangst scoorden 

beide groepen vergelijkbaar. Qua leerresultaten zien we dat de interventiegroep 

beter heeft gescoord dan de controlegroep, echter niet significant. Aangezien beide 

groepen significant bleken te verschillen op de achtergrondkenmerken profielkeuze 

en advies basisschool, is er een meervoudige regressieanalyse uitgevoerd waarbij deze 

achtergrondkenmerken zijn opgenomen als verklarende variabelen. Uit deze analyse 

blijkt dat een NT-profiel een significant positieve voorspeller is voor de groei in cijfer en 

V-advies groep 8 juist een significant negatieve voorspeller (tabel 1). 

tabel 1

Regressieanalyse op cijfergroei 

model 1 model 2 model 3

N 37 35 35

R2 0,012 0,242 0,521

effect size 0,112 0,266 0,243

constante
-0,968**
(0,459)

-0,849
(0,647)

48,437***
(13,691)

Flip de Klas
0,438

(0,658)
1,061

(0,758)
0,971

(0,680)

V-advies groep 8
-1,551**
(0,687)

-1,417**
(0,586)

NT-profiel
1,700*

(0,925)
0,766

(0,814)

EM-profiel
-0,924
(1,090)

0,704
(1,044)

leeftijd (maanden)
-0,239***
(0,069)

versneld PO
-3,125**
(1,240)

opleiding moeder
-0,647*
(0,337)

*  p < 0,10  |  **  p < 0,05  |  ***  p < 0,01 (tweezijdig)
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Uit de tevredenheids-enquête komt naar voren dat een ruime meerderheid van de 

leerlingen positief is over Flip de Klas. Leerlingen hebben meer hulp ervaren bij het 

maken van de opgaven, zijn beter het eigen studietempo gaan bepalen en geven aan 

beter te zijn gaan scoren op de toets. De communicatie met docent en medeleerlingen is 

toegenomen en leerlingen zijn meer uitgedaagd en gemotiveerd geraakt. Ze vinden dat 

ze door de screencasts beter uitleg hebben gekregen dan in een ‘traditionele’ les. 

conclusie

Het aan de werkvloer ontsproten Flipped Learning Model (FLM) draagt mogelijkheden 

in zich om het vwo-onderwijs beter passend te maken bij de specifieke behoeften van 

(hoog)begaafde leerlingen alsmede ruimte te creëren voor het integreren van 21e eeuwse 

vaardigheden in de les. Hiermee komt FLM tegemoet aan de ambities van het ministerie 

van OCW om de komende jaren in te zetten op excellentiebevordering en de zorgplicht 

die scholen krijgen in het kader van de Wet op Passend Onderwijs. Bovendien springt 

FLM in op veranderingen in de samenleving die dringend vragen om aanpassingen 

van het huidige onderwijssysteem. FLM maakt het voor de docent mogelijk meer 

aandacht te besteden aan individuele feedback, differentiatie, samenwerking, hoge orde 

denkvaardigheden, zelfsturing, oplossingsstrategieën en creatieve opdrachten. Hiervan is 

in eerdere experimentele studies bewezen dat ze de wiskunderesultaten van begaafde 

en getalenteerde leerlingen verbeteren (Van Dijk, 2013). Leerlingen die deelnamen aan 

de interventie scoorden significant hoger op taakbeleving, maar gaven geen significant 

positief effect op leerresultaten. Er zijn een aantal mogelijke verklaringen voor het 

uitblijven van significant positieve effecten. De eerste verklaring is de korte duur van de 

interventie waardoor lange termijneffecten niet zichtbaar zijn. De tweede verklaring is 

de grootte van de steekproef en de power van het experiment; deze zijn dusdanig klein 

dat alleen een groot effect zou kunnen opvallen. De derde verklaring is dat de omslag 

van docent-gestuurd naar meer leerling-gestuurd onderwijs een grote aanpassing 

vraagt van zowel docent als leerling. De energie van de docent-onderzoeker is tijdens dit 

onderzoek met name gaan zitten in het maken van de screencasts. Aanbeveling is om bij 

vervolgonderzoek meer gebruik te maken van reeds bestaand videomateriaal en expliciet 

na te denken over activerende didactiek om in te zetten in de vrijgekomen lesruimte.
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Jacolien van Dijk (1973) is geboren en getogen in Zwolle. Met een vwo-diploma en een 

propedeuse bouwkunde op zak (TU Eindhoven), besloot ze in 1992 de stap richting het 

onderwijs te maken door wiskunde te gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Na het succesvol afronden van haar doctoraalstudie en de postdoctorale lerarenopleiding 

(1e-graads) begon ze in 1997 als wiskundedocent op het Maartens College in Haren. In 

2000 verliet ze het hoge noorden en vond ze haar thuis op het Griftland College te Soest, 

waar ze onlangs haar 12,5-jarig jubileum heeft gevierd. Niet alleen als wiskundedocent 

en mentor 456 vwo, maar ook op vele andere terreinen in en om de school is Jacolien 

betrokken bij haar leerlingen. Haar nieuwe functie als excellentiecoördinator komt 

volledig tegemoet aan haar wens om jongeren nog gerichter te kunnen helpen bij het 
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DTPA - Dutch Teachers and Policymakers Academy is onderdeel van TIER
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Annet Versantvoort  |  Ab Bertholet  |  Jacolien van Dijk

Evidence based werken in het onderwijs staat sterk in de belangstelling.

Deze bundel is de vierde in de reeks Academische Meesterwerken en weerspiegelt 

in een aantal nieuwe voorbeelden hoe docenten evidence based kunnen werken. 

Het toont aan dat docenten ontwikkelaar en onderzoeker van innovaties in het 

onderwijs zijn en zo bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van onderwijs.

www.maastrichtuniversity.nl

Based in Europe, focused on the world. Maastricht University is

a stimulating environment. Where research and teaching are

complementary. Where innovation is our focus. Where talent

can flourish. A truly student oriented research university.

Evidence based
verbeteren van het onderwijs

 
co

n
ce

p
t 

&
 d

es
ig

n
 

B
O

N
N

É+
JA

N
  |

  0
24

2


	Meesterwerken
	Coöperatief leren als didactische werkvorm ter verbetering van de leesvaardigheid Engels
	Het woord is aan de leerling  Een experimenteel onderzoek naar de effecten van leerlinggestuurde ges
	The game continues! Op het vmbo 
	Resultaatverbetering door differentiatie in heterogene groepen 
	Betekenisvol leren door conceptmapcorrectie  Quasi-experimenteel onderzoek naar mogelijkheden van ma
	De mentor als coach op persoonlijke leerdoelen  Over mentor-feedback bij Pabostudenten
	De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs: een rol voor de leerling  
	De impact van actieve muziek-instructie op de prestaties van leerlingen in het Arubaanse rekenonderw
	Studieloopbaanbegeleiding (SLB) en het effect op studieresultaten  Een quasi-experimenteel onderzoek
	Kan het stellen van doelen, bijhouden van studievoortgang en feedback toetscijfers verbeteren?
	De invloed van Nederlandse speelfilms op de spreekvaardigheid en motivatie van pabostudenten op Arub
	Kunnen kinderen het verlies aan vaardigheden tijdens het zomerreces beperken?   Over het effect van 
	Het effect van een verbetertraject rapportagevaardigheden op de kwaliteit van rapportages in het Pen
	Teaching Clear Thinking  Het verbeteren van gecijferdheid en risicogeletterdheid als bijdrage aan ad
	Flipping The Classroom  Passend onderwijs voor de (hoog)begaafde leerling
	Contact
	inhoudsopgave

	Inleiding: 
	Hans de Rouw: 
	Marcel Schoenmakers: 
	Jolien van Dijk: 
	Ab Bertholet: 
	Annet Versantvoort: 
	Emily van Gool: 
	Ingrid Captain: 
	Maarte van der Eem: 
	Michel Mohr: 
	Jacqueline Landa: 
	Johan Boone: 
	Erwin van Dooren: 
	Henk Acampo: 
	Marlau van Rens: 
	Rose-Marie Provence: 
	terug naar de inhoudsopgave 2: 
	terug naar de inhoudsopgave 3: 
	terug naar de inhoudsopgave 4: 
	terug naar de inhoudsopgave 5: 
	terug naar de inhoudsopgave 6: 
	terug naar de inhoudsopgave 7: 
	terug naar de inhoudsopgave 8: 
	terug naar de inhoudsopgave 9: 
	terug naar de inhoudsopgave 10: 
	terug naar de inhoudsopgave 11: 
	terug naar de inhoudsopgave 12: 
	terug naar de inhoudsopgave 13: 
	terug naar de inhoudsopgave 14: 
	terug naar de inhoudsopgave 15: 
	terug naar de inhoudsopgave 16: 
	terug naar de inhoudsopgave 17: 
	terug naar de inhoudsopgave 18: 
	terug naar de inhoudsopgave 19: 
	terug naar de inhoudsopgave 20: 
	terug naar de inhoudsopgave 21: 
	terug naar de inhoudsopgave 22: 
	terug naar de inhoudsopgave 23: 
	terug naar de inhoudsopgave 24: 
	terug naar de inhoudsopgave 25: 
	terug naar de inhoudsopgave 26: 
	terug naar de inhoudsopgave 27: 
	terug naar de inhoudsopgave 28: 
	terug naar de inhoudsopgave 29: 
	terug naar de inhoudsopgave 30: 
	terug naar de inhoudsopgave 31: 
	terug naar de inhoudsopgave 32: 
	terug naar de inhoudsopgave 33: 
	terug naar de inhoudsopgave 34: 
	terug naar de inhoudsopgave 35: 
	terug naar de inhoudsopgave 36: 
	terug naar de inhoudsopgave 37: 
	terug naar de inhoudsopgave 38: 
	terug naar de inhoudsopgave 39: 
	terug naar de inhoudsopgave 40: 
	terug naar de inhoudsopgave 41: 
	terug naar de inhoudsopgave 42: 
	terug naar de inhoudsopgave 43: 
	terug naar de inhoudsopgave 44: 
	terug naar de inhoudsopgave 45: 
	terug naar de inhoudsopgave 46: 
	terug naar de inhoudsopgave 47: 
	terug naar de inhoudsopgave 48: 
	terug naar de inhoudsopgave 49: 
	terug naar de inhoudsopgave 50: 
	terug naar de inhoudsopgave 51: 
	terug naar de inhoudsopgave 52: 
	terug naar de inhoudsopgave 53: 
	terug naar de inhoudsopgave 54: 
	terug naar de inhoudsopgave 55: 
	terug naar de inhoudsopgave 56: 
	terug naar de inhoudsopgave 57: 
	terug naar de inhoudsopgave 58: 
	terug naar de inhoudsopgave 59: 
	terug naar de inhoudsopgave 60: 
	terug naar de inhoudsopgave 61: 
	terug naar de inhoudsopgave 62: 
	terug naar de inhoudsopgave 63: 
	terug naar de inhoudsopgave 64: 
	terug naar de inhoudsopgave 65: 
	terug naar de inhoudsopgave 66: 
	terug naar de inhoudsopgave 67: 
	terug naar de inhoudsopgave 68: 
	terug naar de inhoudsopgave 69: 
	terug naar de inhoudsopgave 70: 
	terug naar de inhoudsopgave 71: 
	terug naar de inhoudsopgave 72: 
	terug naar de inhoudsopgave 73: 
	terug naar de inhoudsopgave 74: 
	terug naar de inhoudsopgave 75: 
	terug naar de inhoudsopgave 76: 
	terug naar de inhoudsopgave 77: 
	terug naar de inhoudsopgave 78: 
	terug naar de inhoudsopgave 79: 
	terug naar de inhoudsopgave 80: 


