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1. Inleiding 

In het landelijke Doorbraakproject Onderwijs & ICT werken negen praktijksituaties (besturen met 

daar onder vallende scholen) in het po en 60 vo-scholen binnen tien leerlabs aan de ontwikkeling 

van gepersonaliseerd leren met ict. Zij doen ieder een deelonderzoek naar hun eigen beoogde, 

gerealiseerde en ervaren interventie en de opbrengsten daarvan. Een consortium bestaande uit 

Oberon en de universiteiten van Leiden en Utrecht is verantwoordelijk voor het landelijke 

onderzoek. Het landelijke onderzoek in Doorbraakproject Onderwijs & ICT richt zich allereerst op 

de vraag wat de kenmerken zijn van gepersonaliseerd leren met ict in de leerlabs en 

praktijksituaties. Vervolgens is de vraag of er verbanden zijn tussen deze kenmerken met de 

opbrengsten van het gerealiseerde onderwijs. Het landelijk onderzoeksteam dat onderzoek doet 

naar de Doorbraakprojecten stelt dat docenten weliswaar veel mogelijkheden hebben om 

gepersonaliseerd leren vorm te geven, maar weinig houvast om dit op maat te doen voor alle 

leerlingen. En leerlingen beschikken op hun beurt over te weinig vaardigheid om een 

gepersonaliseerd leertraject effectief vorm te geven. Het landelijk onderzoeksteam veronderstelt 

dat ict docenten en leerlingen hierbij kan ondersteunen.  

 

Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek bij de Jan Ligthartschool en de Emmausschool. 

Het rapport heeft betrekking op het schooljaar 2016-2017. De scholen willen meer maatwerk 

realiseren in vakgebieden waarin voorheen klassikaal les werd gegeven en hebben daarbij 

verschillende digitale middelen gezocht. Beide basisscholen hebben van 2013 tot 2015 

deelgenomen aan iXpeditie Maatwerk. In dit project heeft het iXperium / Centre of Expertise Leren 

met ict van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) samengewerkt met 9 basisscholen van 

Arnhemse po-besturen Delta, Basis en Fluvius, verenigd in het Community Learning Centre (CLC) 

Arnhem. Samen met een aantal kennispartners (Radboud Universiteit Nijmegen, Open 

Universiteit, Lectoraat Leren met ict en Lectoraat Toetsen en Beoordelen van HAN Faculteit 

Educatie, Lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek HAN Faculteit Gedrag Gezondheid 

Maatschappij en Marant) zijn de basisscholen aan de slag gegaan met het vormgeven van 

maatwerk met ict op scholen. Twee van deze scholen hebben in aansluiting op iXpeditie Maatwerk 

subsidie aangevraagd en gekregen in het kader van het landelijk Doorbraakproject Onderwijs & 

ICT. Dit zijn de Emmaus- en Jan Ligthartschool, beiden te Arnhem. De Emmausschool wil leerlingen 

instructie op maat geven bij rekenlessen. De school maakt daartoe gebruik van Snappet, dat de 

mogelijkheid biedt om de kinderen instructie op hun eigen niveau te geven op basis van de 

informatie die Snappet real-time voor de leraar genereert. Snappet wordt ingezet in groep 5 t/m 8, 

wat inhoudt dat vier klassen (combinatiegroepen, circa 120 leerlingen) en zes leraren deelnemen 

aan het onderzoek. Bij de Jan Ligthartschool wordt bij de lessen wereldoriëntatie (wo) gewerkt 

met Blinkstudio. Deze wo-methode wordt zo ingezet dat kinderen op hun eigen manier kunnen 

leren en er sprake is van variabel toetsen. Blink wordt in de onderzoeksperiode ingezet in groep 
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5/m 8. Dat betekent dat zeven klassen (circa 180 leerlingen) inclusief 7 leraren onderdeel 

uitmaken van het onderzoek.  

1.1. Naar gepersonaliseerd onderwijs met ict 
Het doel van leren op maat is het maximaliseren van het potentieel van alle leerlingen door 

proactief leerervaringen te ontwerpen in antwoord op individuele behoeftes van leerlingen 

(Santangelo & Tomlinson, 2012, p. 310). De eisen en het niveau van de leeractiviteiten sluiten aan 

op de behoeften, interesses en capaciteiten van de individuele leerling (Prain et al., 2015). Vanuit 

een pedagogisch perspectief houdt leren op maat in dat er kan worden gevarieerd in waarom, 

wat, hoe, wanneer, met wie en in welk tempo leerlingen leren (Moje, 2007).  

Leren op maat kent verschillende verschijningsvormen, te weten differentiatie, adaptief leren, 

individueel leren en gepersonaliseerd leren ( Kester, 2016). Differentiatie definieert Kester (2016) 

als onderwijs op maat voor homogene groepen. Daarbij maakt ze onderscheid tussen convergente 

differentiatie (elke groep bereikt dezelfde uitkomst) en divergente differentiatie (elke groep 

bereikt een andere uitkomst). Adaptief leren is volgens Kester het leren op maat voor individuen, 

individueel leren is leren in eigen tempo en gepersonaliseerd leren is docent en leerling samen aan 

het stuur (‘shared control’ model).  

Personaliseren van leren 

Bij gepersonaliseerd leren is de leerling mede-eigenaar van zijn leerproces en sluit het onderwijs 

aan op zijn behoeften, capaciteiten en interesses (Bartle, 2015). Hargreaves (2006) geeft hierbij 

aan dat leerling en leraar, ieder met een eigen rol, samen verantwoordelijk zijn voor het 

leerproces. De leeromgeving maakt vraagsturing door de leerling mogelijk, waarbij rekening wordt 

gehouden met de interesses en leerstijl van de leerling. Het onderwijs wordt meer vormgegeven 

op basis van de betrokkenheid en zelfstandigheid van de leerling, waarbij meer variëteit in 

leerdoelen en/of -routes wordt geboden. De leerling heeft zelf de ruimte om het leren te sturen, 

het leren te verbinden met eigen interesses en talenten en zelf verantwoordelijkheid te dragen 

voor het eigen leren. De leerling krijgt autonomie. 

Leren is gepersonaliseerd wanneer het aansluit bij de individuele leerbehoeften van leerlingen en 

de leerling regie heeft op zijn eigen leerproces. Dit betekent echter niet dat het leren ook een 

individuele aangelegenheid is (Van Loon, Van der Neut, De Ries & Kral, 2016). Leren vindt plaats in 

interactie met medeleerlingen, leraren, ouders en de leeromgeving. Leren vraagt om deelname 

aan gezamenlijke activiteiten (Moje, 2007). “Personalized learning is more than individualized 

coaching, in that students participated in collective, structured activity with scaffolded support 

from their teachers, including modelling, guidance in goal-setting, and timely feedback” (Campbell 

et al., 2007).  

Kester (2016) maakt in haar presentatie met betrekking tot personaliseren van leren onderscheid 

in zelfsturend en zelfregulerend leren. Bij zelfsturend leren formuleren leerlingen leerbehoeften 

en leerdoelen en selecteren ze een leertaak. Bij zelfregulerend leren doorlopen ze cyclisch een 
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aantal stappen bij de uitvoering van een taak: oriënteren, plannen, monitoren, sturen en self-

assessment.  

Dimensies van personaliseren van leren en de organisatie van het onderwijs 

Personaliseren van het leren kan op uiteenlopende manieren vorm krijgen op school. Dit is 

afhankelijk van de keuzes die de school maakt op twee dimensies: de dimensies van externe regie 

versus zelfregie en collectief belang versus individueel belang (Van Loon, Van der Neut, De Ries & 

Kral, 2016).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1.1 Dimensies van personaliseren van leren 
 

De eerste dimensie is die van regie op het leren. Dat wil zeggen: de invloed op en 

verantwoordelijkheid voor het leerproces als het gaat om wat, wanneer, waar, hoe, waarom, met 

wie en in welk tempo, leerlingen leren. Aan de ene kant van de dimensie berust de regie volledig 

op de leraar of een andere actor. Dit kan ook een ict-toepassing zijn die de regie overneemt. Aan 

de andere kant van de dimensie staat de leerling die de volledige regie heeft over zijn eigen 

leerproces. Tussen de twee uitersten zijn allerlei mengvormen, waarbij leerlingen in meer of 

mindere mate mede-eigenaar zijn van hun eigen leerproces (Van Loon, Van der Neut, De Ries & 

Kral, 2016). Het landelijk onderzoeksteam spreekt in dit verband van ‘shared control’. De andere 

dimensie is die van collectief belang en individueel belang. Als de nadruk ligt op het collectief 

belang en collectieve doelen, blijft er minder ruimte over om individuele keuzes te maken (in ’t 

Veld, 2015). Er is nauwelijks sprake van personaliseren en alle leerlingen krijgen hetzelfde 

Individueel belang 

Zelfregie Externe regie 

Collectief belang 
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onderwijs (‘one size fits all’). Naarmate het individueel belang zwaarder weegt en onderwijs 

aansluit op individuele doelen en leerbehoeften, kunnen leerlingen meer gepersonaliseerde 

leertrajecten volgen of zelfs hun eigen leertraject ontwerpen (‘one size fits one’) (Van Loon, Van 

der Neut, De Ries & Kral, 2016).   

 

Een keuze op de dimensies kan gevolgen hebben voor de rol van leraar en leerlingen, voor de inzet 

van ict en voor de organisatie van het onderwijs, zoals leerbronnen, groeperingvorm en tijd en 

plaats van leren. Bij de inzet van ict is er sprake van een breed spectrum van functies, met aan de 

ene kant ict-toepassingen die de leerlingen ondersteunen bij het uitoefenen van zelfregie en aan 

de andere kant ict-toepassingen die de regie overnemen van de leraar (Marquenie, Opsteen, Ten 

Brummelhuis en Van der Waals, 2014). “Bij het shared-control-model staan docent en leerling 

samen aan het stuur. Met behulp van een (ict-gedreven) ‘controle-schuifje’ kan men de controle 

afwisselend meer bij de docent of meer bij de leerling leggen. Zo wordt het leren, de motivatie en 

het zelfregulerend vermogen van leerlingen bevorderd, is de veronderstelling”, aldus het landelijk 

projectteam dat onderzoek doet naar de Doorbraakprojecten Onderwijs & ICT.  

 

1.2. Onderzoek 
Deze paragraaf bevat de onderzoeksvragen en geeft een beschrijving van de opzet en uitvoering 

van het onderzoek. 

1.2.1. Onderzoeksvragen 

De centrale onderzoeksvraag luidt:  

Hoe wordt maatwerk met ict vormgegeven met respectievelijk Snappet en Blinkstudio en welke 

effecten op leerresultaten en motivatie worden daarmee gerealiseerd? 

Deze vraag is opgesplitst in de volgende deelvragen: 

 Wat voor maatwerk wordt beoogd en welke ict toepassing wordt ingezet, op welke manier 

en met welk doel (beoogde interventie en gewenste effecten)? 

 Wat voor maatwerk wordt gerealiseerd en welke ict-toepassing wordt ingezet 

(gerealiseerde interventie)? 

 Wat betekent dit voor de rollen van leraren en leerlingen? 

 Hoe ervaren de leraren en leerlingen het maatwerk met ict (ervaren interventie)?  

 Wat zijn de (gepercipieerde) effecten van deze vorm van maatwerk met ict, op de 

leerprestaties (binnen het betreffende vakgebied, respectievelijk rekenen en 

wereldoriëntatie) en motivatie? 

1.2.2. Onderzoeksopzet 

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de beoogde, de uitgevoerde en de ervaren 

interventie. Bij de ervaren interventie gaat het zowel om de optiek van leraren als van leerlingen. 
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In navolgende tabel worden per onderdeel de variabelen, het onderzoeksobject en de 

onderzoeksactiviteit genoemd. 

 

Tabel 1.1 Variabelen, het onderzoeksobject en de onderzoeksactiviteit  
Onderdeel  Variabelen Onderzoeksobject  Onderzoeksactiviteit 

Beoogde 
interventie 

- Onderwijskundige visie 
- Inzet en reden van 
inzet van ict 
- Rol van de leraar en 
leerling bij maatwerk 

Schoolplan en ict-plan   Documentanalyse 

 - Beoogde interventie en 
vorm van maatwerk 
daarin 
- Beoogde inzet en 
meerwaarde van ict  
- Beoogde rol van de 
leraar en leerling 
- Beoogde effecten: hoe 
en waarom? 

Leraren en schoolleider  Groepsinterview 

Uitgevoerde 
interventie 

- Vormgeving maatwerk 
Inzet ict 
- Rol van de leraar en 
leerling 

Groepen in midden- en bovenbouw  
Leraren   

Observatie 
Groepsinterview  
 

Ervaren 
interventie 

- Ervaren interventie 
- Gerealiseerde effecten 
- Gerealiseerde inzet en 
meerwaarde van ict 

Leraren en leerlingen   Groepsinterviews 
 

Gerealiseerde 
effecten  

Effect op cognitief 
niveau  
*Emmaus- rekenen 
 
 
 
 
*Jan Ligthart - 
wereldoriëntatie 

Cito-scores/ vergelijking: 
*Cito-scores leerlingvolgsysteem voor 
rekenen over meerdere schooljaren voor 
de groepen 5 tot en met 8 
 
*Cito-eindscore voor onderdeel 
wereldoriëntatie over meerdere 
schooljaren 

Verzamelen Cito-gegevens 

Gerealiseerde 
effecten 

Effect op motivatie, 
plezier, autonomie, 
competentie, inzet en 
zelfregulatie 

IMI-vragenlijst / voor – en nameting  
Herhaalde voormeting als controle 

Afname vragenlijst 

 

Informatie over de voorgenomen, uitgevoerde en ervaren interventie, alsmede de ervaren 

effecten wordt via kwalitatieve methoden verzameld. Het betreft een combinatie van 

lesobservaties en groepsgesprekken met leraren en leerlingen.  

 

De informatie over de effecten wordt ook verzameld via kwantitatieve methoden. Bij een 

effectmeting gaat de voorkeur uit naar een pretest-posttest controlgroup design. Dit was echter 

niet mogelijk bij de scholen die participeerden in het onderzoek, omdat er geen vergelijkbare 

groepen waren die niet aan de interventie werden blootgesteld. Bij het vaststellen van de effecten 

worden twee methoden gehanteerd. Bij de meting van houding van leerlingen ten opzichte van 

het onderwijs (respectievelijk rekenonderwijs en wereldoriëntatie) wordt de ontwikkeling in 

houding gedurende het jaar waarin de leerlingen aan de interventie worden blootgesteld 

gemeten. Er is hiertoe bij de start van het schooljaar een voormeting uitgevoerd en aan het eind 

van het schooljaar een nameting bij leerlingen in groep 5 t/m 8. In september 2017 wordt een 
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tweede nameting uitgevoerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de IMI-vragenlijst (zie paragraaf 

1.2.3). 

Bij het vaststellen van effecten op leerprestaties zijn de leerprestaties van de leerlingen uit groep 5 

tot en met 8 die zijn blootgesteld aan de interventie vergeleken met de leerprestaties van 

leerlingen uit groep 5 tot en met 8 uit eerdere leerjaren. Door de controlegroep binnen dezelfde 

school in te bouwen worden factoren zoals schoolcultuur, schoolorganisatie en populatie constant 

gehouden. Hierdoor neemt het risico dat de effecten aan andere zaken toe te schrijven zijn dan 

aan de interventie af. Met behulp van ANOVA-analyses hebben we getoetst of bepaalde effecten 

statistisch significant zijn. Een enkele keer is een Chi-kwadraattoets gebruikt, dit staat dan expliciet 

in de tekst aangegeven. 

1.2.3. Instrumentontwikkeling 

In deze paragraaf worden de instrumenten beschreven die bij dit onderzoek zijn ingezet. 

Achtereenvolgens komen aan de orde: de digitale vragenlijst voor het meten van motivatie, het 

analysekader en de interviewleidraad ingezet voor het verkrijgen van een beeld van de beoogde 

interventie, het observatie-instrumentarium om een beeld te krijgen van de uitgevoerde 

interventie en de interviewleidraden waarmee betrokken zijn geïnterviewd over hun ervaringen 

met de interventie. 

 

Meten van houding ten opzichte van het onderwijs 

De houding van leerlingen ten opzichte van het onderwijs is gemeten met een digitale vragenlijst. 

Deze vragenlijst bestond uit 26 meerkeuzevragen. Voor de vragenlijst hebben we gebruik gemaakt 

van twee bestaande, gevalideerde vragenlijsten. Om de motivatie van leerlingen te meten 

gebruikten we de Intrinsic Motivational Inventory (IMI) vragenlijst. De IMI-vragenlijst is gebaseerd 

op de Self Determination Theory (SDT) (Ryan & Deci, 2000), de belangrijkste motivatietheorie van 

dit moment in de onderwijspsychologische wetenschap. De SDT gaat uit van meerdere vormen 

van motivatie.  

 

De IMI bestaat uit meerdere subschalen, waarvan wij alleen de subschalen die het meest relevant 

zijn voor ons onderzoek hebben meegenomen. We bevragen leerlingen op interesse/plezier, 

ervaren competentie, inzet en waarde/nut. In principe meet alleen de subschaal interesse/plezier 

voor school/de les daadwerkelijk de intrinsieke motivatie. Een deel van de andere subschalen zijn 

positieve dan wel negatieve voorspellers van de intrinsieke motivatie. Zo draagt bijvoorbeeld “het 

gevoel goed in de activiteit te zijn” (ervaren competentie) bij aan de intrinsieke motivatie. We 

bevragen alleen op de, voor dit onderzoek, meest relevante clusters uit de IMI.  

Voor het meten van de zelfregulatie hebben we gebruik gemaakt van de vragenlijst CP-SRL 

(‘Children’s perception of self-regulated learning’) die verschillende componenten van 

zelfregulerend leren bij kinderen in de bovenbouw van de basisschool meet. Deze vragenlijst is 

een gevalideerd instrument (VandeVelde, Keer, & Rosseel, 2013). De vragenlijst bestaat uit 15 
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componenten. We hebben in dit onderzoek alleen de zeven vragen over monitoring gebruikt. Bij 

monitoring gaat het om het bewustzijn en monitoren van de eigen inspanning, tijdgebruik en 

behoefte aan hulp.  

Om er zeker van te zijn dat de formulering van de vragen aansluit bij de doelgroep maken we 

gebruik van een versie van de vragenlijst die eerder is uitgetest en betrouwbaar bevonden bij de 

bovenbouw van de basisschool (Oberon, 2010). Om de vragenlijst niet onnodig lang te maken 

hebben we per cluster een selectie van items gemaakt. Uit betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat de 

betrouwbaarheid van de schalen goed tot hoog is (zie tabel 1.2). 

 

Tabel 1.2 Betrouwbaarheid van de vragenlijst per onderdeel 

Schaal Subschaal Cronbach’s Alfa 

motivatie interesse/plezier .862 

motivatie ervaren competentie .807 

motivatie inzet .610 

motivatie waarde/nut .755 

zelfregulatie monitoring .752 

 

In bijlage 1 staat een overzicht van de vragenlijst, met daarin een overzicht van de onderliggende 

items van elke schaal. 

 

Analyse schoolplan en groepsinterview 

Om zicht te krijgen op algemene kenmerken van de school, de visie op maatwerk, de visie op inzet 

van ict en de beoogde interventie bij rekenen (Emmaus) dan wel wereldoriëntatie (Jan Ligthart) 

zijn in het onderzoek twee acties ondernomen. Stap 1 was de analyse van de geldende 

schoolplannen en eventuele relevante documenten met betrekking tot ict. Daarbij is gekeken naar 

beoogde maatwerk vanuit onderwijskundige visie, beoogde inzet ict en beoogde rol van leraren en 

leerlingen bij het maatwerk. Stap 2 was een groepsinterview. Daarin kwamen aan de orde de 

beoogde interventie en het maatwerk daarbinnen, beoogde effecten en vragen voortgekomen uit 

stap 1. De gehanteerde leidraad is opgenomen in bijlage 2. 

 

Observaties 

Om een beeld te krijgen van de manier waarop de interventie in de praktijk vorm krijgt 

(uitgevoerde interventie),  is een aantal lessen geobserveerd. De centrale onderzoeksvragen 

daarbij zijn: vormgeving van maatwerk, de inzet van ict daarbij en de rol van de leraar en de 

leerling. Daartoe zijn twee observatie instrumenten ingezet. Met het eerste instrument 

(Observatie lesactiviteit) wordt een beeld verkregen van een hele les, waarbij vooral gelet wordt 

op vormgeving van maatwerk, de inzet van ict daarbij en de rol van de leraar. De lesactiviteiten 

zijn verdeeld in zeven mogelijke onderdelen: inleiding, instructie, verwerking, begeleiding, 



 

12 

feedback, toetsing en afronding. Om de vijf minuten wordt met letteraanduiding aangegeven welk 

onderdeel aan de orde is in de geobserveerde activiteit. De observant volgt gedurende 3 minuten 

de lesactiviteit. Daarna legt hij aan de hand van een aantal vragen kort vast wat hij gezien heeft. 

De richtvragen daarbij zijn: wat (leerdoel, leerinhoud) wordt behandeld, hoe (werkvorm), op welk 

niveau, wanneer, met wie, in welk tempo, waarmee (ict, leermiddelen), waarop (wat, hoe), 

wanneer en met wie, wie krijgt/krijgen begeleiding? De observatie van de hele onderwijsactiviteit 

wordt afgerond met het beantwoorden van vragen over de inzet van ict en de gebruikte hard- en 

software. Het gehanteerde instrumentarium is opgenomen in bijlage 3. Een tweede observant 

volgt de activiteiten van de leerlingen. Hij volgt een leerling gedurende 10 minuten. Tijdens deze 10 

minuten noteert hij zoveel mogelijk wat de desbetreffende leerling feitelijk doet. Indien de leraar 

interacteert met deze leerling noteert hij wat de leraar zegt. Indien de leerling interacteert met ict, 

noteert de observant wat hij ziet op het scherm van de leerling, wat de leerling doet. Af en toe vraagt 

de observant aan de leerling (zie bijlage 4). 

 

Interviews 

Er zijn interviewleidraden ontwikkeld voor leraren en leerlingen van de beide scholen. Met de 

interviews is informatie verzameld over verschillende facetten van de interventies en de 

ervaringen van betrokkenen daarmee.  

De leidraden voor de interviews met de leerlingen van beide scholen zijn aan de hand van 

hetzelfde stramien opgebouwd. Achtereenvolgens zijn binnen de volgende onderdelen een aantal 

vragen aan de leerlingen voorgelegd: vragen over uitgevoerde interventie, over ervaren 

interventie, over gerealiseerde effecten en over de meerwaarde van ict. De vragenlijsten zijn 

opgenomen in bijlagen 6 en 8.  

Voor de interviews met de leraren van beide scholen zijn in grote lijnen dezelfde leidraden 

gehanteerd. Er zijn vragen gesteld over de verwachtingen met betrekking tot de interventie, over 

de uitgevoerde interventie, de ervaren interventie, de gerealiseerde effecten, over de 

meerwaarde van ict, beïnvloedende factoren en de mogelijkheden om het onderwijs in het 

onderhavige leergebied meer gepersonaliseerd vorm te geven. De vragenlijsten zijn opgenomen in 

de bijlage 5 en 7.  

 

Cito-gegevens 

Bij beide scholen zijn Citogegevens gebruikt om de leerprestaties van de leerlingen bij te houden. 

Bij de Jan Ligthart gaat het alleen om gegevens van groep 8, aangezien wereldoriëntatie daar niet 

in het leerlingvolgsysteem wordt meegenomen. De resultaten van de Cito-eindtoets van de jaren 

2015 en 2017 zijn geanalyseerd. Daarnaast zijn ook de algemene Cito-eindscore als referentie 

meegenomen in beide jaren. Bij de Emmausschool kijken we naar de Cito-eindtoetsscores van 

rekenen in 2015 en 2017. Daarnaast kijken we naar de Cito-rekentoetsen in het 

leerlingvolgsysteem van de afgelopen 3 jaren om de ontwikkelingen van de leerlingen te kunnen 

volgen. 
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1.2.4. Uitvoering 

De activiteiten zijn uitgevoerd in het schooljaar 2016-2017, waarbij het zwaartepunt lag aan het 

eind van dit schooljaar. In onderstaande tabel worden de periode waarin de activiteit is 

uitgevoerd, de betrokken respondenten en bronnen beschreven. 

 

Tabel 1.3 Overzicht uitvoering onderzoek  
Periode Activiteit Betrokken personen per school Gebruikte bronnen  

September  
2016 

Analyse van de 
schoolplannen  

 Emmaus 
Schoolgids 2016-2017 
Schoolplan 2015-2019 
Schoolportret iXpeditie 
Maatwerk 2015 
 
Jan Ligthart 
Schoolgids 2016-2017 
Schoolplan 2015-2019 
Schoolportret iXpeditie 
Maatwerk 2015 

Oktober 
2016- 
Maart 2017 

Groepsinterview 
beoogde interventie 

Emmaus: directeur en leraar 
Jan Ligthart: lid management team en twee leraren 
 

 

Oktober 
2016  

Eerste afname IMI  Emmaus: de groepen 5 tot en met 8.Voormeting 73 

leerlingen 
Jan Ligthart: de groepen 5 tot en met 8. Voormeting 123 
leerlingen  

 

Mei-juni 
2017 

Observaties 
lesactiviteiten  

Emmaus:  
2 rekenlessen groep 5/6 en 2 rekenlessen groep 7/8 
Jan Ligthart: 
3 lessen wereldoriëntatie groep 6 en 3 lessen 
wereldoriëntatie groep 8.  

 

Juni – juli 
2017 

Interviews leraren Emmaus: 
3 leraren (groep 5/6, 6/7 en 8) 
Jan Ligthart: 
4 leraren (groep 5, 6, 7/8 en 8) 

 

Juni 2017 Interviews 
leerlingen  

Emmaus: 3 leerlingen groepen 5/6 en 3 leerlingen groep 6/7 
Jan Ligthart: 3 leerlingen groep 6 en 3 leerlingen groep 7/8 

 

Juni 2017 Tweede afname IMI Emmaus: groepen 5 tot en met 8. Nameting 70 leerlingen 
Jan Ligthart: groepen 5 tot en met 8. Nameting 97 leerlingen 

 

Juni 2017  Verzamelen Cito-
gegevens  

Emmaus: groepen 5 tot en met 8, over schooljaren 2014-2015 
tot en met 2016-2017. 
Jan Ligthart: groepen 8 over schooljaren 2014-2015 tot en 
met 2016-2017. 

Cito -leerlingvolgsysteem van 
betrokken scholen.  

September  
2017 

Derde afname IMI De Zyp (Emmaus is m.i.v. schooljaar 2017-2018 gefuseerd met 
andere basisschool): groepen 5 tot en met 8. Retentiemeting 
Jan Ligthart: groepen 5 tot en met 8. Retentiemeting 
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2. Casus 1: Leren bij wereldoriëntatie met ict 

In dit hoofdstuk worden in paragraaf 2.1.1 een aantal algemene kenmerken weergegeven van de 

Jan Ligthartschool te Arnhem. Verder wordt in paragraaf 2.1.2 kort ingegaan op belangrijke 

aspecten van de algemene visie van de school en meer specifieke de visie op recht doen aan 

verschillen. Paragraaf 2.2 bevat een beschrijving van de beoogde interventie. Aan het eind van de 

bespreking volgt een samenvatting aan de hand van een aantal kernvragen (paragraaf 2.3).  

2.1. Algemene kenmerken  
 
Tabel 2.1 Algemene kenmerken Jan Ligthart 

Schoolgrootte 400 leerlingen.  

Aantal fte 23  

Aantal groepen Er zijn vier groepen 1/2, twee groepen 3, 4, 5 en 6 en drie groepen 7/8. 

Denominatie school Openbaar 

Gebouw De school bestaat uit twee gebouwen. In het hoofdgebouw zitten groep 1 t/m 4 en in de 
dependance groep 5 t/m 8.  

Bestuur De BasisFluvius (ontstaan uit bestuursfusie van De Basis en Fluvius sinds 2016). Denominatie van 
het bestuur is openbaar en (algemeen) bijzonder. In totaal omvat dit bestuur 38 scholen 
verspreid over Arnhem, Oosterbeek en Doorwerth. 

Overige initiatieven en 
projecten van de Jan 
Ligthartschool in 
schooljaar 2016-2017 

-Academische opleidingsschool (AOS)  
-Implementatie nieuwe taal-spelling methode  
-Implementatie nieuwe schrijfmethode: Penne streken 
-Samenwerking voor wereldoriëntatie (WO) met CMK (Cultuureducatie met kwaliteit van 
Kunstbedrijf Arnhem): leraren bereiden in wisselende duo’s lessen voor waarin CMK, WO en 
gebruik van ict worden gecombineerd.  
-Project Onderzoekend leren / vraag gestuurd leren  
-Uitwerken leerlijn zelfsturing: men wil een doorgaande lijn m.b.t. zelfsturend werken opzetten 
in de groepen 1 t/m 8 en daarvoor ruimte scheppen. Met als doel om de verantwoordelijkheid 
en zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten.  
-Uitwerken leerlijn ict 
-Voorbereiding op de invoering van combinatiegroepen. School gaat met ingang van 2017-2018 
met alleen maar combinatiegroepen werken, te weten: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. 

Huidige ict-
infrastructuur  
 

Voor de inzet van ict-software beschikt de school voor de groepen 5 tot en met 8 per klaslokaal 
over een digitaal schoolbord, 4-5 desktopcomputers, 3 iPads en 4 Chromebooks. De groepen 3-4 
hebben een digitaal schoolbord en vijf desktops per groep. De kleutergroepen hebben alleen 
desktops.  
Er wordt gebruikgemaakt van glasvezel en een draadloos netwerk.  
Er is ict-ondersteuning door een ict-coördinator binnen de school en vanuit Unilogic buiten de 
school. 

Ict-gebruik door 
leerlingen  
 

Er wordt vooral gebruik gemaakt van software die bij de methodes hoort. Daarnaast gebruiken 
de leerlingen computers voor het maken van werkstukken, voor het opzoeken van informatie 
voor de zaakvakken en voor presentaties. Leerlingen werken met Word, Powerpoint. Verder is 
er aandacht voor mediawijsheid. De school werkt aan de ontwikkeling van een leerlijn voor ict. 

 

2.1.1. Visie kenmerken 

In het schoolplan 2013-2017 wordt de visie van de school als volgt verwoord:  

De Jan Ligthartschool is een school met een goed pedagogisch klimaat waar alle leerlingen en 

leraren zich veilig voelen en leerlingen zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau & manier. De 
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Jan Ligthartschool is een school die bezocht wordt door kinderen met verschillende (culturele) 

achtergronden vooral uit de wijken rondom de school. (Schoolplan 2013-2017, pg 16). 

In het schooljaar 2016-2017 hanteert de school het motto: Op Jan Ligthart zorgen we ervoor dat 

het fijn en veilig is voor de ander en jezelf.  

 

Voor het onderwerp Ontwikkeling van leerlingen op hun eigen niveau en manier zijn in het 

schoolplan 2013-2017 de volgende uitgangspunten geformuleerd:  

 Er wordt tegemoetgekomen aan de onderwijs en ondersteuningsbehoeften van ieder kind.     

 Naast de cognitieve, ontwikkeling besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele 

en creatieve ontwikkeling van kinderen.  

 De zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen wordt bevorderd.  

 Er is een eenduidige manier van werken door de hele school. 

 Focus op professionalisering van leraren.  

 

Als het gaat om de onderwijskundige vormgeving heeft de school ten aanzien van het ontwikkelen 

van leerlingen op hun eigen niveau het volgende uitgangspunt in het schoolplan opgenomen: 

Kinderen zijn leergierig; ze vinden het leuk om nieuwe dingen te kunnen. Ieder kind heeft eigen 

talenten die mooi zijn om zowel thuis als op school te ontdekken en te ontwikkelen. Wij begeleiden 

ieder kind zodat het zo goed mogelijk presteert, zowel in taal en rekenen als in de creatieve vakken. 

Daarom werken we onder andere samen met Kunstbedrijf Arnhem. In alle groepen werken we op 

verschillende niveaus. Hierdoor kan ieder kind aansluiten bij het niveau dat het beste bij hem of 

haar past. Zo leren ze ook de verantwoordelijkheid te dragen voor de planning van hun dag- en 

weektaken. (schoolplan 13-17, pg6) 

 

De school zegt over de visie op ict het volgende:  

De computer is een middel, ze ondersteunen het onderwijs op alle vakgebieden van het onderwijs 

van de Jan Ligthartschool. Daarbij wordt de software van de gebruikte methodes ingezet. 

Daarnaast gebruiken de leerlingen de computer voor het maken van werkstukken en het zoeken 

van informatie bij wereldoriëntatie. De school leert zijn leerlingen te werken met programma’s 

zoals WORD en PowerPoint en maken ze op een verantwoorde manier wegwijs op het internet. 

(schoolplan 13-17) 

2.2. Beoogde interventie 

2.2.1. Achtergronden en aanleiding  

De school heeft van 2013 tot 2015 deelgenomen aan iXpeditie Maatwerk. Het doel van de school 

bij dit ontwikkeltraject was te komen tot schoolbreed ict-rijk wereldoriëntatieonderwijs dat beter 

recht doet aan verschillen tussen leerlingen, door te werken met een digitale wereldoriëntatie 

methode en te differentiëren in verwerkings- en toetsingsvormen waarin ict een plek krijgt.  
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Bij de start van iXpeditie Maatwerk werd het leergebied wereldoriëntatie gegeven in drie 

afzonderlijke vakken aan de hand van drie verschillende methodes, te weten In vogelvlucht (voor 

natuuronderwijs en techniek, waarin ook de educaties milieu en gezond & redzaam gedrag zijn 

opgenomen), Een wereld van verschil (voor aardrijkskundeonderwijs) en de methode Speurtocht 

(voor geschiedenisonderwijs).  

Van december 2014 tot juni 2015 heeft de Jan Ligthart een aantal proeflessen van Blink 

uitgeprobeerd in de groepen 5/6 en 7/8. Op grond van de resultaten van die proef is besloten 

Blink met ingang van de start van het schooljaar 2015-2016 in te zetten in de groepen 4 tot en met 

8. De school kiest voor de digitale wereldoriëntatie methode van Blink Educatie vanwege de 

actualiteit van het aangeboden materiaal, de toegankelijkheid van de methode voor de leerlingen, 

de toepasbaarheid in combinatiegroepen, de aantrekkelijke vormgeving en het feit dat al het 

materiaal van de methode digitaal is. Daarnaast biedt de opzet van de methode de ruimte aan de 

school om het lesmateriaal naar eigen inzicht in te zetten, om op die manier ook recht te kunnen 

doen aan verschillen. Ook speelt mee dat men om het jaar kan bekijken of de methode nog wel 

aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de school. In de schoolgids wordt de keuze voor Blink 

als volgt beschreven:  

 
In de loop van hun ontwikkeling oriënteren kinderen zich op de wereld en ontdekken ze hoe de 
wereld in elkaar zit. Als school begeleiden wij kinderen in dit proces. Wij hebben gekozen voor de 
methodes van Blink Educatie: Binnenstebuiten (natuur & techniek) vormt samen met Eigentijds 
(geschiedenis) en Grenzeloos (aardrijkskunde) een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor de 
groepen 4 t/m 8. Zij maken vernieuwende, digitale lesmethodes waarbij het bereiken van de leerling 
het uitgangspunt is. De lesmethodes zijn erop gericht om leerlingen te prikkelen, nieuwsgierig te 
maken en vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Dit vanuit de wetenschap dat wanneer 
leerlingen zelf actief zijn, ze zich sneller ontwikkelen, ze ook leerstof beter begrijpen en langer 
onthouden. Deze methode sluit dan ook naadloos aan op de manier van werken in de kleutergroepen 
waar zelf ontdekkend- en zelfsturend leren belangrijke uitgangspunten zijn. Bron: schoolgids 2016-
2017 

 

In januari 2016 is de school overgegaan tot een andere manier van toetsing binnen 

wereldoriëntatie. De toetsing van Blink is losgelaten. De toetsen van de methode zijn volgens de 

school te simpel, te weinig inhoudelijk en de cognitief sterke leerlingen worden er onvoldoende in 

uitgedaagd. Men wilde een gevarieerder toets aanbod, waarin leerlingen op verschillende 

manieren inzicht kunnen geven in hun leerproces en de resultaten daarvan. In het kader van 

iXpeditie Maatwerk, in samenwerking met het CMK van het kunstbedrijf Arnhem, is besloten om 

te differentiëren in verwerkings- en toetsingsvormen waarin ict ook een plek krijgt. 

2.2.2. Beschrijving beoogde interventie 

In de groepen 5 tot en met 8 van de Jan Ligthartschool wordt gewerkt met Blink. Alvorens de 

beoogde werkwijze van de Jan Ligthartschool bij Wereldoriëntatie aan de orde te stellen, eerst een 
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korte beschrijving van de methode Blink. Als bron daarvoor maken we gebruik van de website van 

Blink en informatie van de school.  

 

Blink kent drie vakgebieden: Eigentijds (geschiedenis), Grenzeloos (aardrijkskunde) en Binnenste 

buiten (natuur en biologie). De leerstof voor deze vakgebieden wordt in groep 5 tot en met 7 

geïntroduceerd en behandeld. In groep 8 wordt de leerinhoud van de voorafgaande leerjaren 

herhaald en toegepast. De methodes van Blink zijn per vakgebied voor ieder leerjaar uitgewerkt in 

4 thema’s. Naast de betreffende 4 thema’s zijn er ook nog projectthema’s die de school kan 

inzetten in de bovenbouw. Een blok waarin een thema behandeld wordt omvat 5 lessen. In totaal 

heeft de methode per leerjaar 20 lessen per vakgebied. Een lesuur duurt tussen 45 en 60 minuten. 

Een blok begint met les 1: de introductieles uit Blink. Daarin worden de leerlingen 

geënthousiasmeerd voor het onderhanden zijnde thema. In deze en de navolgende lessen werken 

leerlingen aan opdrachten. Deze opdrachten staan op verwerkingsbladen die zowel digitaal als 

schriftelijk verwerkt kunnen worden. Voor het maken van de opdrachten kunnen de leerlingen 

gebruik maken van bronnenboeken of informatie versterkt via de digitale omgeving van Blink.  

Het digitaal materiaal van Blink bestaat uit docent- en leerling materiaal: voor de docenten digitale 

lesinformatie en voor de leerlingen digitale verwerkingsbladen. Daarbinnen worden dia’s, filmpjes, 

een link naar de eigen site van Blink of links naar andere sites aangeboden. De methode is ‘web-

based’. Naast materiaal voor de lessen zijn er ook digitale toetsen beschikbaar voor de 

afzonderlijke thema’s en voor het onderdeel Topografie.  

De methode geeft aan dat er verschillende mogelijkheden zijn om te differentiëren. Voor tempo-

differentiatie, met name voor de snelle leerlingen, heeft de methode aan het eind van ieder 

werkblad een zogenaamde E-opdracht. Deze opdracht kan zelfstandig worden verwerkt, waarbij 

de leerling gebruik kan maken van het bronnenboek. Verder zijn er bij ieder thema aanvullende 

opdrachten om zogenaamde plusleerlingen verder uit te dagen. Deze worden door de school niet 

als zodanig ingezet.  

Aan het eind van een thema is er in de vijfde les in de methode ruimte voor een zogenaamde 

producttoets. Daarbij maken de leerlingen een presentatie of product naar aanleiding van het 

behandelde thema. Dit onderdeel is door de school verder uitgewerkt.  

Verder heeft Blink per thema ook een kennistoets. Deze kan digitaal dan wel schriftelijk 

afgenomen worden. In de methode wordt aangegeven dat beide toeten ingezet kunnen worden 

voor de toetsing van een blok. Verder voorziet Blink in digitaal materiaal om topografie te oefenen 

en te toetsen.  

Hierna volgt de beschrijving van de manier waarop de school in het schooljaar 2016-2017 met 

Blink wil werken. Voor het wereldoriëntatieonderwijs is voor 2016-2017 een jaarrooster 

opgesteld. Daarin is vastgesteld welke thema’s uit Blink, en welke thema’s daarbuiten, in dit 

schooljaar aan de orde komen. Voor ieder thema is een blok van 3, 4 of 5 weken in de planning 

opgenomen. In de eerste 2 weken van ieder blok geven de leraren over het algemeen de lessen uit 
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Blink. De resterende tijd wordt ingezet voor het verwerken van de eindopdracht die moet leiden 

tot de presentatie.  

In grote lijnen volgt de school de structuur en opbouw van de eerste 5 lessen van de methode 

Blink (introductie les en werken aan opdrachten) en om vervolgens het blok af te sluiten met een 

zelf ontwikkelde eindopdracht. Men gebruikt bij iedere les vanuit Blink de verwerkingsbladen. In 

principe kunnen die bladen digitaal door de leerlingen verwerkt worden, maar aangezien de 

school over onvoldoende devices beschikt om de leerlingen op die manier met de betreffende 

opdrachten te laten werken, worden de betreffende verwerkingsbladen voor de leerlingen 

gekopieerd en uitgedeeld bij aanvang van het blok.  

Voor de differentiatie in het wereldoriëntatieonderwijs wil men vooral inzetten op 

keuzemogelijkheden voor de leerlingen wat betreft de inhouden van het vak en wat betreft de 

manier waarop de inhoud wordt verwerkt. Om dit te realiseren wordt afronding van een blok 

wereldoriëntatie anders ingevuld. De kennistoetsen van Blink en de productopdracht worden niet 

gebruikt. In plaats daarvan wil de school de leerlingen laten werken aan een opdracht die 

uitmondt in een presentatie. Deze presentatie, en de weg daarnaartoe, gebruikt de school als 

toets. De topografietoetsen uit Blink worden wel ingezet. Topografie wordt met het programma 

Topomaster digitaal geoefend door de leerlingen. Vervolgens maken de leerlingen de digitale 

topotoets. Deze toets wordt door het programma zelf nagekeken. Het oefenen kunnen de 

leerlingen thuis en/of op school doen. De toets maken de leerlingen op school. Daar wordt één 

dag voor vastgesteld waarop leerlingen de toetsen op een device kunnen maken.  

De leerlingen krijgen na de lessen uit Blink een afsluitende opdracht bij thema: de zogenaamde 

eindopdracht. De regie bij deze opdracht ligt voor een deel bij de leerlingen. Binnen de 

aangegeven inhoudelijke kaders van de eindopdracht krijgen de leerlingen de ruimte zelf keuzes te 

maken. Bij het thema Romeinen en Grieken heeft de eindopdracht bijvoorbeeld betrekking op de 

Romeinse of Griekse goden. Leerlingen mogen in onderling overleg zelf bepalen in welke god ze 

zich willen gaan verdiepen. Regie op het wat. Ook wat betreft de manier waarop het geleerde 

wordt verwerkt, en uiteindelijk gepresenteerd moet gaan worden, krijgen de leerlingen binnen 

kaders keuzemogelijkheden. Regie op het hoe! Er wordt in de opdrachtstelling een kader geven 

voor de manier waarop de leerlingen het geleerde moeten gaan presenteren. Bij bovenstaand 

voorbeeld gaan de leerlingen bijvoorbeeld een altaar ontwerpen voor de gekozen god. Uit het 

altaar moet duidelijk worden om welke god het gaat. Leerlingen mogen zelf bedenken hoe ze dit 

gaan verwerken. De mate van vrijheid die de leerlingen hebben ten aanzien van de leerinhoud 

waarin zij zich gaan verdiepen, de manier waarop ze de inhoud gaan verwerken en de uiteindelijke 

presentatievorm die ze daarbij kiezen, varieert per opdracht. Leerlingen krijgen 4 à 5 momenten 

(45 tot 60 min.) de tijd om aan hun eindproduct te werken. Daarnaast kunnen ze er op eigen 

initiatief in de zelfstandige werktijd ook nog mee aan de slag. De opzet van de eindopdracht geeft 

leerlingen ruimte voor zelfsturend leren.  
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Bij de eindopdrachten wordt het gebruik van ict gestimuleerd. Soms geeft men nadrukkelijk aan 

welke ict-toepassing ingezet moet worden. Er zijn echter ook opdrachten waarbij de leerlingen in 

de inzet van ict vrij worden gelaten.  

Er is bij de Jan Ligthartschool gekozen om de E-opdrachten, die vanuit de optiek van de methode zijn 

bedoeld voor de snelle leerlingen, te gebruiken als startpunt voor het ontwerpen van een eigen 

eindopdracht. Vanuit de methode is dit een manier om recht te doen aan verschillen, maar die wordt 

niet benut op de manier zoals in de methode bedoeld. De leraren stellen vanuit de voorgegeven E-

opdrachten van Blink zelf per thema de eindopdrachten samen. Soms ook buiten het thema van Blink 

om.  

De uiteindelijke presentatie kan verschillende vormen aannemen. Deze creatieve vakken worden als 

kapstok gebruikt voor de eindopdrachten. Voorbeelden daarvan zijn: schilder een portret in de stijl 

van Rembrandt, schrijf een rap waarin het geleerde terugkomt, maak een reisfolder over een 

wereldstad met behulp een digitaal programma, bedenk een toneelstuk, maak een stop-motion 

filmpje waarin de leerdoelen terugkomen. Al deze zaken zijn ook aan bod geweest tijdens lessen 

van de creatieve vakken.  

Vooraf worden door de leraren de doelen voor een blok/thema vastgesteld. Daarin is vanuit de 

leerdoelen vastgelegd wat de kinderen wat betreft de inhoud van het thema terug moeten laten 

komen in hun eindproduct. Deze doelen zijn echter niet alleen kennis gerelateerd, maar hebben 

ook betrekking op andere aspecten. De leraar beoordeelt de uitvoering van de opdracht en de 

presentatie per leerling aan de hand van de volgende criteria:  

 Inzet: De leerling doet actief mee met de les. 

 Betrokkenheid: De leerling toont interesse in het onderwerp en probeert te delen met de 

groep. 

 Samenwerking: De leerling neemt actief deel aan het groepsproces. Hij/zij neemt hierbij 

zijn/haar eigen rol, die van een ander en die van de groep serieus. 

 Kennis: De leerling kan het geleerde toepassen tijdens de les. 

 Materiaal: De leerling gaat zorgvuldig om met de materialen van de school/de ander. 

 

Verder is een inhoudelijk criterium toegevoegd. Bij een eindopdracht van Eigentijds moeten de 

leerlingen in hun presentatie laten zien dat ze minimaal 3 voedselketens met minimaal 4 stappen 

of een voedsel web met minimaal 10 stappen hebben gemaakt. Verder wordt beoordeeld of de 

stappen in het voedsel web kloppen. 

Met de gekozen vorm wil de school verschillende kwaliteiten bij kinderen naar boven halen en op die 

manier ook meer recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Daarbij gaat het niet alleen om het 

eindproduct, de uiteindelijke presentatie, maar ook de bijdrage aan de weg daar naar toe.  

 

Eén van de eindopdrachten in het schooljaar 2016-2017 krijgt een afwijkende invulling. Startpunt 

bij het betreffende thema wordt daarbij de vraag van de leerlingen. De school heeft aan het begin 

van het schooljaar 2016-2017 een pas op de plaats gemaakt. Men is op zoek naar meer 
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samenhang in de verschillende ontwikkelingsactiviteiten. Een mogelijke kapstok voor meer 

samenhang zijn de zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden. Er is bekeken in hoeverre in het 

onderwijsaanbod van de Jan Ligthartschool de verschillende deelgebieden van deze vaardigheden 

al aan de orde komen. Een van de conclusies is dat het onderzoekend leren nog te weinig aan bod 

komt. In het onderzoeksplan AOS (schooljaar 2015-2016, tweede semester) wordt al nadrukkelijk 

aangeven dat de kinderen betrokken moeten worden bij hun leerproces en daarbij ruimte moeten 

krijgen voor onderzoekend leren. Er is de wens om hiermee bij wereldoriëntatie te 

experimenteren. De methode Blink heeft een blok dat gaat over de T-Rex, waarin onderzoekend 

leren wordt aangezet. De opzet van Blink wordt hiertoe gekoppeld aan het bredere thema Dino’s. 

Men wil de leerlingen vanuit eigen vragen aan de slag laten gaan met onderzoekend leren. De 

resultaten van dit leerproces worden dan, analoog aan de opzet die men het hele jaar door 

hanteert bij wereldoriëntatie, uiteindelijk door de leerlingen gepresenteerd aan de 

medeleerlingen. Ter voorbereiding zal door de leraren een expertmindmap worden gemaakt, 

waarin de inhouden van dit thema zijn aangeduid die binnen het thema Dino’s zeker aan bod 

moeten komen. Van daaruit kan de leraar enige sturing geven aan het uitwerken van de 

leervragen door de leerlingen en op die manier borgen dat belangrijk geachte inhouden ook 

daadwerkelijk in het project worden meegenomen. Wat betreft de manier van verwerken van de 

eigen vragen en wijze van presenteren van de resultaten wil men de leerlingen vrijlaten.  

2.2.3. Kernvragen bij beoogde interventie 

In onderstaande tabel zijn kenmerken van de interventie weergegeven: het betreffende 

leergebied, aantal betrokken klassen, jaargroepen, leraren / leerlingen en de duur van de 

interventie.  

 

Tabel 2.2 Kenmerken van de interventie 
Leergebied  WO 

Aantal klassen 7 

Jaargroepen 5a, 5b, 6a , 6b, 7/8 a, 7/8 b, 7/8c 

Aantal leraren  7 

Aantal leerlingen 180 

Duur interventie Schooljaar: 2016-2017 

Gewenste effecten  Hogere intrinsieke motivatie van de leerlingen voor, ervaren competentie bij, inzet 
voor en waarde/nut van wereldoriëntatie. 

 Verhogen mate van zelfsturend leren. 

 Ruimte voor leerkrachten om het lesmateriaal naar eigen inzicht in te zetten. 

 Verlichting bij de leraren brengen voor wat betreft voorbereiding en uitvoering lessen. 
 

 

Aan het eind van de bespreking van de voorgenomen, uitgevoerde en de ervaren interventie volgt 

steeds een samenvatting aan de hand van een aantal kernvragen. Hieronder de antwoorden op de 

kernvragen bij de voorgenomen interventie.  
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Tabel 2.3 Kernvragen bij de voorgenomen interventie 
Vraag Kenmerken interventie Blink Kenmerken interventie Eindopdracht 

Wat is de rol van de 
leraar? 
 

De lessen Blink zijn docentgestuurd. De leraar 
bereidt de lessen wereldoriëntatie voor, verzorgt 
de introductie les en begeleidt de leerlingen bij 
het verwerken van de opdrachten.  

Leraar bepaalt kaders waarbinnen de 
leerlingen aan de eindopdracht kunnen 
werken: wat betreft inhoud en 
werkwijze. De leraar begeleidt leerlingen 
bij het werken aan de eindopdracht.  

Wat is de rol van de 
leerling? 
 

Leerlingen nemen kennis van de leerinhouden en 
verwerken de inhouden allemaal op dezelfde 
manier, in dezelfde tijd.  

Leerlingen maken binnen kaders keuzes 
als het gaat om de inhoud, verwerking 
en de uiteindelijke presentatie. Bij het 
thema Dino’s formuleren de leerlingen 
eigen leervragen. 

Wat is de rol/inzet van 
ict? 
 

Leerlingen mogen gebruik maken van ict-
middelen om informatie te verzamelen.  
Leraar zet digitaal materiaal van de methode in: 
filmpjes, quiz. 

Leerlingen mogen gebruik maken van 
ict-middelen om informatie te 
verzamelen en om de presentatie te 
houden. 

Wat is de rol/wijze van 
toetsing? 
 

De topografietoetsen worden digitaal afgenomen 
in Blink.  

Het proces en het uiteindelijk product 
worden beoordeeld door de leraar aan 
de hand van een beoordelingsformulier. 

Wat weten we over 
groepingsvormen, tijd- 
en plaats van leren? 
 

De betreffende 4 lessen worden gegeven aan 
jaargroepen dan wel combinatiegroepen. Les 
duurt gemiddeld tussen de 45 en 60 minuten. Alle 
leerlingen leren op dezelfde tijd en plaats. 

Het werken aan de eindopdracht vindt 
plaats binnen de klas in groepjes dan 
wel duo’s. Een deel van het werk vindt 
plaats bij de creatieve vakken. 
Leerlingen hebben 4 à 5 momenten (45 
tot 60 min) de tijd om aan hun 
eindproduct te werken. Daarnaast 
kunnen ze er op eigen initiatief in de 
zelfstandige werktijd mee aan de slag.   

Op welke punten vindt er 
maatwerk plaats (tempo, 
niveau) en is er sprake 
van zelfsturing 
/zelfregulatie. 
 
 

Geen expliciet maatwerk. 
Geen zelfsturing/zelfregulatie 

Leerlingen kunnen kiezen hoe zij de 
opdracht uitvoeren (verwerken) en hoe 
zij hun eindproduct presenteren (regie 
op het hoe). 
Bij het thema Dino sturen de leerlingen 
de inhoud binnen kaders met hun eigen 
vragen (gedeelde regie op het wat).   

2.3. Beschrijving uitgevoerde interventie 
Deze paragraaf over de uitgevoerde interventie is als volgt opgebouwd. Er wordt een beschrijving 

gegeven van het gebruik van Blink en het werken met de eindopdracht. Daarvoor is gebruik 

gemaakt van de resultaten van de groepsinterviews en bevindingen van de uitgevoerde 

observaties. We beschrijven de wereldoriëntatie-lessen met Blink vanuit het perspectief van de 

leraar (paragraaf 2.3.1) en vervolgens uit dat van de leerling (paragraaf 2.3.2). Daarna wordt het 

werken met de eindopdracht op dezelfde manier beschreven (paragraaf 2.3.3 – leraar, paragraaf 

2.3.4 –leerling). Paragraaf 2.3 wordt afgesloten met een samenvatting aan de hand van een aantal 

kernvragen (paragraaf 2.3.5).  

2.3.1. Gebruik van Blink door de leraren  

Uit de observaties en het groepsinterview met de leraren komt het navolgende beeld over de inzet 

van Blink naar voren. Voor het wereldoriëntatieonderwijs hebben de leraren voor 2016-2017 een 

jaarrooster opgesteld. Daarin is vastgesteld welke thema’s uit Blink, en welke thema’s daarbuiten, 
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in dit schooljaar aan de orde komen. Voor ieder thema is een blok van drie, vier of vijf weken in de 

planning opgenomen. Verschil in weken zit vooral in het feit dat de leraren merkten dat een goede 

verwerking en uitwerking van een presentatie meer dan wel minder tijd kost.  

In de eerste twee weken van ieder blok geven de leraren de lessen uit Blink. De resterende tijd 

wordt ingezet voor het verwerken van de eindopdracht die moet leiden tot de presentaties. De 

leraren moeten bij de planning van de lessen rekening houden met elkaars programma en 

onderling afspreken wie, wanneer kan beschikken over de beschikbare devices voor leerlingen, 

buiten de vaste stand-alone’s in ieder lokaal.  

De lessen vanuit Blink verlopen over het algemeen als volgt. Een thema in Blink omvat altijd 5 

lessen. Afhankelijk van het aantal geplande weken per blok in het jaarrooster en de ruimte die de 

leraren zelf in willen ruimen voor hun groep om te werken aan de eindopdracht die moet leiden 

tot de uiteindelijke presentatie, plannen de leraren de betreffende lessen in. In de meeste 

gevallen komt het erop neer dat de Blink-lessen in de eerste twee weken gegeven worden. De 

resterende weken worden dan ingezet voor de eindopdracht.  

De leraren beginnen een blok eigenlijk altijd met les 1: de introductieles. Daarin worden de 

leerlingen geënthousiasmeerd voor het onderhavige thema. De leraren zetten daarvoor digitaal 

materiaal van Blink in. Bij een geobserveerde les gebruikt de leraar bijvoorbeeld een filmpje over 

een onderzoeker van Naturalis om de voorkennis van de leerlingen over dit onderwerp op te 

halen.  

Bij het uitvoeren van de opdrachten van de verwerkingsbladen werken de leerlingen vaak samen, 

in duo’s of groepjes. De samenstelling van de groepjes gebeurd doorgaans door de leraar. Een van 

de geobserveerde leraren geeft aan dat ze bij de samenstelling van de groepjes voor het 

dinoproject heeft gestreefd naar diversiteit qua intelligentie en samenwerkingsvaardigheid.  

Bij iedere les wereldoriëntatie krijgen de leerlingen verwerkingsopdrachten. Daarbij worden de 

verwerkingsbladen van Blink ingezet. Omdat de school over onvoldoende devices beschikt om de 

leerlingen individueel de digitale opdrachten van de werkbladen te laten maken, kopieert de 

leraar voor het blok de betreffende verwerkingsbladen en deelt die uit aan alle leerlingen. In een 

van de geobserveerde lessen gebruikt de leraar werkbladen met opzoekvragen waarvoor 

leerlingen het bronnenboek of de website www.binnenstebuiten/leerling kunnen gebruiken. De 

werkbladen boden ook de opdracht de ontdekte weetjes te noteren. De leraar begeleidt de 

leerlingen bij het maken van de opdrachten. Bij de observaties zien we dat de leraar vragen van 

leerlingen beantwoordt, daar waar nodig extra klassikale instructie geeft; met een groepje 

leerlingen de mindmap bespreekt die ze hebben gemaakt of een groepje juist op weg helpt als ze 

nog geen map hebben kunnen maken. Ook zien we dat leraren de onderlinge samenwerking in de 

groepjes aan de orde stellen. 

De leraren maken bij de lessen wereldoriëntatie volop gebruik van het Digibord. Zij zetten digitaal 

materiaal van Blink in en gebruiken software om de resultaten van de verwerking door de 

leerlingen klassikaal te bespreken. Bijvoorbeeld uit Blink een digitale presentatie over Weetjes of 

een filmpje over een onderzoeker van Naturalis die onderzoek doet naar de T-Rex. Een voorbeeld 

http://www.binnenstebuiten/leerling
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van gebruik van andere ict-toepassingen is de animatie die een leraar heeft gemaakt in 

PowerPoint waarmee ze kan laten zien of een vraag van een leerling een onderzoeksvraag is. 

Verder wordt in deze les gebruik gemaakt van Padlets om voorkennis en leervragen op te halen. 

Een andere geobserveerde leraar gebruikt het bord om een mindmap te maken. Ze werkt als 

voorbeeld voor de leerlingen op het bord een mogelijke tak uit van een mindmap. Leraren 

gebruiken het Digibord ook om de klassenorganisatie te ondersteunen. We zien in de observaties 

dat leraren het bord inzetten voor het weergeven van de groepsindelingen en ten behoeve van 

timemanagement. Ict wordt door de leraar dus klassikaal ingezet als hulpmiddel bij de 

verschillende lesactiviteiten.  

De leraren geven aan dat de theorietoetsen van Blink niet gebruikt worden. Een blok bij WO wordt 

doorgaans afgesloten met een presentatie door de leerlingen van wat zij gedaan hebben met de 

eindopdracht bij het betreffende blok. Een leraar geeft aan de toetsen soms nog wel te gebruiken. 

Deze leraar kiest op grond van het thema, de aard van de eindopdracht en de hoeveelheid tijd die 

ze heeft voor een bepaald blok tussen de toets van Blink of de presentatie. Als een blok slechts 

drie weken omvat, en zij geen kans ziet in die weken ook de handvaardigheid les aan dit thema te 

besteden, kiest ze voor de kennistoets. Die wordt dan uitgeprint en vermenigvuldigd. In groep 6, 7 

en 8 gebruiken de leraren de schriftelijke kennistoets niet en sluiten ze het blok altijd af met een 

eindopdracht.  

Voor het onderdeel topografie zetten de leraren TopoMaster van Blink in. Bij dit onderdeel 

kunnen de leerlingen zelf tijd en plaats van het leren bepalen. Dit onderdeel wordt zowel thuis als 

op school door de leerlingen geoefend en getoetst.  

2.3.2. Gebruik van Blink door leerling 

Het lesverloop van de Blinklessen schetsen de leerlingen als volgt: de leraar legt de les uit op het 

Digibord en daarna gaan ze het bronnenboek lezen. Dan geeft de leraar instructies bij de 

werkbladen en kunnen de leerlingen met de opdrachten aan de slag. Iedereen werkt volgens de 

leerlingen aan dezelfde opdrachten. Bij het uitvoeren van de opdrachten van de 

verwerkingsbladen werken de leerlingen vaak samen, in duo’s of groepjes. De leerlingen geven 

aan dat ze normaal gesproken de benodigde informatie voor het maken van de opdrachten op 

kunnen zoeken in het bronnenboek. Daarin staat de meeste informatie. Soms zoeken de leerlingen 

ook informatie op via de website van Blink. Via Blink worden er ook nog suggesties gedaan voor 

andere websites waar nog meer informatie gevonden kan worden. Daar maken de leerlingen soms 

ook gebruik van.  

Buiten het uitvoeren van de opdrachten op de verwerkingsbladen maken de leerlingen ook 

opdrachten met andere ict-toepassingen. Een geobserveerde klas krijgt bijvoorbeeld de opdracht 

om met behulp van Padlets een kennis- en vragenmuur te vullen. De leerlingen hebben voor deze 

opdracht de beschikking over 4 stand-alones, 2 laptops en 2 tablets: ongeveer 1 device per groepje 

leerlingen. Ze vullen daarop de padlets in. De beide padlets worden klassikaal besproken, waarbij 

gebruik gemaakt wordt van het smartboard. 
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De leerlingen van groep 6 maken gebruik van het topografie programma TopoMaster, inclusief de 

topotoets van Blink. Daar kun je bij Blink heel erg veel op oefenen met behulp van een kaart. De 

leerlingen maken geen andere theorietoetsen bij wereldoriëntatie. Dat vindt juf niet leuk.  

2.3.3. Gebruik van eindopdrachten bij wereldoriëntatie door de leraren 

De leraren geven aan dat er voor een blok wereldoriëntatie 3 , 4 of 5 weken staan. In de eerste 

twee weken van het blok worden meestal de lessen uit Blink gegeven, waardoor er nog een tot 

drie weken overblijven voor het uitwerken van de eindopdracht en het voorbereiden van de 

presentaties.  

De leraren hebben de eindopdrachten zelf uitgewerkt. Daarbij hebben zij zich laten inspireren 

door de E-opdrachten van de methode Blink. In de betreffende omschrijvingen van de 

eindopdracht krijgt de leerling aanwijzingen omtrent de inhoud van de opdracht en de wijze van 

presenteren (voor een voorbeeld zie bijlagen 9  en 10).  

In het kader van het Doorbraakonderzoek is ingezoomd op de eindopdracht van het zogenoemde 

Dinoproject, een eindopdracht waarbij uitgegaan is van de vragen van de leerlingen. Dit project is 

uitgevoerd in de maanden mei en juni van het schooljaar 2016-2017. Alle leerlingen van de 

jaargroepen 5 tot en met 8 zijn vier weken aan de slag gegaan met de vragen die zij hadden over 

het onderwerp dinosauriërs. De leraren van de werkgroep wereldoriëntatie hebben voorafgaand 

aan dit project een expertmindmap over het betreffende onderwerp gemaakt. Daarin zijn de 

inhoudelijke aandachtsgebieden onderscheiden en leerdoelen geformuleerd bij het onderwerp. 

Hiermee krijgen de leraren zicht op de doelen waaraan in dit blok gewerkt wordt. De mindmap 

verschaft de leraren ook een kader voor aansturing en begeleiding van het werk van de leerlingen.  

In de introductieles hebben de leraren met hun groep de vragen geïnventariseerd die de leerlingen 

hadden bij het thema Dinosaurussen. In een geobserveerde groep hebben de leerlingen 

uiteindelijk 200 vragen geformuleerd. In de tweede les is bekeken in hoeverre hier sprake was van 

onderzoeksvragen. De leraren hebben de leerlingen in deze les kennis laten maken met de criteria 

waaraan een goede onderzoeksvraag zou moeten voldoen. Uiteindelijk bleek er bij alle leerling 

vragen slechts één echte onderzoeksvraag te zijn. De overige vragen zijn als leervragen 

geoormerkt. De betreffende vragen zijn, in samenspraak met de groep of door de leraar zelf, 

gegroepeerd in de themavelden die vooraf door de leraren zijn vastgesteld in de expertmindmap.  

De leerlingen uit groep 8 die een onderzoeksvraag hebben geformuleerd, zijn met deze vraag aan 

de slag gegaan. De overige leerlingen hebben zich verdeeld over de verschillende themavelden en 

zijn bij wijze van eindopdracht aan de slag gegaan met de vragen die in het betreffende veld zijn 

ondergebracht.  

De leerlingen geven aan het eind van een blok een presentatie aan de eigen groep. Bij een van de 

geobserveerde presentatiebijeenkomsten waren twee groepen, een groep 5 en een groep 6, 

samengevoegd. Dit was een experiment voor de betreffende leraren.  

De feedback van de leraar bij de uiteindelijke presentaties had afwisselend betrekking op de 

kwaliteit van de informatie in de presentatie, de presentatievorm (bijvoorbeeld de kwaliteit van de 
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PowerPointpresentatie), de samenwerking in het groepje of eventuele leerpunten voor volgende 

presentaties. Bij één groepje licht de leraar in een reactie op de presentatie toe dat het 

betreffende groepje eigenlijk meerdere leervragen had, maar dat de andere vragen niet te 

beantwoorden waren (Bv. Zijn er nog dino's die we niet kennen?). Ze heeft de groep hierin iets 

gestuurd. De leraren van groep 5 en 6 beperkten zich na de afzonderlijke presentaties tot 

complimenten. Ook voor de hele groep van het eind van de sessie. De leerlingen hadden 90 

minuten in alle rust en met veel belangstelling naar elkaars presentaties geluisterd. Zeer knap, 

vonden de beide leraren. 

Alle presentaties van de leerlingen van beide geobserveerde groepen werden door de leraren 

beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier dat de school gebruikt voor de 

presentaties bij wereldoriëntatie. Het formulier heeft zowel inhoudelijke als procescriteria. (zie 

voorbeeld in bijlage 11). In het leerling rapport, dat de school hanteert, staat bij wereldoriëntatie 

en stukje tekst. Bijvoorbeeld: De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan het thema Ridders. Dit 

thema hebben we afgerond met een toets. Die heeft JP goed gemaakt. Daarnaast heeft hij bij het 

thema De Tostifabriek gewerkt aan een muurkracht. Daar heeft JP……….enz. 

2.3.4. Gebruik van eindopdrachten bij wereldoriëntatie door de leerlingen 

Na de lessen uit Blink werken de leerlingen aan de eindopdracht. De leerlingen maken de 

eindopdracht in tweetallen of groepjes van drie of vier leerlingen. Bij het maken van de 

opdrachten zoeken de leerlingen informatie op in verschillende informatiebronnen, zowel 

schriftelijke (bijvoorbeeld bronnenboek van Blink) als digitale informatiebronnen (Wiki, Blink of 

Google). In vergelijking met een eindopdracht bij een thema van Blink hebben de leerlingen bij de 

eindopdracht over dinosaurussen meer andere informatiebronnen geraadpleegd. Blink geeft bij 

een onderwerp al relevante zoekplaatsen aan. Dit was bij het Dino-project niet het geval. Bij dit 

project is door de leerlingen veel ict gebruikt. Er waren wel boeken over het thema om te 

raadplegen, maar daar waren volgens de leerlingen weinig antwoorden te vinden. Informatie werd 

vooral gevonden via Wikipedia, Wiki kids en Google. 

De geobserveerde presentaties over het dinoproject in groep 5/6 duurden gemiddeld 5 minuten 

(met uitschieters van 1 tot 10 minuten) en in groep 7/8 gemiddeld 7,5 minuten (met een 

uitschieter van 11 minuten). Twee leerlingen van groep 6 verzorgden een presentatie van bijna 10 

minuten, met dia’s in PowerPoint, met daarin achtereenvolgens verwerkt tekst met foto’s, 

weetjes, een link naar een filmpje en informatie over beroemdheden met een dinonaam (o.a. Ilse 

Langnek). Vervolgens hebben de leerlingen nog dia’s met een overzicht van in welke periode (krijt, 

jura en trias) welke dinosaurussen leefden (zonder plaatjes, wel informatief). Als afronding wordt 

er door deze leerlingen in Gynzy een woordzoeker opgestart.  

Bij de presentaties zetten de leerlingen allerlei verschillende middelen in. Presentatievormen 

kunnen ook worden ontleend aan de kunstvakken. Bijvoorbeeld items gemaakt bij 

handvaardigheid, zoals fossielen gemaakt met brooddeeg. Of een presentatievorm ontleend aan 

drama of taal. Een geobserveerde presentatie werd gedaan met behulp van een poppenkast. De 
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leerlingen van dit groepje hadden een voorstelling gemaakt over en met verschillende 

dinosauriërs. Als tweede deel van de presentatie hebben deze leerlingen een quiz voor de klas 

gemaakt. Een ander groepje maakte een filmpje waarin verschillende dinosaurussen werden 

uitgebeeld aan de hand van zelfgemaakte silhouetten. In groep 5 presenteerde een groepje hun 

bevindingen aan de hand van een zelfgemaakte muurkrant. Bij de presentaties wordt ook vaak ict 

ingezet. De leerlingen vertellen ook dat er verschillende manieren zijn om met ict te presenteren. 

Ze noemen PowerPoint, Prezi, Muurkrant, Kahoot. Soms mogen leerlingen zelf kiezen welke 

presentatievorm ze willen doen. Soms zeggen de leraren waar ze uit mogen kiezen. De leerlingen 

geven aan dat de leraar ervoor zorgt dat ze de presentaties op allerlei verschillende manieren 

doen. Op de vraag “Hebben jullie bij het dinoproject meer met ict gewerkt dan bij de andere blok 

van WO dit schooljaar?” zeggen de leerlingen: Ongeveer hetzelfde. 

Tijdens de presentaties maken de leerlingen meestal gebruik van het digibord voor in de klas. Bij 

de geobserveerde presentaties zien we PowerPoint, Prezi’s (vooral groep 8), quizzen met Kahoot, 

een woordzoeker in Gynzy, filmpjes met iMovie of een stopmotion filmpje ingezet. Een groepje 

leerlingen van groep 8 heeft bijvoorbeeld een video gemaakt. In deze video gaan ze in twee 

groepjes van twee ieder een eigen leervraag beantwoorden. Het wordt gepresenteerd in de vorm 

van een battle. In het filmpje wordt eerst het concept van een battle uitgelegd. Vervolgens krijgt 

de toeschouwer te zien wat de afzonderlijke leervragen zijn, hoe ze te werk zijn gegaan en 

vervolgens wat de bevindingen zijn. Aanvankelijk hadden de leerlingen ook achtergrondmuziek bij 

het filmpje gemonteerd, maar doordat de leerlingen daardoor niet meer te verstaan waren is dit 

uitgezet. 

Veruit de meeste van de geobserveerde presentaties van de leerlingen uit groepen 5/6 en 7/8 

worden echter gedaan aan de hand van een PowerPoint. In 17 van de 20 geobserveerde 

presentaties is gebruik gemaakt van deze toepassing. Daarbij is door de kinderen zichtbaar 

aandacht besteed aan de achtergrond van de dia’s, de opmaak van de tekst en bevatten de 

meeste presentaties ook afbeeldingen. Dit geldt voor de bijgewoonde presentaties van de groepen 

5/6 en 7/8. Een leraar van een andere groep 5 geeft bij het groepsinterview aan dat ze blij is als er 

één groepje is dat voor de presentatie zelf een PowerPoint kan maken. In die groep zijn de 

presentaties dan ook vaak niet digitaal. Dat vinden de leerlingen nog lastig. Kinderen kiezen eerder 

voor presentaties in de vorm van een toneelstukje of een quiz.  

Bij de geobserveerde presentaties in groep 7/8 was er voor de toehorende leerlingen gelegenheid 

voor het stellen van vragen. De vragen hadden betrekking op de keuze voor het onderwerp, de 

informatie in de presentatie en de status van de presentatie (waarom is hij niet af?). In de 

geobserveerde bijeenkomst bij groep 5 en 6 was er geen gelegenheid voor het stellen van vragen 

door de leerlingen.  
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2.3.5. Kernvragen bij uitgevoerde interventie 

Aan het eind van de bespreking van de uitgevoerde interventie volgt een samenvatting aan de 

hand van een aantal kernvragen. Hieronder de antwoorden op de kernvragen bij de voorgenomen 

interventie.  

 

Tabel 2.4 Kernvragen uitgevoerde interventie 
Vraag Kenmerken interventie Blink Kenmerken interventie Eindopdracht 

Wat is de rol van de 
leraar? 
 

Enthousiasmeren leerlingen, Instructeur en 
begeleider bij het verwerken van de 
opdrachten in de verwerkingsbladen. 
Klassikale nabespreking. 
Maken groepsindeling, etc.  

Leraar bewaakt inhoudelijke kader (leerdoelen) en 
proces. Bij de opdracht begeleidt zij de leerlingen 
bij het verwerken van de opdracht en het opstellen 
van een eindpresentatie.  
Beoordelen eindpresentatie, feedback geven. 

Wat is de rol van de 
leerling? 
 

Leerlingen maken de opdrachten in de 
werkbladen. Dit zijn veelal opzoekvragen. 
Leerlingen zoeken informatie op in het 
bronnenboek of digitale bronnen.  
Leerlingen werken ook veel samen aan de 
opdrachten: ze overleggen en helpen elkaar. 

Bij de eindopdrachten hebben zij invloed op de 
aard en de wijze van verwerking en de wijze van 
presenteren. De leraar of de opdracht zelf kan hier 
ook wel sturend zijn. Bij het Dinoproject 
formuleren leerlingen zelf vragen binnen de 
kaders. De door de leraar gebundelde vragen 
vormen het vertrekpunt voor de eindopdracht. De 
leerlingen hadden in dit project enige mate van 
regie over de inhoud, en meer regie over de wijze 
van verwerking en de manier van presenteren.  

Wat is de rol/inzet 
van ict? 
 

Methode is webbased. Het digitaal materiaal 
van Blink (dia’s, filmpjes, eigen site of links 
naar andere sites) wordt ingezet bij de 
instructie en bij verwerkingsmomenten: ict 
voor presenteren en opzoeken van 
informatie.   
Leerlingen oefenen met Topomaster aan 
hun topografische kennis en toetsen die ook 
digitaal.  

Ict is ingezet als informatiebron en als middel bij de 
presentaties.  

Wat is de rol/wijze 
van toetsing? 
 

Digitale kennistoets topografie. 
Wisselend gebruik van kennistoets van Blink. 
In principe wordt die niet gebruikt, maar als 
er door omstandigheden toch voor wordt 
gekozen wordt die schriftelijk ingezet.  

Eindopdracht en presentaties die mogen variëren 
qua vorm, die worden beoordeeld op inhoud en 
inzet.  

Wat weten we over 
groepingsvormen, 
tijd en plaats van 
leren? 
 

Klassikaal en leerlingen werken tijdens de les 
individueel of in groepjes aan de 
verwerkingsopdrachten. De groepjes worden 
samengesteld door de leraar.  
Topografie individueel, tijdens de les en/of 
thuis. 

Leerlingen werken in groepjes of duo’s. Deze 
worden doorgaans door de leraar samengesteld. 
De leerlingen werken aan de eindopdracht tijdens 
de lestijd voor wereldoriëntatie en ook tijdens de 
kunstvakken. Verder kunnen zij in zelfstandig 
werktijd aan de eindopdracht werken.  

Op welke punten 
vindt er maatwerk 
plaats (tempo, 
niveau) en is er 
sprake van 
zelfsturing/zelfregu
latie. 
 
 

School maakt geen gebruik van de opties in 
Blink om leerlingen in eigen tempo te laten 
leren (E-opdracht, opdrachten voor slimme 
leerlingen).  
Topografie kunnen de leerlingen zelfstandig 
oefenen en toetsen. Zij kunnen, in de tijd die 
daar voor vrij is, zelf het moment bepalen 
waarop zij willen gaan oefenen (invloed op 
‘wanneer’).  

Met de gekozen vorm van de eindopdracht worden 
verschillende kwaliteiten van kinderen naar voren 
gehaald en aangesproken. Op die manier wordt 
recht gedaan aan verschillen tussen leerlingen. 
Daarbij gaat het niet alleen om het eindproduct, 
maar ook om de uiteindelijke gekozen 
presentatievorm. De presentatie zelf kan 
verschillende vormen aannemen. Kinderen hebben 
daarin vaak een keuze. Bij het Dinoproject wordt 
maatwerk vanuit de inhoud sterker vormgegeven. 
Leerlingen hebben invloed op wat zij leren door het 
feit dat hun vragen het startpunt zijn geweest voor 
deze eindopdracht.  
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2.4. Beschrijving ervaren interventie en ervaren effecten 
In navolgende paragraaf wordt ingegaan op de ervaringen met Blink en het werken met de 

eindopdrachten. Verder worden de door leraren en leerlingen ervaren effecten van het werken 

met Blink en de eindopdrachten bij wereldoriëntatie op motivatie en leerprestaties van de 

leerlingen beschreven. De betreffende informatie is verkregen door middel van groepsinterviews 

met leraren en leerlingen aan het eind van schooljaar.  

2.4.1. Bevindingen van de leraren  

In het navolgende wordt ingegaan op de ervaringen van betrokken leraren met het werken met 

Blink én de eindopdrachten en de effecten van deze werkwijze op de motivatie van de leerlingen 

en hun leerprestaties. 

Ervaringen met Blink 

De leraren werken graag met Blink. De methode is makkelijk in te zetten. De leraren nemen de 

handleiding even door en kunnen er zo mee aan de slag. “Als je er eentje weet, weet je ze 

allemaal!”. Blink is een webbased methode die je in kunt zetten zolang er een werkende 

internetverbinding is. “Geen internet, geen les. Zonder dat kan je helemaal niets”, zegt een van de 

leraren. Als de verbinding in orde is, heb je als leraar alles digitaal bij de hand. De leraar kan in 

principe overal zijn lessen voorbereiden. Blink bevat veel digitaal lesmateriaal. Ook vinden de 

leraren het fijn dat de methode een leerlingpagina heeft met links naar relevante websites, waar 

de leerlingen informatie kunnen vinden.  

De voorbereiding van de lessen wereldoriëntatie is het afgelopen schooljaar niet optimaal 

verlopen. Er was niet duidelijk afgesproken wie wat voorbereidt. In het team is voor het komend 

schooljaar afgesproken dat men lessen met elkaar in kleine groepjes gaat voorbereiden, zodat van 

tevoren meer duidelijk is waar men naar toe werkt.  

De opbouw van de methode is zodanig dat er voor de school ruimte is om eigen keuzes te maken 

ten aanzien van de inrichting van het onderwijs bij wereldoriëntatie. De school heeft gekozen voor 

een andere manier van toetsing. De methode leent zich volgens de leraren heel erg voor deze 

manier van toetsen.  

De leraren plaatsen wel een aantal kanttekeningen bij de inhoud. Ze vinden bepaalde inhouden 

van de methode best moeilijk voor de leerlingen. Als er bij die inhouden wordt gekozen voor 

zelfstandige verwerking van de leerstof is het voor sommige leerlingen te moeilijk. Voor die groep 

is ook geen apart aanbod. Verder blijft het soms te algemeen. Bijvoorbeeld bij het onderwerp WO-

II gaat de methode echt van de hak op de tak. Aspecten van dit onderwerp worden even 

aangeraakt. Of onderwerpen worden niet evenredig behandeld. Bijvoorbeeld Grieken en 

Romeinen: veel aandacht voor de Romeinen en van de Grieken worden alleen de goden even 

aangestipt.  
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De leraren spelen niet in op verschillen tussen leerlingen met Blink. Iedere leerling krijgt dezelfde 

vragen uit het werkboek. Het maatwerk zit volgens de leraren vooral in de gekozen manier van 

afronden van een thema.  

Een les in Blink duurt over het algemeen heel lang, vinden de leraren. Een les kun je niet in 45 

minuten proppen. Gaandeweg raken leerlingen bekend met de werkwijze van Blink, waardoor 

tijdwinst wordt geboekt. Maar de leraren laten ook weleens onderdelen vervallen of beginnen 

met de nabespreking van de opdrachten voordat iedereen klaar is.  

Ervaren effecten Blink 

Leerlingen zijn volgens de leraren enthousiast over Blink. De methode heeft veel leuke opdrachten 

en spreekt de kinderen erg aan. Dat heeft een duidelijk effect op de motivatie voor het vak.  

Men kan het effect van de methode op de leerprestaties moeilijk uitdrukken. Er worden namelijk 

geen kennistoetsen afgenomen. Men heeft de indruk dat de inhouden wel beklijven. Een leraar 

geeft als voorbeeld dat als zij aan haar leerlingen vragen stelt over de leerstof van Blink uit het 

voorafgaande schooljaar, de leerlingen daar over algemeen nog wel over kunnen vertellen.  

Ervaringen met de eindopdrachten 

Kinderen leren samenwerken door in duo’s of groepjes aan de eindopdracht te werken. Aan deze 

vaardigheid wordt door de leraren expliciet aandacht besteedt en ze begeleiden de leerlingen 

daarbij. Eén leraar heeft bij de laatste eindopdracht bijvoorbeeld de leerlingen in tweetallen laten 

werken, waarbij ze moesten samenwerken met iemand waar ze nog nooit mee hebben 

samengewerkt. Dat vinden sommige kinderen heel moeilijk. Een andere leraar geeft aan dat ze bij 

de laatste opdracht de leerlingen van haar combinatiegroep nu een keer bewust niet in groepjes 

bij elkaar heeft gezet, maar juist groepen heeft samengesteld bestaande uit leerlingen van 

dezelfde jaargroep. Leerlingen vinden het ook fijn als deze leraar de groepjes zelf samenstelt. 

Daarbij denkt ze wel na over wie met wie samenwerkt.  

Deze manier van toetsing haalt bij een aantal leerlingen ook de druk er een beetje van af. Een 

leraar geeft aan dat een aantal leerlingen in haar groep zich heel druk kunnen maken over een 

toets. De presentatie is een product van hen zelf. Niet omdat de leraar heeft gezegd dat het zo 

moet. Ze hebben het zelf zo gedaan en dat laten ze zien. De leerlingen zijn er trots op. De 

verantwoordelijkheid voor de presentatie is ook gedeeld in deze opzet. Leerlingen weten dat het 

werken aan de opdracht een groepsverantwoordelijkheid is. In groep 5 begint dat pas echt tot de 

leerlingen door te dringen: dat je het samen doet en wat dat betekent.  

Eindpresentaties waren echt super leuk, heel gaaf! Leraren zijn heel enthousiast over de 

presentaties naar aanleiding van de leervragen over de dinosaurussen. Voorbeeld uit presentaties 

bij groep 5/6: twee leerlingen hadden er bijna een cabaretvoorstelling van gemaakt. De leraren 

vonden het erg leuk. Er waren ook toneelstukjes, PowerPoint en een quizzen.  
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Ervaren effecten eindopdrachten 

Wat betreft mogelijk effecten op de motivatie van de leerlingen voor het vak wereldoriëntatie 

merken de leraren op dat de kinderen heel veel plezier beleven aan het werken met de 

eindopdrachten. Leerlingen zijn ook perfectionistisch bij het werken aan de presentaties. Als er tijd 

voor was, zouden ze er volgens de leraren wel weken mee aan de slag kunnen zijn. En dan nog niet 

klaar zijn! Dit geeft aan hoe enthousiast en betrokken ze zijn. Die voorbereidingstijd voor de 

presentaties hebben kinderen wel echt nodig. Een van de geïnterviewde leraren merkt op dat als 

kinderen te weinig tijd hebben voor de uitvoering van de eindopdracht en voorbereiding van de 

presentatie ze echt heel teleurgesteld kunnen zijn: “Dit is niet wat ik had willen laten zien, het had 

beter gekund!” 

De leraren zijn van mening dat door het werken met presentaties de leerstof van wereldoriëntatie 

beter beklijft dan bij een opzet waar alleen de lessen Blink gegeven worden en de afsluiting plaats 

vindt door middel van de theorietoets. De leraren zijn niet onder de indruk van de theorietoetsen 

van Blink. Als leerlingen de samenvatting van het thema een keer goed doorlezen kunnen ze bijna 

allemaal een voldoende halen. Verder geeft één van de leraren aan dat de leerlingen dan vooral 

leren voor de beoordeling en dit dan ook nog vaak alleen doen. Een gemiste kans in hun 

leerproces. Bij de eindopdrachten is er meer sprake van intrinsieke motivatie. Door de 

gehanteerde opzet zijn de leerlingen naast de lessen van Blink ook nog een keer, en ook op een 

andere manier, bezig met de leerstof. Bij de presentaties over de Dinosaurussen zagen de leraren 

dat de leerlingen er iets van hadden geleerd. De onderscheiden thema’s en inhouden in de 

expertmindmap kwamen aan de orde bij de presentaties en de leraren zagen dat de leerlingen die 

ook hadden begrepen.  

De leerlingen werken bij deze opdrachten altijd samen, leren van andere kinderen en worden er 

zich op deze manier ook bewust van dat een opdracht op verschillende manieren benaderd kan 

worden. Kinderen leren op verschillende manieren en door deze manier van toetsing worden 

verschillende leergebieden, verschillende talenten en leervoorkeuren aangesproken. Daar wordt 

aangesloten bij verschillen tussen leerlingen. Kinderen worden gestimuleerd hun talenten in te 

zetten bij het maken van hun presentaties. Jullie zijn goed in theater, maak een theaterafsluiting!  

De presentaties vinden altijd plaats in de eigen groep. Bij één geobserveerde 

prersentatiebijeenkomst waren twee groepen, een groep 5 en een groep 6, bij wijze van 

experiment samengevoegd. De betreffende leraren zijn heel tevreden over het verloop van deze 

bijeenkomst en willen dit in de toekomst vaker gaan doen.  

Het werken aan de eindopdrachten draagt volgens de leraren ook bij aan leerwinst op 

verschillende terreinen. Met de gekozen opzet oefenen kinderen buiten de inhoud ook 

samenwerkingsvaardigheden. De opzet doet ook een beroep op de sociale vaardigheden van de 

leerlingen. Ze leren hun eigen kracht en vaardigheden kennen, maar ook die van anderen. 

Communicatie- en presentatievaardigheden worden geoefend. Er wordt een beroep gedaan op de 

creativiteit van de kinderen. Ze oefenen in het maken van een tijdplanning. Dat vinden leerlingen 

in alle jaargroepen lastig. De leerlingen doen in deze opzet ook digitale vaardigheden op. Ze leren 
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bijvoorbeeld hoe ze een PowerPoint of een Prezi moeten maken. Dat leren ze ook van elkaar en ze 

helpen elkaar daarbij.  

2.4.2. Ervaren interventie en effecten door leerlingen  

In het navolgende komen drie leerlingen van groep 6 en drie van groep 7/8 aan het woord over 

Blink, over de eindopdrachten bij wereldoriëntatie. Er wordt ingegaan op de ervaringen van de 

leerlingen waarbij ook de benoemde effecten worden weergeven.  

Blink  

De geïnterviewde leerlingen van groep 6 geven aan dat zij de opdrachten van Blink leuk vinden: de 

onderwerpen zijn interessant, ze kunnen veel informatie opzoeken in het bronnenboek en soms 

op website van Blink. De website van Blink kan volgens hen beter, er moet daar meer informatie 

gegeven worden. Via Blink worden er ook nog suggesties gedaan voor andere websites waar 

informatie gevonden kan worden. De leerlingen vinden het opzoeken van informatie leuk: je leert 

er veel meer van dan leren voor een toets. Verder zeggen ze dat ze wel leren van de opdrachten op 

de werkbladen, maar dat ze meer leren van het werken aan de eindopdracht met als slotstuk de 

presentatie.  

Leerlingen van groep 7/8 vertellen dat zij de filmpjes in Blink interessant vinden. Vaak wordt er 

ook nog over doorgepraat, ook nog in de pauzes. Ook zij geven aan meer te leren van de 

presentaties dan van de werkbladen. Bij het invullen van werkbladen letten we minder op, is 

minder leuk. Ze merken wel op dat de uitgewerkte opdrachten wel mee tellen. De ingevulde 

werkbladen worden op papier ingeleverd bij de leraar. Ze hebben meer zin in de presentaties: het 

is meer onderzoekend leren. Je leert veel meer onverwachte dingen.  

Eindopdracht 

De leerlingen van groep 6 vinden de presentaties leuk om te maken. Soms werken ze er ook thuis 

aan. Ze zeggen dat ze meer te weten komen dan bij een toets. Door opzoeken lees je veel meer, en 

krijg je meer informatie. Het is ook leuker dan een toets omdat ze bij de presentatie in de vorm 

van een quiz zelf de vragen mogen bedenken. Verder kunnen ze bij de presentaties ook creatiever 

zijn, want daar mogen ze vaak hun eigen manier bedenken. Soms doe je een quiz, of een weetje of 

maak je tekeningen en achtergronden bij presentaties. Soms zegt de juf wat te doen, andere keren 

heb je vrijheid.  Dat is volgens de leerlingen ongeveer gelijk verdeeld. De geïnterviewde leerlingen 

zouden overigens af en toe een kennistoets tussendoor wel oké vinden.  De samenstelling van de 

groepjes is volgens de leerlingen nog weleens een issue: Soms maakt je juf de groepjes, dan zit je 

soms bij iemand die je niet leuk vindt. Dan zijn er leerlingen die de baas spelen of die niks doen. Dat 

is erg vervelend.  

Binnen de eindopdracht mogen de geïnterviewde leerlingen van groep 7/8 hun eigen onderwerp 

kiezen en zelf bepalen hoe ze dat willen onderzoeken en presenteren. De manier van presenteren 

wordt soms gestuurd. Dan geeft de leraar verschillende mogelijkheden aan waaruit de leerlingen 
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kunnen kiezen. Leerlingen geven verder aan dat de presentaties vaak niet door gaan in verband 

met tijdgebrek. Als concreet effect van deze manier van werken noemen zij het leren van 

presentatievaardigheden: Je doet presentatievaardigheden op, die kun je later gebruiken. Verder 

heeft de manier van werken volgens hen impact op het onthouden van de inhoud van het 

onderwerp. Hier een aantal uitspraken van deze leerlingen over het effect van het voorbereiden 

en houden van een presentatie: Je onderzoekt het onderwerp toch meer als je het zelf moet 

maken. Voor presentatie zoek je meer informatie. Je onthoudt het ook meer. Je leert er wat meer 

van dan van de opdrachten zelf. Opdrachten leiden sneller af. Je leert veel meer onverwachte 

dingen. Op de vraag of zij liever WO-toetsen maken in plaats van presentaties houden zeggen de 

leerlingen: Nee, misschien af en toe een toets. Maar voor toetsen raak je meer gespannen. Van 

presentaties leer je meer. De leerlingen van groep 8 merken overigens in dit verband nog op dat zij 

het onderdeel WO bij de eindtoets best lastig vonden: dat was erg lastig, want niet alles was 

behandeld. 

De geïnterviewde leerlingen van groep 6 geven aan dat zij het Dinoproject erg leuk vonden. De 

eerste lessen waren minder geslaagd. Allemaal vragen verzinnen, en allemaal saaie filmpjes van 

Blink bekijken. Voor de eindopdracht, een presentatie maken over de vragen bij een van de 

onderscheiden thema’s binnen het onderwerp dinosaurussen, mochten de leerlingen zelf een van 

de onderwerpen kiezen en met de leerling vragen bij dat onderwerp aan de slag gaan. Als er te 

veel kinderen bij een onderwerp zaten loste de leraar dat op. De leerlingen geven aan dat ze voor 

een goede voorbereiding van deze presentatie te weinig tijd hadden. Ze hebben het dan ook niet 

helemaal afgekregen. De leraar heeft ze bij de voorbereiding ook geholpen bij het filteren van de 

vragen. Ze hebben voor dit project meer bronnen gebruikt dan bij andere projecten. Meer 

opgezocht op de computer, maar ook meerdere boeken geraadpleegd op zoek naar antwoorden 

op hun vragen. Bijna alle groepjes hebben een PowerPoint gemaakt. Deze presentatie werd dan in 

de klas opgestart vanaf Google Drive of de G-schijf van de schoolcomputer.  

De samenwerking was soms lastig. Volgens de geïnterviewde leerlingen had de leraar ook niet 

altijd door dat één leerling niet goed meedeed.  

Over wat ze geleerd hebben bij het Dinoproject zeggen ze: we hebben er meer van geleerd dan bij 

andere projecten, omdat je meer opzoekt dan bij andere projecten. De antwoorden waren niet 

zomaar in het bronnenboekje te vinden. 

Een leerling van de geïnterviewde leerlingen van groep 7/8 vond de dinopresentatie de leukste 

presentatie van dit schooljaar, omdat ze daar echt een eigen onderzoekje voor heeft gedaan. Ze 

heeft zelf vragen bedacht waar ze een antwoord op moesten gaan vinden.  

Op de vraag of de leerlingen veel geleerd hebben van het dinoproject en hoe dat is in vergelijking 

met andere eindopdrachten van dit schooljaar gaf één leerling aan dat ze door tijdsgebrek niet 

echt heel veel opgezocht heeft en dus niet veel informatie in de presentatie heeft verwerkt. 

Voorbereiding voor de musical kwam tussendoor. Een andere leerling gaf aan minder geleerd te 

hebben omdat het project te chaotisch verliep. Het duurde lang voordat de leerlingen echt zelf 

met de onderwerpen en de bijpassende vragen aan de slag konden.  
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In vergelijking met een eindopdracht bij een thema van Blink zeggen de leerlingen dat ze bij het 

Dino-project meer andere informatiebronnen geraadpleegd hebben. Een leerling geeft aan dat 

opzoeken van de informatie niet heel goed ging. Er was te weinig tijd om dingen goed uit te 

zoeken en er waren te weinig computers beschikbaar 

2.4.3. Kernvragen bij ervaringen met Blink en Eindopdracht WO 

Aan het eind van de bespreking van de voorgenomen, uitgevoerde en de ervaren interventie volgt 

steeds een samenvatting aan de hand van een aantal kernvragen. Hieronder de antwoorden op de 

kernvragen bij de voorgenomen interventie.  

 

Tabel 2.5 Samenvatting ervaringen met Blink en eindopdracht  
Vraag Kenmerken interventie Blink Kenmerken interventie Eindopdracht 

Wat is de rol van de leraar? 
 

Leraar bereidt de lessen voor, verzorgt 
de instructie, zorgt voor benodigde 
materialen en begeleidt de leerlingen bij 
het maken van de opdrachten. De 
opdrachten worden onder leiding van de 
leraar nabesproken met de hele groep. 
met de lesvoorbereiding.  

Leraar bepaalt inhoudelijke kaders en de 
mate van ruimte voor de leerlingen bij 
de eindopdracht. Dat kan variëren per 
opdracht Stuurt ook op andere 
vaardigheden (samenwerken e.d.). 
 

Wat is de rol van de leerling? 
 

Aanbod voor alle leerlingen gelijk. Voor 
sommige leerlingen zijn de leerstof en de 
opdrachten te moeilijk. Hebben hulp 
nodig van leraar of van andere leerling.  

Leerling werkt altijd aan een leerproduct 
(informatie opzoeken, presentatie 
maken). Ze zijn zelf op zoek naar 
informatie.  
Eindopdracht is een 
groepsverantwoordelijkheid. 
Leerlingen zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor product en leren 
plannen. De leerlingen moeten 
samenwerken en elkaar helpen. 

Wat is de rol/inzet van ict? 
 

Methode is webbased. Als internet werkt 
is dat heel handig. Al het benodigde 
materiaal voor leraren en leerlingen bij 
de hand.  
Goede links naar relevante informatie 
voor de leerlingen.  
Topografie wordt digitaal geoefend en 
getoetst.  

Leerlingen zetten ict in bij uitvoering van 
de opdracht en bij de presentatie. Ze 
leren nieuwe digitale vaardigheden (ook 
van elkaar).  

Wat is de rol/wijze van toetsing? 
 

Theorietoetsen van de methode worden 
soms ingezet.  
Topografie wordt digitaal geoefend en 
getoetst. 

Manier van toetsen haalt druk bij 
kinderen weg. Ze maken gezamenlijk 
een product.  

Wat weten we over 
groepingsvormen, tijd- en plaats 
van leren? 
 

Verwerking vaak in duo’s of kleine 
groepjes leerlingen, samengesteld door 
leraar. 
 

Verwerking altijd in duo’s of kleine 
groepjes leerlingen, samengesteld door 
leraar. Leerlingen niet altijd tevreden 
met samenstelling groepjes. 

Op welke punten vindt er 
maatwerk plaats (tempo, niveau) 
en is er sprake van 
zelfsturing/zelfregulatie. 
 
 

Bij topografie: leerlingen kunnen 
zelfstandig in eigen tempo en tijd/plaats 
digitaal oefenen en toets maken.  

Leerlingen leren verschillend. De 
eindopdrachten spreken in verschillende 
leergebieden talenten en 
leervoorkeuren van leerlingen aan.  
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In onderstaande tabel worden de opvattingen van leraren en leerlingen over de effecten van het 

werken met Snappet op de motivatie en leereffecten bij leerlingen, zoals beschreven par 2.4, 

verkort weergegeven.  

 

Tabel.2.6 Visie van leraren en leerlingen op effecten van het werken met Blink en met de 

eindopdrachten  
Actor Onderdeel Motivatie van leerlingen  Leerprestaties van leerlingen 

Leraren 
 

Blink Leerlingen zijn enthousiast 
over de methode.  

De leraren hebben de indruk 
dat de inhouden bijblijven.  

Leraren 
 
 
 

Eindopdracht Leerlingen beleven heel veel 
plezier aan het werken aan de 
eindopdracht. Ze bespeuren 
veel inzet en betrokkenheid bij 
de leerlingen. Meer sprake 
van intrinsieke motivatie. 
Leerlingen zijn trots op hun 
eindproduct.  

Door de andere manier van 
werken beklijft de leerstof 
beter. 
Er worden ook veel andere 
vaardigheden (samenwerken, 
presenteren, plannen) geleerd.  
 
 
 

Leerlingen 
 
 
 

Blink Blink is leuk: veel interessante 
onderwerpen en filmpjes. 

Leerlingen leren van de 
werkbladen van Blink.   
 

Leerlingen Eindopdracht 
 
 
 

Leerlingen hebben meer zin in 
de presentaties dan het 
invullen van de werkbladen.  

Leerlingen leren meer van 
eindopdrachten met 
presentaties dan van het leren 
voor een toets. Het zoeken naar 
informatie, buiten het 
bronnenboek, is leerzaam. Ze 
leren ook meer onverwachte 
dingen. 
 

2.5. Gerealiseerde effecten 
In paragraaf 2.5.1 worden de effecten op cognitief niveau beschreven. In paragraaf 2.5.2 worden 

de effecten op motivatie, competentie, inzet, waarde en zelfregulatie gepresenteerd. 

2.5.1. Effecten op cognitief niveau 

Om te kijken wat het effect is van Blink op de leerresultaten bij de Jan Ligthartschool, kijken we 

naar de resultaten van de Cito-eindtoetsscores op wereldoriëntatie van de afgelopen 3 jaren. 

Wereldoriëntatie wordt, in tegenstelling tot vakken als rekenen en spelling, niet meegenomen in 

de leerlingvolgtoetsen van Cito. In schooljaar 2016-2017 hebben alle leerlingen met Blink gewerkt. 

In het schooljaar 2014-2015 werd er nog met een leerboek en werkboekjes gewerkt. 

In tabel 2.7 staan de gemiddelde scores per leerjaar aangegeven voor de score op de eindtoets 

wereldoriëntatie (WO) en de gemiddelde Cito-eindscores van 2015 en 2017. 
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Tabel 2.7 Gemiddelde scores Cito-eindtoets groep 8, Jan Ligthartschool, naar schooljaar. 
 2015 2017 

WO-eindtoets 68,5 62,0 

Cito-standaardscore 535,6 539,2 

 

De tabel laat zien dat de scores WO bij de eindtoets de afgelopen jaren iets omlaag zijn gegaan. 

Deze verschillen zijn statistisch significant bij een toetswaarde van vijf procent (ANOVA, 

F(81,1)=5,736,p=.02). Een afname in scores op de WO-eindtoets zou verklaard kunnen worden 

doordat de groep gemiddeld iets zwakker zou kunnen zijn. De Cito-eindscores lijken echter aan te 

geven dat dit niet het geval is, cohort 2017 scoort zelfs wat hoger dan de voorgaande jaren. Dit 

verschil is niet significant. Een andere mogelijke verklaring voor de afname werd gegeven door een 

aantal leerlingen van groep 8. Zij gaven aan dat wereldoriëntatie afgelopen jaar vaak weg viel 

omdat andere vakken belangrijker waren. De leerlingen gaven zelf aan dat ze veel moeite hadden 

met de Cito omdat niet alles was behandeld. 

2.5.2. Effecten op motivatie, competentie, inzet, waarde en zelfregulatie 

Om te kijken naar het effect van wereldoriëntatie met Blink, hebben de leerlingen zowel aan het 

begin van het leerjaar als aan het eind van het leerjaar een vragenlijstje gekregen over hun 

motivatie voor het leergebied wereldoriëntatie. Naast intrinsieke motivatie is er naar ervaren 

competentie, inzet, waarde/nut, en het gevoel van zelfregulatie gevraagd, allen predictoren die 

samenhangen met intrinsieke motivatie. In tabel 2.8 staan de scores op de voor- en nameting 

naast elkaar weergegeven. 

 

Tabel 2.8 Gemiddelde scores motivatie en zelfregulatie, Jan Ligthartschool, voormeting (september 

2016) en nameting (juni 2017). 

  Voormeting Nameting 

  gem. s.d. gem. s.d. 

Motivatie 3,6 ,92 3,6 ,95 

Competentie 3,2 ,59 3,4 ,67 

Inzet 3,9 ,66 4,1 ,77 

Waarde/nut 3,9 ,82 3,9 ,89 

Zelfregulatie 3,1 ,67 3,1 ,66 

n  123  97 

 

Uit de tabel blijkt dat de scores op ervaren competentie en inzet licht zijn toegenomen. De overige 

schalen blijven constant. Geen van de verschillen tussen voor- en nameting is statistisch 

significant. Er lijkt dus geen effect te zijn van de inzet van Blink en de eindopdracht op de wijze 

waarop leerlingen het wereldoriëntatieonderwijs ervaren.  
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In tabel 2.9 zijn de gemiddelde scores uitgesplitst naar geslacht. Er lijken nauwelijks verschillen te 

zijn tussen jongens en meisjes. De verschillen tussen jongens en meisjes zijn zowel in de voor- als 

in de nameting dan ook nergens significant. Als we voor mannen en vrouwen apart naar de 

verschillen in de scores tussen voor- en nameting kijken zijn deze ook niet significant. 

 

Tabel 2.9 Gemiddelde scores motivatie, Jan Ligthartschool, voormeting (september 2016) en 

nameting (juni 2017), naar geslacht. 

  Voormeting Nameting 

  jongens meisjes jongens meisjes 

Motivatie 3,6 3,6 3,7 3,5 

Competentie 3,3 3,2 3,4 3,3 

Inzet 4,0 3,9 4,1 4,1 

Waarde/nut 4,0 3,9 3,9 3,9 

Zelfregulatie 3,0 3,1 3,2 3,0 

n 58 65 47 50 

 

In tabel 2.10 staan de gemiddelde scores uitgesplitst naar leerjaar. Leerlingen uit lagere leerjaren 

lijken iets meer gemotiveerd te zijn dan leerlingen in hogere leerjaren, en dat verschil lijkt iets te 

groeien bij de nameting. Hogere groepen lijken wat minder het nut in te zien van wereldoriëntatie. 

Geen van de gevonden verschillen tussen groepen binnen de voor- of nameting is statistisch 

significant. Ook de verschillen tussen voor- en nameting zijn voor geen enkele groep significant. 

 

Tabel 2.10 Gemiddelde scores motivatie, Jan Ligthartschool, voormeting (september 2016) en 

nameting (juni 2017), naar leerjaar. 
 Voormeting Nameting 

 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 

Motivatie 3,8 3,6 3,5 3,4 4,0 3,8 3,4 3,3 

Competentie 3,2 3,4 3,1 3,2 3,3 3,5 3,3 3,3 

Inzet 3,9 4,0 4,0 3,8 4,1 4,2 4,1 3,9 

Waarde/nut 4,1 3,9 3,9 3,9 4,2 4,1 3,7 3,6 

Zelfregulatie 3,1 3,2 2,9 3,1 3,0 3,0 3,2 3,2 

n 33 30 30 30 17 34 30 16 

In bijlage 12 staan de resultaten voor de retentiemeting voor de motivatiescores weergegeven. 

Deze retentiemeting is in september 2017 afgenomen. De respons voor deze meting lag een stuk 

lager dan voor de voor- en nameting, wat vooral werd veroorzaakt door tijdgebrek wegens 

opstartproblemen bij de school. De resultaten van de retentiemeting wijken niet af van de 

resultaten van de nameting. 
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2.6. Conclusies casus wereldoriëntatie 
Wat voor maatwerk wordt beoogd en welke ict toepassing wordt ingezet, op welke manier en met 

welk doel (beoogde interventie en gewenste effecten)? 

De school ambieert ict-rijk wereldoriëntatieonderwijs dat recht doet aan verschillen tussen 

leerlingen en wil differentiëren in verwerkings- en toetsvormen met behulp van ict. De school zet 

Blink in, een webbased methode voor wereldoriëntatie, waarin verschillende thema’s aan bod 

komen. De methode biedt mogelijkheden voor tempo- en niveaudifferentiatie (een extra opdracht 

aan het eind van de les voor snelle leerlingen en aanvullende opdrachten voor plusleerlingen). De 

leraren besluiten om deze mogelijkheden niet te benutten, omdat zij de opdrachten onvoldoende 

uitdagend vinden voor deze leerlingen. De leraren hebben eveneens besloten om de kennis- en 

producttoetsen bij de thema’s uit Blink niet te gebruiken, omdat ze die van onvoldoende niveau 

vinden. De leraren besluiten om afhankelijk van het thema 3, 4 of 5 weken te besteden aan een 

thema. De hoeveelheid tijd is afhankelijk van de hoeveelheid tijd die ze willen uittrekken voor de 

eindopdracht. 

De leraren willen het maatwerk vooral vormgeven via de eindopdracht, waarmee elk thema wordt 

afgesloten. Het betreft opdrachten waarbij leerlingen aanvullende informatie over het thema 

opzoeken en verwerken in een presentatie. De leraar biedt de kaders (inhoud, diverse creatieve 

manieren van vormgeving presentatie, samenwerking) en de leerlingen geven daar in groepjes 

hun eigen invulling aan. Daarmee willen de leraren de verschillende kwaliteiten bij kinderen naar 

boven halen. De leraar beoordeelt de presentaties. Er kunnen verschillende ict-toepassingen voor 

het opzoeken, verwerken en delen van informatie worden gebruikt. Er is één device per groepje 

leerlingen. 

De verwachting is dat het gebruik van Blink leraren ondersteunt bij voorbereiding en uitvoering 

van de lessen wereldoriëntatie en dat inzet Blink in combinatie met eigen eindopdrachten een 

positief effect heeft op de motivatie en mate van zelfregulatie van de leerlingen.  

 

Wat voor maatwerk wordt gerealiseerd en welke ict-toepassing wordt ingezet (gerealiseerde 

interventie)? 

Blink wordt ingezet zoals beoogd door de leraren (maar niet bedoeld door het programma). De 

leraren zetten het in als een traditionele methode en gebruiken bepaalde onderdelen van Blink. 

Omdat er onvoldoende devices beschikbaar zijn, krijgen de leerlingen de verwerkingsbladen niet 

digitaal maar op schrift. Alleen de verwerkingsopdrachten en toetsen voor Topografie kunnen de 

leerlingen in eigen tempo en tijd- en plaats onafhankelijk maken. Dit is zoals de leraren het zich 

voorgenomen hebben. Eén leraar wijkt af van het voornemen en zet soms toch de kennistoetsen 

uit Blink in, omdat ze onvoldoende tijd heeft voor de eindopdracht. 

De E-opdracht uit Blink wordt door de leraren verwerkt tot een open eindopdracht. Dit is een open 

opdracht binnen inhoudelijke, procesmatige en creatieve kaders. De ene keer zijn deze kaders 

meer richtinggevend dan de andere. In één lessenreeks bepalen leraar en leerlingen samen de 

inhoud (eigen leervragen leerling).  
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De leerlingen voeren de eindopdracht in groepjes uit: informatie zoeken in boeken en op het 

internet, informatie verwerken, presentatie maken en geven. De wijze waarop ze de informatie 

verwerken en presenteren mogen de leerlingen zelf kiezen en ook of ze daarbij gebruik maken van 

ict. Er worden diverse ict-toepassingen gebruikt voor het opzoeken, ordenen en presenteren van 

informatie. De leraar begeleidt de leerlingen, beoordeelt de eindproducten en geeft feedback aan 

leerlingen. In de geobserveerde lessen verschilt de aard van de feedback per leraar. Eén leraar 

geeft feedback op de taak, het proces van de taak en zelfregulatie (met name samenwerking), de 

andere leraren geven vooral complimenten (vergelijk Hattie, 2007). 

 

Wat betekent dit voor de rollen van leraren en leerlingen? 

De regie berust in belangrijke mate bij de leraar: hij heeft grotendeels regie op het wat, hoe, waar 

en wanneer leerlingen leren. De mogelijkheden van de ict-toepassing om te differentiëren naar 

tempo en niveau worden bewust niet benut. Bij de eindopdracht is er sprake van shared control 

tussen leraar en leerling. Deze bestaat er meestal uit dat leerlingen invloed hebben op het ‘wat’ en 

het ‘hoe’. De invloed op het ‘wat’ bestaat eruit dat leerlingen zelf kunnen bepalen hoeveel 

informatie en met welke diepgang ze zoeken en bij één thema ook op het stellen van eigen 

leervragen. De invloed op het ‘hoe’ heeft betrekking op het zelf kiezen van de creatieve manier 

van verwerken en presenteren van informatie. Soms oefent de leraar meer invloed uit op het 

‘hoe’, door een presentatievorm voor te schrijven om leerlingen te stimuleren op meer manieren 

te presenteren. 

De leraar geeft de instructie, begeleidt leerlingen bij het uitvoeren van opdrachten (extra 

instructie, tips, feedback op samenwerking en producten) en bespreekt de opdrachten na met de 

leerlingen. Daarbij maakt de leraar gebruik van verschillende ict-toepassingen. 

 

Hoe ervaren de leraren en leerlingen het maatwerk met ict (ervaren interventie)?  

De leraren werken graag met Blink. De opdrachten zijn leuk en spreken de kinderen aan. De 

leraren constateren dat bepaalde leerlingen moeite hebben met het niveau van de leerstof in Blink 

en dat er voor hen geen aangepast aanbod is. Ook de kinderen vinden het leuk om met Blink te 

werken. Ze appreciëren vooral de eindopdracht, vanwege de grotere vrijheid en creativiteit. Een 

vorm van maatwerk die een beroep doet op hun kwaliteiten spreekt de kinderen derhalve aan. 

 

Wat zijn de (gepercipieerde) effecten van deze vorm van maatwerk met ict, op de leerprestaties 

(binnen het betreffende vakgebied, respectievelijk taal en rekenen, wo en spelling) en motivatie? 

Volgens de leraren raken leerlingen meer gemotiveerd voor wereldoriëntatie door Blink. Dit blijkt  

niet uit de scores op de motivatietoets (de motivatie is gelijk aan het begin en het eind van het 

jaar). Aangezien motivatie van leerlingen gedurende een schooljaar over het algemeen afneemt      

(Skinner et al, 2008), kunnen we het gelijk blijven van de motivatie echter wel positief duiden. De 

leerlingen vinden de opdrachten in Blink heel leuk, met name de eindopdracht (informatie 

opzoeken, beroep op creativiteit). 
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De leraren weten niet of Blink effect heeft op de leerprestaties van leerlingen, maar hebben wel 

de indruk dat kennis beter beklijft. Uit een analyse op de Cito-eindscores blijkt dat de leerlingen 

van groep 8 van schooljaar 2016-2017 significant lager scoren op het onderdeel wereldoriëntatie 

dan leerlingen van groep 8 in in het schooljaar 2014-2015 waarin Blink bij wijze van proef voor het 

eerst een aantal lessen is ingezet. Als mogelijke oorzaken worden genoemd het uitvallen van 

lessen en het feit dat niet alle leerstof behandeld is. De leerlingen geven aan het meest te leren 

van de eindopdracht: presentatievaardigheden en kennis beklijft beter doordat ze er meer aan 

handelen.  
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3. Casus 2: Naar gepersonaliseerd rekenonderwijs met inzet ict. 

In deze casus staat de inzet van Snappet bij de Emmausschool in Arnhem centraal. In paragraaf 3.1 

bespreken we een aantal algemene gegevens van de Emmausschool. Vervolgens beschrijven we 

de voorgenomen interventie (paragraaf 3.2), de uitgevoerde interventie (paragraaf 3.3) en de 

ervaren interventie en de ervaren effecten (paragraaf 3.4). De gerealiseerde effecten staan in 

paragraaf 3.5 . 

3.1. Algemene gegevens 
Deze paragraaf bevat de algemene kenmerken van de Emmausschool en de visie van de school op 

onderwijs en op recht doen aan verschillen. 

3.1.1. Algemene kenmerken 

 

Tabel 3.1 Algemene kenmerken Emmaus 
Schoolgrootte 150 leerlingen 

Aantal fte 10 

Functies Directeur, conciërge, administratie, 10 leraren (waarvan een ook IB-er is). 

Denominatie school Van oorsprong een katholieke school, echter niet meer praktiserend. 

Gebouw De school bestaat uit twee delen. Groepen 1 t/m 3 zitten in het kleutergebouwtje, dat aan het 
hoofdgebouw vastzit. Via een trap is het hoofdgebouw, dat op een hoger niveau ligt, te 
bereiken. In het hoofdgebouw zijn groep 4 t/m 8 gehuisvest. In het hoofdgebouw liggen de 4 
lokalen rondom een grote algemene ruimte, waar leerlingen vaak gaan zitten om zelfstandig te 
werken. Beide delen hebben hun eigen schoolplein. Er zijn in totaal 6 groepen; groep 1-2, groep 
2-3, groep 4, groep 5-6, groep 6-7 en groep 8. 

Bestuur De BasisFluvius (ontstaan uit fusie van besturen De Basis en Fluvius sinds 2016). Denominatie 
van het bestuur is openbaar en (algemeen) bijzonder. In totaal omvat dit bestuur 38 scholen 
verspreid over Arnhem, Oosterbeek en Doorwerth.  

Overige initiatieven en 
projecten dit en 
komend schooljaar 

CMK-school (Cultuur met Kwaliteit) 
Anders Organiseren (Expeditie Maatwerk) 
Voorbereiding fusie met Pieter Brueghelschool, die per augustus 2017 zal plaatsvinden. 
Oriëntatie op nieuwe methode spelling. 

Huidige ict-
infrastructuur 

Alle groepen hebben een digibord. Daarnaast zijn er 8 desktopcomputers, die verdeeld zijn over 
de klassen in de midden- en bovenbouw. Er zijn in totaal 130 Snappetdevices in omloop, elke 
leerling van groep 4 en hoger heeft zijn eigen device. Daarnaast zijn er nog 28 Companion 
Touch-devices in gebruik. Deze worden door leerlingen van alle groepen gebruikt, en worden 
centraal bewaard in een kast waar ze, wanneer ze niet gebruikt worden, aan de opladers liggen.  
Binnen de Emmausschool wordt met een draadloos netwerk gewerkt, en de school is 
aangesloten op het glasvezelnetwerk. Buitenschoolse ict-ondersteuning is er via Unilogic. 

Ict-gebruik door 
leerlingen  
 

Emmaus heeft de stap gemaakt van vaste naar losse devices binnen de midden- en bovenbouw. 
De losse devices zijn makkelijker een klas in te halen, en functioneren als tablet en laptop 
tegelijk.  
Leerlingen van de groepen 1 tot met 3 gebruiken de computer voor (voorbereidend en 
aanvankelijke) lezen en rekenen. In de groepen 4-8 wordt  
Snappetdevices worden gebruikt bij rekenen en spelling vanaf groep 4. Tevens wordt in deze 
groepen ook Rekentuin (rekenen), Taalzee (taal) en Wijzer door de wereld (aardrijkskunde) 
gebruikt. 
Daarnaast worden computers ingezet als tekstverwerker, informatiebron en illustrator. In 
bovenbouw maken leerlingen werkstukken via Webquest. 
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3.1.2.  Visie-kenmerken 

In het schoolplan wordt de visie van de Emmausschool als volgt verwoord: 

Leren op de Emmausschool is een continu proces. Leren is breder dan het vergaren van kennis. 

Leren vraagt ook om het opdoen en delen van ervaringen, vaardigheden en het verwerven van een 

goede en verantwoordelijke attitude. Begeleiders en leerlingen zijn een bepalend onderdeel van dit 

leerproces. Zij leren van elkaar en met elkaar, via diverse leerstijlen en leerwegen. Vanuit de 

beschermende, maar ook betrokken leefomgeving kijken we met open en breed vizier naar de 

wijde wereld. Wij staan voor wat we willen en wat we kunnen. 

In hun schoolplan formuleert de Emmausschool nog een aantal kernwaarden. Binnen deze 

kernwaarden wordt benadrukt dat het doel is om de best mogelijke ontwikkeling te realiseren met 

leerresultaten die passen bij het individuele kind. De school maakt gebruik van moderne middelen 

die tot de beschikking van de leerlingen staan, en zetten deze in ter verbreding van kindgericht 

werken. Binnen de Emmausschool wordt met een leerstofjaarklassensysteem gewerkt, 

waarbinnen gedifferentieerd wordt, zodat de individuele leerling zo veel mogelijk het onderwijs 

krijgt dat aansluit bij haar/zijn behoefte. 

In de schoolgids staat de volgende visie op het didactische inzet van ict als volgt verwoord: 

Ict wordt ingezet waar mogelijk en zeer waar het gaat om het ondersteunen van diversiteit in de 

groep. In alle groepen wordt gewerkt met de computer. Onze leerlingen beschikken over veel 

kennis op het gebied van computergebruik, het is veelal niet meer nodig om te werken aan 

muisvaardigheden e.d. De computer wordt ondersteunend aan de methodes gebruikt en ook in 

remediërende zin.  

Ict neemt een steeds belangrijker plaats in. Het is daarom goed, dat het onderwijs gebruikt maakt 

van de vernieuwingen die er op dit gebied zijn en op ons af komen. Sinds 2014 zijn de meeste vaste 

computers bij ons vervangen door mobiele apparaten. Onze ict ’er schijft in samenwerking met het 

iXperium een leerlijn ict (Schoolplan 2015-2019, p18). 

3.2. Beschrijving beoogde interventie 
In de volgende paragraaf wordt beschreven waarom de school tot het besluit is gekomen om 

Snappet in te zetten binnen het rekenonderwijs, en hoe vooraf werd beoogd om Snappet in te 

zetten. 

3.2.1. Achtergrond en aanleiding 

De school heeft van 2013 tot 2015 deelgenomen aan iXpeditie Maatwerk met als doel ict-rijk 

rekenonderwijs dat beter recht doet aan verschillen tussen leerlingen. De school wilde dit 

realiseren door te werken met Snappet binnen het reken- en spellingonderwijs in de bovenbouw. 

Uiteindelijke doel is dat het onderwijs zoveel mogelijk volledig op maat wordt aangeboden voor 

leerlingen, waarbij adaptief leermateriaal wordt gebruikt, en instructie puur plaatsvindt op basis 

van de behoefte van leerlingen. Deze instructie hoeft ook niet per definitie van de leraar te 

komen, maar kan ook plaatsvinden middels filmpjes of peer-feedback. 
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De Emmausschool was op zoek naar een methodiek waarmee leraren verschillende kinderen 

maatwerk konden bieden. De keuze is daarbij gevallen op Snappet. De directeur geeft aan dat de 

keuze voor Snappet vooral is ingegeven doordat Snappet verlichting brengt bij leraren, en de 

software kinderen op maat kan bedienen. De verwachting was dat met Snappet kan worden 

ingespeeld op verschillende onderwijsbehoeften, en er bovendien beter kan worden ingespeeld 

worden op beter maatwerk voor meer begaafde leerlingen. Met ingang van januari 2016 is er 

binnen groep 5/6 gestart met een pilot voor het gebruik van Snappet. Op basis van de resultaten 

van deze proef is besloten dit per september 2016 uit te breiden naar de hele midden- en 

bovenbouw van Emmaus. De rekenmethode Wereld in Getallen, die de school al gebruikte, is 

compatibel met Snappet. De verwerking van de lesstof vindt geheel plaats binnen Snappet. Ook de 

toetsing kan plaatsvinden binnen Snappet, al hebben leerlingen daar ook de keuze om dit op 

papier te doen. 

3.2.2.  Beoogde inzet Snappet 

Snappet is een adaptief onderwijsplatform voor 8 vakken. De leerlingen krijgen een eigen tablet 

via Snappet. Op die tablet staan de vakken die de leerling via Snappet kan volgen. Bij elk vak staat 

bij elke week een map. In die map staan de lessen voor de betreffende week. Elke les bevat 

verschillende opgaven. Volgens Snappet is het de bedoeling dat de leraar de leerling vertelt welke 

opgaven hij of zij moet maken. Als de leerling klaar is met de les, krijgt de leerling binnen Snappet 

opgaven op zijn/haar eigen niveau aangeboden. Ook kan de leerling binnen Snappet werken aan 

eigen leerdoelen. Als de leerling daarin progressie boekt, krijgt de leerling een ster. De leraar kan 

op de achtergrond real time de vorderingen van de leerlingen volgen en de leerling indien nodig 

extra ondersteuning bieden.  

De Emmausschool wil Snappet inzetten bij het reken- en spellingonderwijs. In dit onderzoek 

richten we ons uitsluitend op het rekenonderwijs. Het is de bedoeling dat de leerlingen dagelijks 

gaan werken met Snappet. De leraar wil Snappet inzetten in combinatie met de methode Wereld 

in Getallen. De opbouw van lessen in Snappet is hetzelfde als die van de methode Wereld in 

Getallen. Op maandag wordt cijferen behandeld, dinsdag breuken, op woensdag project (meten, 

wegen, tijd, geld, inzicht), op donderdag verhoudingstabel en op vrijdag is er ruimte om de 

weektaak af te maken. De leraar wil de instructie van Wereld in Getallen gebruiken en vult dat aan 

vanuit Snappet als daar goed materiaal in zit. Een les bestaat voor een gedeelte uit instructie, en 

voor het grootste gedeelte uit zelfstandig werken binnen Snappet. De instructie is aanvankelijk 

klassikaal.  

Het zelfstandige werken binnen Snappet bestaat uit verschillende onderdelen. Zo is er elke dag 

een dagtaak. Hierin maken leerlingen opdrachten die over de instructie gaan die die dag is 

behandeld. Daarnaast hebben leerlingen een weektaak, kunnen ze op hun eigen niveau door 

oefenen, en kan de leraar extra opdrachten binnen Snappet neerzetten wanneer deze signaleert 

dat een leerling moeite heeft met een bepaald onderdeel. 
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3.2.3. Verwachte effecten 

De Emmausschool was op zoek naar een methodiek waarmee verschillende kinderen konden 

worden bediend, zodat leraren meer maatwerk zouden kunnen leveren. Snappet werd hierbij als 

oplossing gezien, omdat het programma mogelijkheden biedt om tegemoet te komen aan 

niveauverschillen tussen leerlingen. Snappet kan daarnaast verlichting bij de leraren brengen; het 

zorgt voor een sterke afname in nakijkwerk, en via het dashboard kunnen leraren de prestaties 

van leerlingen goed volgen. Leraren kunnen direct zien waar de fouten zitten, en kunnen daar ook 

direct op inspelen. 

Daarnaast was het de verwachting dat het gebruik van Snappet een positief effect zou hebben op 

de leerprestaties en de motivatie van leerlingen. Van andere scholen kwamen daar veelbelovende 

verhalen over binnen. Leerlingen oefenen veel meer, en de software voorkomt dat leerlingen te 

lang doorgaan op een verkeerd niveau. Het was de verwachting dat kinderen gerichter bezig 

zouden zijn met de leerstof binnen Snappet, en meer gemotiveerd zouden worden door de 

motivatietriggers die binnen Snappet zijn ingebouwd (puntentelling, opdrachten die groen worden 

als ze goed zijn). Daarnaast was de verwachting dat Snappet meer structuur zou bieden voor 

leerlingen die veel moeite hebben met rekenen.  

 

Tabel 3.2 Beoogde interventie Snappet. 
Vraag Kenmerken interventie Snappet 

Wat is de rol van de leraar? 
 

Klassikaal instructie geven. 
Leerprestaties van leerlingen op het dashboard volgen en interpreteren.  
Waar nodig extra begeleiding geven aan leerlingen op basis van informatie van 
het dashboard.  
Extra opdrachten binnen Snappet neer zetten voor leerlingen die dit nodig 
hebben. 

Wat is de rol van de leerling? Opdrachten in Snappet maken. Opdrachten uit de weektaak maken.  

Wat is de rol/inzet van ict? 
 

Automatische differentiatie naar niveau bij aanbieden van opdrachten. 
Goed/fout feedback geven. 

Wat is de rol/wijze van toetsing?  Snappet bevat digitale toetsen. 

Wat weten we over groepingsvormen, 
tijd- en plaats van leren? 

Leerstofjaarklas systeem. Leerlingen werken individueel. 
 

Op welke punten vindt er maatwerk 
plaats (tempo, niveau) en is er sprake 
van zelfsturing/zelfregulatie. 

Maatwerk naar niveau en naar tempo. Leerlingen worden geacht zelfstandiger 
te werken. 

3.3. Beschrijving uitgevoerde interventie 
In deze paragraaf wordt beschreven hoe Snappet binnen het rekenonderwijs is geïmplementeerd. 

3.3.1. Gebruik van Snappet door de leraar 

Het gebruik van Snappet heeft flinke gevolgen voor de manier waarop de leraar lesgeeft. De leraar 

start de les met een klassikale instructie. Leerlingen werken voor een groot gedeelte van de les 

zelfstandig, wat het mogelijk maakt voor leraren om (groepjes) leerlingen die moeite hebben meer 

aandacht te schenken. Binnen de Emmausschool zijn veel combinatieklassen. Dit betekent voor de 

leraar dat deze eerst de ene groep instructie geeft, en vervolgens de andere groep. Op het 
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moment dat de leraar groep a klassikale instructie geeft, werkt groep b zelfstandig in Snappet aan 

de weektaak, en vice versa. 

Bij de klassikale instructie maakt de leraar gebruik van het Prowise digibord en een whiteboard. 

Hier worden zaken uitgelegd en verhelderd met voorbeeldopgaves. Hiervoor gebruikt de leraar 

zowel de rekenmethode Wereld in Getallen (WIG), als voorbeeldsommen uit Snappet. Snappet 

wordt methodevolgend ingezet. De leraren gebruiken WIG. De opgaven van Snappet sluiten 

daarbij aan. Volgens een leraar is dat onvermijdelijk, aangezien Snappet zelf qua instructie 

onvoldoende levert.  

Een nadeel van Snappet bij instructie is dat het geen schrijffunctie heeft; een leraar kan op het 

digibord niet zelf opmerkingen of onderstrepingen toevoegen aan de instructieschermen van 

Snappet. Als een leraar wel opmerkingen wil opschrijven, dan moet deze naast Snappet nog een 

andere toepassing (Prowise Presenter) openen. Tijdens de instructie wordt er af en toe gebruik 

gemaakt van instructiefilmpjes. De filmpjes die binnen Snappet staan worden niet of nauwelijks 

gebruikt. Een leraar geeft aan dat ze deze filmpjes niet zo sterk vindt, een andere leraar geeft aan 

dat ze altijd de filmpjes van Wereld in Getallen gebruikt.  

Hoe de instructie precies in elkaar zit verschilt per leraar, maar de regie over de klassikale 

instructie ligt vrijwel volledig bij de leraar. Na de instructie geeft de leraar aan welke sommen over 

de net behandelde stof leerlingen vervolgens binnen Snappet moeten maken. Hierin wordt 

gedifferentieerd naar drie niveaus. De niveaus zijn ingedeeld door de leraren, al komt het wel eens 

voor dat op initiatief van de leerling het niveau verandert. Uiteraard wel alleen als de leraar zich 

hierin kan vinden.  

Als de leerlingen zelfstandig opdrachten maken in Snappet, gaat de leraar over op instructie op 

groeps- of individueel niveau. Soms worden groepjes leerlingen bij voorbaat al apart genomen 

voor extra instructie. Hierna is de leraar beschikbaar voor leerlingen die iets niet snappen. 

Leerlingen steken hun hand op om aan te geven dat ze extra hulp nodig hebben. Een leraar maakt 

een lijstje, waarbij ze elke keer dat een leerling zijn hand opsteekt de naam van de leerling aan het 

lijstje toevoegt. De leerlingen worden vervolgens om de beurt bij de leraar geroepen. Bij de 

instructies voor kleinere groepen of individuen krijgen de leerlingen wat extra uitleg, en valt op dat 

er regelmatig hulpmiddelen als papier wordt gebruikt, zodat de sommen in stapjes opgelost 

kunnen worden. Een andere leraar loopt rond door de klas en gaat zo de leerlingen die de hand 

omhoog hebben af. Ook deze leraar geeft extra uitleg, en werkt zo nodig samen met de leerling 

een som uit.  

Via het dashboard van Snappet kan de leraar de verrichtingen van de leerlingen goed volgen. Vaak 

doet de leraar dit voor of na de les. De mate waarin leraren de verrichtingen van leerlingen tijdens 

de les volgen, verschilt wel wat. Zo geeft een leraar tijdens de les commentaar op de vorderingen 

van de leerlingen, complimenteert ze leerlingen met hun harde werk, en kan ze meteen ingrijpen 

wanneer een leerling aangeeft dat hij alles af heeft, maar in werkelijkheid de opdrachten niet blijkt 

te hebben gemaakt. Een andere leraar is zo druk bezig met eerst klassikale instructie, en 

vervolgens individuele instructie, dat ze pas tegen het einde van de les eraan toe komt om op het 
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dashboard te kijken. Een derde leraar houdt de vorderingen tijdens de les goed bij, en geeft aan 

dat ze merkt dat leerlingen met meer precisie hun opdrachten maken, omdat ze weten dat de juf 

meekijkt. 

Door het gebruik van het dashboard kunnen leraren snel signaleren wanneer leerlingen moeite 

hebben met een bepaald onderdeel. De leraren kunnen hierop inspelen door de leerlingen extra 

instructie te geven, of door ze een extra opdracht te geven in de vorm van een ‘cadeautje’, een set 

extra sommen op het gebied waar de leerling moeite mee heeft. 

Leraren hebben een cursus gehad over het gebruik van Snappet in de klas. Elke leraar kreeg een 

persoonlijk begeleider vanuit Snappet. De veranderde manier van werken vereiste aanvankelijk 

wat extra inzet van de leraren, maar uiteindelijk is dit vrij goed gegaan.  

3.3.2. Gebruik van Snappet door leerlingen 

Leerlingen beginnen de meeste lessen met klassikale instructie. Ze krijgen dan een kwartier tot 20 

minuten instructie over een onderwerp. Sommige leerlingen die het onderwerp al beheersen, 

wonen de instructie niet bij en gaan direct al zelfstandig werken in Snappet. Na de klassikale 

instructie gaan alle leerlingen zelfstandig werken, met uitzondering van (groepjes) leerlingen die 

nog aanvullende instructie krijgen. Deze instructie vindt zowel op initiatief van de leraar als op 

initiatief van de leerlingen plaats. 

Leerlingen kunnen het grootste gedeelte van de les zelfstandig werken met Snappet. Er staan 

verschillende soorten opgaven klaar voor de leerlingen. Zo worden er elke dag sommen 

opgegeven door de leraar naar aanleiding van het onderwerp van de dag. Niet elke leerling hoeft 

dezelfde sommen te maken, er wordt gedifferentieerd naar drie niveaus; van een-ster niveau voor 

de leerlingen met veel moeite, tot driesterrenniveau voor leerlingen die gevorderd zijn in rekenen. 

Als de leerlingen hun dagtaak afhebben dan gaan ze door aan de weektaak, waarbij ook 

gedifferentieerd wordt in drie niveaus.  

Naast de dag- en weektaak kunnen leerlingen ook verder oefenen met de zogenaamde plusjes. 

Achter de opgaven van de les staan plusjes. Als een leerling op zo’n plusje klikt dan krijgt deze 

opdrachten die zijn aangepast op niveau. Het idee is dat de leerlingen zo altijd door kunnen 

werken op hun eigen niveau. Ten slotte krijgen sommige leerlingen ook nog een eigen leertaak. 

Deze leertaken staan onder leerlingen ook wel bekend als de ‘cadeautjes’. Deze leertaak bestaat 

uit opgaven over een onderwerp bij rekenen waarbij de leraar heeft gesignaleerd dat de leerling 

hier moeite mee heeft. 

Leerlingen werken zelfstandig op hun eigen manier aan de opdrachten. Sommige leerlingen vinden 

het fijn om een schriftje erbij te pakken, om de som op papier in stappen op te lossen. Andere 

leerlingen hebben daar minder behoefte aan. Als leerlingen iets niet snappen dan is het vrij 

gangbaar om een medeleerling om hulp te vragen. Andere optie is de leraar om hulp vragen, al 

heeft dit als nadeel dat de leraar niet altijd beschikbaar is. De leerling kan dan doorgaan met 

andere sommen. Soms leidt het ertoe dat een leerling wat afgeleid is.  
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Leerlingen krijgen binnen Snappet directe feedback. Als een som goed is, wordt deze groen. Is de 

som fout, dan wordt deze rood, en krijgt de leerling nogmaals de gelegenheid om het goede 

antwoord te geven. De leerling krijgt alleen goed/fout feedback in Snappet. Snappet geeft niet aan 

wat een leerling precies fout doet bij een verkeerd antwoord. Als leerlingen hier niet uitkomen, 

moeten ze extern hulp zoeken. 

Toetsing vindt zowel plaats binnen Snappet als op papier. Leraren geven leerlingen vaak zelf de 

keuze of ze dit in Snappet of op papier willen. Voordeel van toetsing binnen Snappet is dat het 

digitaal kan. Nadeel voor leerlingen is dat de sommen niet meer terugkomen als ze zijn ingevuld. 

Sommige leerlingen willen terug kunnen kijken naar eerdere sommen, en kiezen daarom eerder 

voor toetsen op papier. Als een leerling in Snappet per ongeluk doorklikt dan kan het antwoord in 

een toets binnen Snappet niet meer worden aangepast. Een leraar merkt op dat ze ziet dat 

leerlingen die toetsen op papier maken eerder de sommen uitwerken op papier. Voordeel van 

toetsing in Snappet is dat het niet persé aan een tijdstip gebonden is. Binnen sommige groepen 

mogen leerlingen zelf het tijdstip van toetsen bepalen, binnen andere groepen niet.  

Enkele leerlingen hebben weinig moeite met de rekenlessen. Deze leerlingen krijgen vrij veel 

vrijheid om buiten de les andere dingen te doen. Zo mogen een paar leerlingen ook in Rekentijger 

werken, een opdrachtenboekje met uitdagende rekenopgaven. Deze opdrachten maken deze 

leerlingen dan ook in tweetallen. Een van de geavanceerde leerlingen geeft aan dat hij toetsen 

vaak al vooruit maakt. Als hij deze toetsen haalt, hoeft hij gedurende de week de lessen niet te 

volgen, en mag hij meteen zelfstandig aan de weektaak werken. Op het moment dat de weektaak 

af is mag hij andere dingen gaan doen. Vaak is dat Rekentijger, maar het kunnen ook opdrachten 

of werkstukken zijn voor andere vakken. 
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Tabel 3.3 Uitgevoerde interventie Snappet. 
Vraag Kenmerken interventie Snappet 

Wat is de rol van de leraar? 
 

Het geven van (klassikale) instructie. Geven van verdere instructie 
aan groepjes of individuen die daar behoefte aan hebben. Monitoren 
van de voortgang van leerlingen via het dashboard van Snappet. 
Extra opdrachten klaar zetten voor leerlingen die moeite hebben met 
een bepaald onderwerp. 

Wat is de rol van de leerling? 
 

Zelfstandig werken aan verschillende opdrachten van Snappet. 
Leerlingen kunnen elkaar helpen met opdrachten als een leerling er 
niet uit komt. 
Zelf monitoren eigen verrichtingen (goed/fout). 
Hulp vragen aan de leraar of medeleerlingen. 
Zelf doorgaan met maken weektaak, extra opdrachten 
Zelf bepalen toets moment (afhankelijk van leraar). 
Enkele leerlingen: 
Aanvullende rekenopdrachten maken in tweetallen. 
Zichzelf toetsen bij aanvang van de les. 

Wat is de rol/inzet van ict? 
 

Differentiëren naar niveau. Directe goed/fout feedback aan 
leerlingen. Extra opdrachten voor leerlingen. 
Bieden van direct overzicht van verrichtingen leerlingen aan leraren. 

Wat is de rol/wijze van toetsing? 
 

Toetsen kan op papier en binnen Snappet. De meeste leraren geven 
hun leerlingen zelf de keuze voor welke vorm van toetsing. 
Leerlingen kunnen soms zelf het toets moment kiezen. 

Wat weten we over 
groepingsvormen, tijd- en plaats 
van leren? 
 

Leerstofjaarklassysteem. Indeling in subgroepen op basis van niveau 
volgens leraren. 
Voor extra instructie kan per onderwerp worden gekeken welke 
leerlingen er behoefte aan hebben. 
Leerlingen maken de opdrachten in het klaslokaal, en mogen ook 
vaak op het centrale leerplein zelfstandig of in groepjes werken. Het 
is de bedoeling dat leerlingen op het eind van de week de weektaak 
afronden, wanneer ze dit precies doen hebben ze vrijheid in. 

Op welke punten vindt er 
maatwerk plaats (tempo, niveau) 
en is er sprake van 
zelfsturing/zelfregulatie. 
 
 

Maatwerk qua tempo en niveau door zelfstandig werken met 
Snappet. Zelfsturing is beperkt, al mogen excellente leerlingen 
voorwerken en bij bewijs van bekwaamheid mogen zij hun lessen 
voor een gedeelte zelf inrichten.  
In lichte mate sprake van zelfregie; leerlingen krijgen feedback over 
het aantal goede en foute antwoorden. Op basis hiervan kunnen zij 
hulp vragen bij medeleerlingen of de leraar. 

3.4. Beschrijving ervaren interventie  
In deze paragraaf gaan we in de op ervaren interventie, vanuit het perspectief van leraren en 

leerlingen. 

3.4.1. Ervaren interventie en effecten door leraren 

Snappet maakt de rol van de leraren makkelijker. Nakijken is heel praktisch geworden. Het zoeken 

van extra werk is niet meer nodig, dat staat grotendeels in Snappet. Bovendien geeft Snappet snel 

inzicht in wie meer instructie of begeleiding nodig heeft. Het dashboard geeft direct een compleet 

overzicht, de leraar kan in een oogopslag zien welke leerlingen bepaalde opdrachten niet snappen, 

en dat geeft de mogelijkheid om snel in te grijpen. Voor de introductie van Snappet was er een 

vast groepje dat extra aandacht kreeg. Met Snappet is het veel makkelijker geworden om te zien 

wie precies op dat moment moeite heeft met een specifiek onderdeel. Het is nu geen vast groepje 
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meer dat extra instructie krijgt, maar per onderdeel een groepje dat er moeite mee heeft. Leraren 

kunnen gerichter aanbieden wat een kind nodig heeft, en dat maakt de kwaliteit van lessen hoger.  

De software geeft leraren veel meer mogelijkheden tot differentiëren. Met behulp van de plusjes 

kunnen leerlingen op hun eigen niveau oefenen met opdrachten. Daarnaast kunnen leerlingen die 

de stof beheersen in grotere mate zelfstandig werken. Dit geeft de leraar meer tijd om leerlingen 

die moeite hebben extra ondersteuning te bieden. Een leraar geeft wel aan dat echt moeilijke 

opdrachten voor zeer gevorderde leerlingen ontbreken. Voor deze leerlingen wordt Rekentijger 

gebruikt. 

Snappet voorkomt bovendien dat leerlingen te lang doorgaan op het verkeerde niveau. Kinderen 

zijn gerichter bezig en oefenen meer. De meeste leerlingen lijken ook meer gemotiveerd. Ze 

proberen om sterren te verdienen, of om zoveel mogelijk sommen groen te krijgen. Directe 

feedback helpt daar ook bij, leerlingen gaan extra hun best doen als ze sommen niet meteen groen 

(goed) hebben. 

Een leraar merkt op dat de introductie van Snappet meer eigenaarschap bij kinderen heeft 

gebracht. Als een kind meer verantwoordelijkheid kan dragen, dan kan het kind dat ook krijgen. 

Snappet biedt daar goede mogelijkheden voor. Voorbeeld zijn excellente leerlingen die vooruit 

kunnen werken, die middels het maken van een toets kunnen aantonen dat ze de stof beheersen, 

en die vervolgens niet de hele lessen hoeven te volgen, maar andere dingen kunnen doen. Een 

andere leraar geeft aan dat het leerlingen meer inzicht geeft in waar ze staan, en waar ze precies 

goed, of juist minder goed, in zijn. 

Een leraar is minder te spreken over het gokgedrag van leerlingen. Leerlingen geven volgens haar 

over het algemeen al weinig tijd om te reflecteren op wat ze doen. Bij het gebruik van Snappet 

wordt dit erger. Ze geeft aan dat ze leerlingen heeft aangemoedigd de tijd te nemen om goed te 

kijken wat ze hebben gedaan, en indien nodig hun rekenwerk eerst nog na te kijken of te 

controleren door het na te rekenen in hun schriftje. Een andere leraar denkt juist dat leerlingen 

door Snappet met meer precisie aan de opdrachten werken. Ze weten dat de leraar via het 

dashboard de vorderingen á la minute kunnen volgen, en dat zorgt ervoor dat de leerlingen meer 

gefocust werken. 

Een onverwacht gevolg van Snappet is dat sommige leerlingen hebben ontdekt hoe ze de 

internetrestricties van het device kunnen omzeilen. Deze leerlingen gaan dan op internet 

spelletjes spelen op het moment dat ze eigenlijk aan Snappet moeten werken. De leraar van groep 

8 geeft aan dat ze dit enigszins kan onderscheppen doordat het dashboard van Snappet de optie 

biedt om te zien wat de leerlingen in de voorafgaande 5 minuten hebben gedaan. Als ze merkt dat 

leerlingen geen opdrachten meer invullen loopt ze door de klas heen om te controleren of dit 

komt doordat een leerling het niet snapt, of omdat deze leerling andere dingen zit te doen op zijn 

Snappet-device. 

De leraren geven aan dat ze niet zomaar een duidelijk effect op de leerprestaties zien. Een leraar 

geeft aan weinig verschil te merken, en wijst erop dat toets resultaten niet veel zijn veranderd. 
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Een andere leraar geeft aan dat leerlingen vrij goed zijn in rekenen, maar dat ze dat voor Snappet 

eigenlijk ook al waren. 

3.4.2. Ervaren effecten door leerlingen 

Over het algemeen vinden leerlingen het werken met Snappet leuk. Ten opzichte van het werken 

met boeken, heeft Snappet meerdere voordelen. Sommen hoeven niet meer te worden 

overgeschreven. Leerlingen krijgen meteen feedback van het programma. De meeste leerlingen 

zien dit als iets positiefs. Ze krijgen zelf meer inzicht in wat hun sterke en zwakke punten zijn. Zo 

proberen veel leerlingen om zoveel mogelijk groene (goede) antwoorden te krijgen. Tijdens de 

interviews gaf een leerling echter ook aan dat het beklemmend kan werken. Ze vindt de directe 

confrontatie met incorrecte antwoorden niet fijn, en wil na meerdere foute antwoorden eigenlijk 

wat anders gaan doen. 

Naast directe feedback werkt Snappet ook met een puntensysteem. Dit systeem levert nogal wat 

commotie op. Voor elk goed antwoord krijgen leerlingen pluspunten, voor elk verkeerd antwoord 

krijgen ze minpunten. Waar het aantal punten op gebaseerd is, is zowel de leraren als de 

leerlingen niet duidelijk. Voor goede leerlingen werkt het puntensysteem vrij goed. Ze doen 

onderling wedstrijdjes om zoveel mogelijk punten te halen. Zo zijn deze leerlingen spelenderwijs 

veel meer met rekenen bezig, en vinden ze het veel leuker. 

Leerlingen die wat minder goed zijn in rekenen kijken hier vaak anders tegenaan. Een aantal 

leerlingen geeft aan dat vooral de minpunten erg demotiverend kunnen werken. Het aantal 

minpunten voor een vraag kan dermate hoog zijn, dat er heel veel goede antwoorden nodig zijn 

om dit te compenseren. Zo geeft een leerling aan dat ze weleens 90 minpunten voor een fout 

antwoord heeft gekregen, en dat terwijl goede antwoorden gemiddeld maar enkele punten 

opleveren. Enkele leerlingen geven aan dat dit erg demotiverend werkt. Een leerling vertelt dat hij 

soms stopt met rekenen, omdat hij dan geen extra minpunten meer kan krijgen. Een andere 

leerling vertelt hoe goede antwoorden worden doorgegeven door de klas om er maar voor te 

zorgen dat er zo weinig mogelijk minpunten worden gehaald. 

Sommige leerlingen geven nog wat kritische kanttekeningen bij het werken met Snappet. Zo 

worden leerlingen weleens geplaagd door technische problemen. Devices werken soms niet, zijn 

niet voldoende opgeladen, of het systeem ligt eruit. Leerlingen geven heel verschillende 

antwoorden op de vraag in hoeverre dit voorkomt, variërend van een of twee keer, tot regelmatig. 

Daarnaast hebben sommige leerlingen wel wat moeite met het werken binnen Snappet. Een 

leerling geeft aan dat in zijn weektaak vaak opdrachten voorbijkomen die nog nooit zijn behandeld 

in de klas. Deze leerling is in het algemeen vrij ontevreden over Snappet, hij vindt het niveau van 

de sommen binnen Snappet te hoog, en merkt op dat hij rekenen veel minder goed begrijpt sinds 

de overstap van boeken en werkboekjes naar Snappet. 
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3.5. Gerealiseerde effecten 
In paragraaf 3.5.1 worden de effecten op cognitief niveau beschreven. In paragraaf 3.5.2 worden 

de effecten op motivatie, competentie, inzet, waarde en zelfregulatie gepresenteerd. 

3.5.1. Effecten op cognitief niveau  

Om te kijken wat het effect is van Snappet op de leerresultaten, kijken we naar de resultaten van 

de Cito-eindtoetsscores op rekenen van de afgelopen 3 jaren. Tevens kijken we naar de 

eindtoetsen rekenen van het Cito-leerlingenvolgsysteem in de jaren 2014/2015 en 2016/2017 

voor de verschillende deelnemende groepen. Voordeel van deze analyses is dat leerlingen hierin 

gedurende enkele jaren gevolgd kunnen worden. In schooljaar 2016-2017 hebben alle leerlingen 

met Snappet gewerkt. In 2014-2015 werd er nog met een leerboek en werkboekjes gewerkt. 

In tabel 3.4 staan de Cito-eindtoetsscores voor 2015 en 2017 weergegeven. Wanneer we kijken 

naar de ontwikkeling 2015-2017 dan stijgt het percentage rekenopgaven in de eindtoets dat goed 

was licht. De Cito-standaardscore laat hetzelfde beeld zien. De toename voor rekenen is echter 

niet significant (ANOVA, F(38,1)=0.20 ,p=,66; eta²=.066). 

 

Tabel 3.4 Gemiddelde Cito-eindscores groep 8 Emmausschool in 2015 en 2017 

  2015 2017 

Percentage rekenopgaven goed 70,9 73,3 

Cito-standaardscore 533,8 536,6 

n 20 20 

 

In tabel 3.5 staan de niveauscores van de klas weergegeven van 2015 en 2017. Score I betekent 

dat de klas bij de beste 20 procent ten opzichte van het landelijk gemiddelde scoort, score V zou 

de laagste score zijn en dit zou betekenen dat de klas bij de laagste 20 procent van het land hoort.  

 

Tabel 3.5 Gemiddelde klasniveau reken-eindscores Emmausschool naar leerjaar, per schooljaar. 

  2014-2015 2016-2017 

groep 5 II I 

groep 6 IV IV 

groep 7 I I+ 

groep 8 I I 

 

Als we de scores tussen 2014-2015 en 2016-2017 vergelijken dan zien we dat de scores relatief 

gezien gelijk blijven, of wat stijgen. In groep 6 is de score vrij laag, maar was de score ook al laag in 

2014-2015. De andere groepen scoren allen hoog; groep 5 en 8 behoren tot de beste 20 procent 

van het land, groep 7 scoort zelfs I+, wat betekent dat deze groep bij de beste 10 procent van de 

klassen landelijk behoort. Dit beeld strookt met de opmerkingen van de leerkrachten dat de 

Emmausschool landelijk gezien gemiddeld vrij hoog scoort op rekentoetsen.  
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In tabel 3.6 wordt verder ingezoomd op leerling niveau. In deze tabel zijn de niveauscores voor 

2015 verdeeld over de 5 niveaus, waarbij I het hoogste niveau is en V het laagste niveau. 

Leerlingen die niveau I scoren horen tot de beste 20 procent landelijk, leerlingen die niveau V 

scoren horen tot de laagste 20 procent landelijk. Voor al deze niveaus wordt gekeken waar de 

leerlingen in 2017 staan.  

 

Tabel 3.6 Niveauscore op leerling niveau, Emmausschool, vergelijking 2017 ten opzichte van positie 

2015.  

  n stijging gelijk daling 

I 12 n.v.t. 75% 25% 

II 18 39% 50% 11% 

III 19 37% 26% 37% 

IV 9 67% 11% 22% 

V 7 30% 70% n.v.t.  

 

Wat opvalt, is dat er meer leerlingen in relatief niveau zijn gestegen dan gedaald. Vooral bij de 

leerlingen die in categorie IV zaten in 2015 is twee derde gestegen naar een hogere categorie in 

2017. Voor het grootste deel van de leerlingen die in de laagste categorie zaten in 2015 geldt dat 

ze in 2017 ook nog in deze categorie zitten (70%). Over het algemeen is een stijging in de 

niveauscores waarneembaar, die volgens een chi-kwadraattoets ook significant is (2 =(16, 

n=68)=54,73, p=.00). 

3.5.2. Effecten op motivatie, competentie, inzet, waarde en zelfregulatie 

Om te kijken naar het effect van rekenen met Snappet op de motivatie van leerlingen, hebben de 

leerlingen die met Snappet werken zowel aan het begin van het leerjaar als aan het eind van het 

leerjaar een vragenlijstje gekregen over hun motivatie met betrekking tot rekenen (zie paragraaf 

1.2.3.). Naast intrinsieke motivatie is er naar ervaren competentie, inzet, waarde/nut, en het mate 

van zelfregulatie gevraagd. In tabel 3.7 staan de scores op de voor- en nameting naast elkaar 

weergegeven. 

 

Tabel 3.7 Gemiddelde scores motivatie en zelfregulatie, vijfpuntsschaal, Emmausschool, 

voormeting (september 2016) en nameting (juni 2017). 
 Voormeting Nameting 

 gem. s.d. gem. s.d. 

Motivatie 3,7 1,06 3,5 ,99 

Competentie 3,6 ,91 3,4 ,90 

Inzet 4,2 ,75 4,2 ,66 

Waarde/nut 4,1 ,83 4,0 ,96 

Zelfregulatie 3,1 ,74 3,2 ,71 

n 73  70  
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De scores die in de tabel zijn weergegeven zijn scores op een vijfpuntsschaal, variërend van 1 (past 

helemaal niet bij mij) tot 5 (past helemaal bij mij). Gemiddeld genomen scoren leerlingen vrij hoog 

qua motivatie, alleen op het gebied van zelfregulatie is de score vrij gemiddeld. Uit de tabel blijkt 

dat de scores op intrinsieke motivatie en ervaren competentie iets zijn afgenomen. Deze daling is 

echter niet statistisch significant. Er lijkt dus geen effect te zijn van Snappet op de mate waarop 

leerlingen het rekenonderwijs ervaren.  

In tabel 3.8 zijn de gemiddelde scores uitgesplitst naar geslacht. Jongens lijken over het algemeen 

wat gemotiveerder te zijn en zichzelf wat competenter in te schatten voor het rekenonderwijs met 

Snappet dan meisjes. Deze verschillen zijn significant, zowel in de voor als in de nameting. Voor de 

overige schalen zijn er geen significante verschillen tussen jongens te meisjes. Daarnaast worden 

er voor zowel jongen als voor meisjes geen significante verschillen tussen schalen gevonden.  

 

Tabel 3.8 Gemiddelde scores motivatie, Emmausschool, voormeting (september 2016) en nameting 

(juni 2017), naar geslacht. 
 Voormeting Nameting 

 jongens meisjes jongens meisjes 

Motivatie 3,9 3,3 3,7 3,2 

Competentie 3,9 3,3 3,7 3,1 

Inzet 4,3 4,1 4,3 4,2 

Waarde/nut 4,2 3,9 4,1 3,9 

Zelfregulatie 3,1 3,1 3,1 3,4 

n 39 34 38 32 

 

In tabel 3.9 staan de gemiddelde scores uitgesplitst naar leerjaar. In deze tabel valt op dat de 

gemiddelde scores in groep 5, 7 en 8 iets dalen. In groep 6 is echter voor drie van de schalen een 

lichte stijging waar te nemen. Noot hierbij is wel dat de n per groep een stuk kleiner is dan bij de 

eerdere analyses, wat de betrouwbaarheid wat lager maakt. De verschillen tussen de leerjaren zijn 

niet getoetst vanwege de lage n per leerjaar. 

 

Tabel 3.9 Gemiddelde scores motivatie, Emmausschool, voormeting (september 2016) en nameting 

(juni 2017), naar leerjaar. 
 Voormeting Nameting 

 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 

Motivatie 4,0 3,5 3,9 3,4 3,4 3,9 3,6 3,0 

Competentie 3,7 3,7 3,6 3,4 3,2 3,7 3,4 3,2 

Inzet 4,2 4,2 4,5 4,0 4,4 4,4 4,3 4,0 

Waarde/nut 4,4 4,2 3,9 3,9 3,9 4,4 4,5 3,5 

Zelfregulatie 2,8 3,5 3,3 3,0 3,3 3,3 3,3 3,1 

n 17 19 13 24 13 18 16 23 
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In bijlage 12 staan de resultaten van de retentiemeting weergegeven. De respons van deze meting 

was een stuk lager dan bij de vorige twee metingen. De retentiemeting is in september 

afgenomen, op een moment dat de school net was gefuseerd met een andere basisschool. De 

resultaten van de retentiemeting wijken niet af van de resultaten van de nameting. 

3.6. Conclusies casus rekenen met Snappet 
In de conclusies geven we een antwoord op de onderzoeksvragen. 

Wat voor maatwerk wordt beoogd en welke ict toepassing wordt ingezet, op welke manier en met 

welk doel (beoogde interventie en gewenste effecten)? 

Snappet is een adaptief programma, dat door de leraren wordt ingezet bij het vak rekenen. Het 

programma bevat opgaven op 3 niveaus (dagtaak en weektaak) en biedt leerlingen aansluitend 

daarop extra oefenopgaven op eigen niveau. De leerling krijgt goed/fout feedback binnen het 

programma. Het programma voorziet de leraar van real time informatie over de vorderingen van 

de leerling. Elke leerling beschikt over een eigen Snappetdevice en kan dus zelfstandig werken. 

Met de inzet van de ict-toepassing Snappet willen de leraren inspelen op niveau- en 

tempoverschillen tussen leerlingen en meer maatwerk bieden aan meer begaafde leerlingen. 

Daarnaast willen ze de real time informatie die ze vanuit Snappet krijgen over de voortgang en 

leerprestaties van leerlingen benutten om leerlingen die daaraan behoefte hebben extra instructie 

of ondersteuning te geven. Verder willen ze sterke leerlingen meer uitdaging bieden.  

De verwachting is dat Snappet verlichting brengt bij leraren (minder nakijkwerk, real time 

informatie over de prestaties van leerlingen) en dat het een positief effect heeft op de 

leerprestaties en motivatie van de leerlingen.  

 

Wat voor maatwerk wordt gerealiseerd en welke ict-toepassing wordt ingezet (gerealiseerde 

interventie)? 

Snappet wordt grotendeels ingezet zoals beoogd. De leraren zijn hierin ook getraind. De leraar 

geeft een klassikale instructie op de dagtaak en daarna gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. 

De leraren gebruiken de instructie uit Snappet niet of gedeeltelijk, omdat zij deze niet goed 

genoeg vinden. Een verschil met de beoogde interventie is dat niet alle leraren de informatie uit 

Snappet real time benutten. De leraren analyseren wel de informatie voorafgaand of na afloop van 

de les en bepalen op basis daarvan tot welke van de drie niveaugroepen de leerling behoort en 

welke (groepjes) leerlingen extra instructie krijgen. Vanuit Snappet krijgen de leerlingen 

opdrachten op het juiste niveau. Leerlingen die moeite hebben met bepaalde leerstof krijgen van 

de leraar in Snappet extra opdrachten. Een leraar kijkt tijdens de les regelmatig naar de real time 

informatie, een ander doet dit af en toe, de derde leraar pas aan het einde van de les. Tijdens de 

les zijn de leraren vooral bezig met het geven van extra instructie en het begeleiden van leerlingen 

die hierom vragen. De leraar is niet altijd beschikbaar om vragen van leerlingen te beantwoorden. 

Leerlingen die weinig moeite hebben met de rekenlessen mogen uitdagender opdrachten uit 

Rekentijger maken en, afhankelijk van de leerling, ook opdrachten voor andere vakken. 
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Wat betekent dit voor de rollen van leraren, leerlingen en de ict-toepassing? 

De regie berust deels bij de leraar, deels bij de ict-toepassing en voor een klein deel bij de 

leerlingen. Er is sprake van shared control tussen leraar en ict op wat en hoe leerlingen leren. Ook 

het waar en wanneer leerlingen leren liggen vast, namelijk tijdens de les.  

De ict-toepassing voorziet de leraar van informatie over de prestaties van leerlingen. De leraar 

interpreteert deze informatie en neemt op grond hiervan beslissingen. De ict-toepassing genereert 

opdrachten op niveau voor de leerlingen. 

De regie van de leerlingen bestaat eruit dat zij er zelf voor moeten zorgen dat zij hun eigen 

weektaak uitvoeren en afronden tijdens de les (plannen). Daarnaast biedt de ict-toepassing de 

leerlingen beperkte mogelijkheden om hun eigen leerprestaties te monitoren, doordat zij 

goed/fout feedback krijgen. Als een leerling steeds ‘fout’ feedback krijgt, kan hij een medeleerling 

of de leraar om hulp vragen. Tot slot mogen leerlingen in sommige klassen zelf het tijdstip van 

toetsen bepalen, binnen andere groepen niet. Excellente leerlingen mogen voorwerken en bij 

bewijs van bekwaamheid mogen zij hun lessen voor een gedeelte zelf inrichten. 

 

Hoe ervaren de leraren en leerlingen het maatwerk met ict (ervaren interventie)?  

De leraren ervaren de inzet van Snappet als positief. Het programma ondersteunt hen bij het 

bieden van maatwerk aan leerlingen (opdrachten op niveau, real time informatie over 

leerprestaties) en stelt hen in staat om beter in te spelen op leerbehoeften van leerlingen. 

Voorheen kreeg een vast groepje extra instructie, nu varieert het per onderwerp welke leerlingen 

extra instructie en ondersteuning krijgen.Ook de leerlingen zijn overwegend positief. Zwakke 

leerlingen ervaren de extra oefenstof als een ‘cadeautje’. 

 

Wat zijn de (gepercipieerde) effecten van deze vorm van maatwerk met ict, op de leerprestaties 

(binnen het betreffende vakgebied, respectievelijk taal en rekenen, wo en spelling) en motivatie? 

Snappet neemt de leraren, zoals verwacht, werk uit handen en stelt hen in staat meer maatwerk 

te bieden. Over het algemeen geven de leraren aan dat de leerlingen gemotiveerder lijken dan 

voor de introductie met Snappet. Ook leerlingen geven vaak aan dat werken met Snappet veel 

motiverender werkt door de directe feedback, en de duidelijkheid waar hun zwakke punten liggen. 

Het puntensysteem in Snappet stimuleert de goede leerlingen, maar demotiveert de zwakke 

leerlingen.  

Omdat er niet is gewerkt met een pretest-posttest controlgroup design is het lastig vast te stellen 

wat het effect van de interventie is op de motivatie van leerlingen. We zien wel dat de motivatie 

van leerlingen voor het vak rekenen in het begin en aan het eind van het schooljaar vergelijkbaar 

is. ). Aangezien motivatie van leerlingen gedurende een schooljaar over het algemeen afneemt      

(Skinner et al, 2008), kunnen we het gelijk blijven van de motivatie echter wel positief duiden. 
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Qua leerresultaten zijn de Cito-eindscores licht gestegen, maar deze stijging is niet significant. Het 

lijkt er wel op dat de leerlingen gedurende de laatste drie schooljaren wat hoger zijn gaan scoren 

op rekenen. 
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4. Beschouwende conclusies 

Op de Jan Ligthartschool en de Emmausschool werd overwegend klassikaal lesgegeven. De scholen 

willen echter meer recht doen aan verschillen tussen leerlingen met behulp van ict en hebben 

daarom van 2013 tot 2015 deelgenomen aan iXpeditie Maatwerk. In het vervolg daarop hebben ze 

in het schooljaar 2016-2017 geparticipeerd in het Doorbraakproject Onderwijs & ICT, dat zich richt 

op personaliseren van leren met behulp van ict. 

4.1. Kenmerken van personaliseren van leren 
Personaliseren van leren betreft enerzijds het recht doen aan verschillende onderwijsbehoeften 

van leerlingen en anderzijds de mate van zelfregie die leerlingen krijgen op hun eigen leerproces. 

Personaliseren van het leren kan op uiteenlopende manieren vorm krijgen op school. Dit is 

afhankelijk van de keuzes die de school maakt op twee dimensies. Dit zijn de dimensies externe 

regie versus zelfregie en collectief belang versus individueel belang (Van Loon, Van der Neut, De 

Ries & Kral, 2016). De dimensie collectief belang versus individueel belang heeft te maken met de 

mate waarin er rekening wordt gehouden met de individuele belangen en behoeften van 

leerlingen en de mate waarin juist het collectief belang wordt gediend. De dimensie regie op het 

leerproces heeft te maken met de mate waarin externen (de leraar, ict) en leerlingen invloed 

hebben op het leerproces als het gaat om wat, wanneer, waar, hoe, waarom, met wie en in welk 

tempo, leerlingen leren. 

 

Bij beide scholen zien we verschillende kenmerken van personaliseren van leren en een 

verschillende inzet van ict-toepassingen. Beide scholen maken een beweging richting individueel 

belang en eveneens een kleine stap richting regie op het eigen leerproces.  

De Jan Ligthartschool laat leerlingen via een coöperatieve werkvorm in divers samengestelde 

groepjes samenwerken aan een open eindopdracht (informatie opzoeken en presenteren). Door 

leerlingen met diverse talenten met elkaar te laten samenwerken, doen de leraren een beroep op 

verschillende talenten van kinderen (samenwerking, kennis, ict-vaardigheid). Ieder kind is in de 

gelegenheid zijn/haar talent te benutten bij deze opdrachten (individueel belang). Leerlingen 

krijgen ook een stukje regie op het eigen leerproces: binnen kaders (inhoudelijk/samenwerking) 

mogen ze zelf kiezen hoeveel informatie ze verzamelen en hoe ze de informatie verwerken en 

presenteren, of ze daarbij ict-toepassingen inzetten en welke ict-toepassingen. Dit leidt tot variatie 

in de opgeleverde eindproducten, zowel qua inhoud als qua vorm. De leerlingen hebben enige 

regie op het ‘wat’ en regie op het ‘hoe’. Deze vorm van regie op het eigen leerproces heeft meer 

weg van zelfsturing dan van zelfregulerend leren (vergelijk Kester, 2016). We zien dat er op de Jan 

Lighthartschool weinig tot geen aandacht is voor zelfregulerend leren ofwel het cyclisch doorlopen 

van een aantal stappen door leerlingen bij de uitvoering van een taak: oriënteren, plannen, 

monitoren, sturen en self-assessment. Hoewel de aard van de gegeven feedback niet de primaire 

focus van het onderzoek was, lijkt de gegeven feedback het proces van zelfsturing en zelfregulatie 
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onvoldoende te steunen. Leerlingen krijgen van de leraren vooral feedback op hun inzet en/of op 

de uitvoering van de taak. Er lijkt minder aandacht te zijn voor de stappen die leerlingen kunnen 

zetten om hun doel beter te bereiken, zowel qua proces van de taakuitvoering als op het gebied 

van zelfregulatie (vergelijk Hattie, 2007).  

 

De Emmausschool zet vooral stappen richting individueel belang. Het gaat dan om differentiëren 

naar niveau en naar tempo. Dit gebeurt binnen de gehanteerde ict-toepassing Snappet doordat de 

leerlingen opdrachten op hun eigen niveau krijgen en zelfstandig en in hun eigen tempo kunnen 

werken. Verder krijgen de leerlingen, die dit nodig hebben, gerichte ondersteuning van de leraar in 

de vorm van extra instructie/begeleiding of extra opdrachten in Snappet. Leerlingen die de 

leerstof snel beheersen, krijgen uitdagende opdrachten. De leraar besluit hiertoe op basis van 

informatie uit Snappet. Waar de leraar vroeger één niveaugroepje aanvullende instructie gaf, 

krijgen nu uiteenlopende groepjes en individuele leerlingen aanvullende instructie en/of 

begeleiding. Er kan dus beter worden ingespeeld op individuele niveauverschillen. Daarbij 

hanteren de leraren nog wel de indeling in drie niveaugroepen. 

Ook op de dimensie externe regie – zelfregie worden stappen gezet. De voornaamste stap is dat 

de externe regie deels wordt overgenomen door Snappet (opdrachten op niveau, goed/fout 

feedback, analyse leerprestaties). Daarnaast hebben leerlingen enige mate van zelfregie. Dit houdt 

vooral in dat ze zelfstandig mogen werken aan hun dagtaak, hun weektaak en eventuele extra 

opdrachten. Ze hebben enige invloed op hun planning, hoewel tijd en plaats van leren in groet 

lijnen nog altijd door de leraar worden bepaald. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld aan de 

rekenonderdelen van de weektaak werken tijdens de tijd die ingeruimd is voor zelfstandig werken. 

Daarnaast maken leerlingen tijdens de rekenlessen ook gebruik van het centrale leerplein in de 

school. Daarnaast kunnen leerlingen met behulp van Snappet hun eigen leren enigszins 

monitoren. Ze kunnen zien hoeveel vragen ze goed/fout beantwoorden en op basis daarvan hulp 

inroepen van de leraar. Het komt ook voor dat een leerling op basis van deze info vraagt om te 

worden ingedeeld bij een ander niveaugroepje. Leerlingen die de leerstof al beheersen, krijgen iets 

meer mogelijkheden om regie te voeren. Zo zijn er een aantal leerlingen die zichzelf eerst toetsen 

(monitoren) en als zij de leerstof beheersen, deels zelf bepalen welke taken zij uitvoeren (plannen, 

uitvoeren). We zien hier aspecten van zelfregulatie (met name monitoren), maar nog niet het 

volledig doorlopen van proces van zelfregulatie. Dit is een voorbeeld van shared control tussen ict, 

leraar en leerling. 

4.2. Inzet van ict 
Bij de Jan Ligthartschool wordt gewerkt met Blink, een methode voor wereldoriëntatie, met enige 

mogelijkheid voor niveaudifferentiatie. Deze bestaat uit extra opdrachten voor snelle leerlingen en 

plusleerlingen. Daarnaast voorziet de ict-toepassing leraren van informatie over de leerprestaties 

van leerlingen. De mogelijkheden kunnen ook niet worden benut, omdat er een beperkt aantal 

devices beschikbaar is voor de leerlingen. 
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De ict-toepassing neemt de leraren wel werk uit handen bij de voorbereiding van hun les, maar 

leidt niet of nauwelijks tot ander leraar gedrag. Ook kan informatie meer visueel worden 

gepresenteerd en kunnen leerlingen binnen Blink informatie opzoeken.  

Verder wordt er gebruik gemaakt van diverse ict-toepassingen om informatie op te zoeken, te 

verwerken en te presenteren.  

  

De gehanteerde ict-toepassing Snappet neemt de regie op het leerproces gedeeltelijk over van de 

leraar door de leerlingen opdrachten op niveau te geven en goed/fout feedback. Daarnaast 

voorziet Snappet de leraar van informatie over de leerprestaties van leerlingen (learning analytics). 

Snappet vergroot de mogelijkheid om beter in te spelen op de leerbehoeften van leerlingen via 

opdrachten op niveau en via ruimte voor de leraar om groepjes en individuele leerlingen 

aanvullend te instrueren c.q. te begeleiden. De opdrachten op niveau worden door de leraren 

onvoldoende uitdagend gevonden voor sterkere leerlingen. Deze leerlingen mogen in tweetallen 

zelfstandig aan de slag met opdrachten uit Rekentijger. Snappet ondersteunt leerlingen enigszins 

bij het monitoren van de eigen resultaten. Ze weten wat ze goed/fout doen, maar krijgen geen 

enkele informatie over waarom ze iets fout doen. Die informatie moet van de leraar komen. Ook 

worden leerlingen gemotiveerd door het programma: ze kunnen punten verdienen met goede 

antwoorden. Dit stimuleert leerlingen om extra hun best te doen, maar heeft ook een pervers 

effect: zwakke leerlingen raken gedemotiveerd of leerlingen gaan goede antwoorden met elkaar 

delen.  

Op deze manier werken met Snappet is mogelijk doordat alle leerlingen beschikken over een eigen 

Snappet device en doordat leraren zijn geschoold en gecoacht in het gebruik van Snappet. 

4.3. (Ervaren) effecten van personaliseren van leren 
 

Op basis van de uitgevoerde effectmeting kan bij de Emmausschool geen effect worden 

aangetoond op motivatie en op leerprestaties, bij de Jan Ligthartschool wordt er een daling 

gesignaleerd qua leerprestaties. De motivatie is gemeten bij de start en na afloop van de 

interventie. We zien dat de motivatie van leerlingen in het begin en aan het eind van het 

schooljaar vergelijkbaar is. Aangezien motivatie van leerlingen gedurende een schooljaar over het 

algemeen afneemt (Skinner et al, 2008), kunnen we het gelijk blijven van de motivatie echter wel 

positief duiden. Voor de leerprestaties zijn de Cito-scores (rekenen bij Emmausschool, 

wereldoriëntatie bij Jan Ligthart) van de leerlingen vergeleken met een groep 8 uit 2014-2015. 

Tussen deze groepen zijn bij Emmaus geen signficante effecten aangetoond, bij de Jan 

Ligthartschool dalen de leerprestaties bij de eindtoets. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken 

dat in de huidige groep 8 niet alle leerstof voor wereldoriëntatie aan de orde is geweest. 

 

Leraren en leerlingen zijn overwegend enthousiast over de manier van werken. Zowel bij de Jan 

Ligthartschool als bij de Emmausschool. De leerlingen van de Jan Ligthart zeggen dat ze informatie 
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beter onthouden als ze deze zelf opzoeken en ook leraren hebben de indruk dat de informatie 

beter beklijft en dat leerlingen gemotiveerd aan de slag zijn. Het samenwerken kan soms lastig zijn 

als een leerling niet meedoet. Ook is er niet altijd voldoende tijd of gelegenheid om informatie op 

te zoeken en/of de presentatie af te ronden. Deels heeft dit te maken met het beperkte aantal 

devices en deels met de (beperkte) tijd die leraren inruimen voor de opdracht.  

Snappet maakt de rol van de leraren makkelijker. Nakijken is heel praktisch geworden. Het zoeken 

van extra werk is niet meer nodig en Snappet biedt snel inzicht in wie meer instructie of 

begeleiding nodig heeft. Met Snappet is het volgens leraren veel makkelijker om gerichter aan te 

bieden wat een kind nodig heeft, en dat maakt de kwaliteit van lessen hoger. Kinderen zijn 

gerichter bezig en oefenen meer. De meeste leerlingen lijken ook meer gemotiveerd. Een leraar 

merkt op dat de introductie van Snappet meer eigenaarschap bij kinderen heeft gebracht. Als een 

kind meer verantwoordelijkheid kan dragen, dan kan het kind dat ook krijgen. Snappet heeft 

echter ook perverse effecten (zie hierboven). De leerlingen vinden het leuk om met Snappet te 

werken en ervaren de goed/fout feedback over het algemeen als positief, omdat ze daardoor 

inzicht krijgen in hun sterke en zwakke kanten. Enkele leerlingen ervaren het scoresysteem 

(minpunten bij foute antwoorden) als demotiverend. Ook worden leerlingen soms gehinderd door 

technische problemen. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1  Intrinsic Motivational Inventory (IMI) 
 

In deze bijlage staat de vragenlijst weergegeven die gebruikt is voor de voor- als de nameting bij 

zowel de Jan Ligthartschool als de Emmausschool. Onderstaande lijst is specifiek voor de Jan 

Ligthartschool, bij de Emmausschool wordt wereldoriëntatie overal vervangen door rekenen. Aan 

de kinderen is tevens gevraagd hoe oud ze zijn, en in welke groep ze zitten. 

Achter elk item staat vermeldt bij welke schaal het betreffende item hoort. De meeste items zijn 

positief geformuleerd, de items die andersom zijn geformuleerd worden aangegeven met (R) van 

Reversed achter het item. De vragen binnen elk vragenblok zijn elke keer gerandomiseerd 

weergegeven. 

   

Vragenblok 1: Geef bij elke uitspraak aan in hoeverre het bij jou past.     

Vijfpuntsschaal: 1 (past helemaal niet bij mij) - 5 (past helemaal bij mij).     

Ik vind het leuk om wereldoriëntatie te hebben.  Intrinsieke motivatie 

Ik vind wereldoriëntatie interessant.  Intrinsieke motivatie 

Ik denk dat ik goed ben in wereldoriëntatie.  Ervaren competentie 

Ik vind de opdrachten bij wereldoriëntatie moeilijk om te doen. R Ervaren competentie 

Ik doe erg mijn best bij wereldoriëntatie.  Inzet 

Ik vind het belangrijk om goede cijfers te krijgen bij wereldoriëntatie.  Inzet 

Ik vind wereldoriëntatie belangrijk.  Waarde / nut 

Vragenblok 2: Geef bij elke uitspraak aan in hoeverre het bij jou past.     

Vijfpuntsschaal: 1 (past helemaal niet bij mij) - 5 (past helemaal bij mij).     

Ik vind wereldoriëntatie saai om te doen. R Intrinsieke motivatie 

Ik vind wereldoriëntatie vervelend. R Intrinsieke motivatie 

Ik denk dat ik beter ben in wereldoriëntatie dan andere leerlingen in de klas. Ervaren competentie 

Ik ben over het algemeen tevreden over mijn prestaties bij wereldoriëntatie. Ervaren competentie 

Ik doe meestal niet zo mijn best bij wereldoriëntatie. R Inzet 

Ik denk dat wereldoriëntatie nuttig is.  Waarde / nut 

Vragenblok 3: Geef bij elke uitspraak aan in hoeverre het bij jou past.     

Vijfpuntsschaal: 1 (past helemaal niet bij mij) - 5 (past helemaal bij mij).     

Wereldoriëntatie boeit mij totaal niet. R Intrinsieke motivatie 

Voor mijn gevoel gaan wereldoriëntatielessen altijd heel snel voorbij.  Intrinsieke motivatie 

Ik ben niet zo goed in wereldoriëntatie. R Ervaren competentie 

Ik vind dat ik het goed doe tijdens wereldoriëntatie.  Ervaren competentie 

Mijn inzet bij wereldoriëntatie is goed.  Inzet 

Ik denk dat wereldoriëntatie belangrijk is om te doen.  Waarde / nut 
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Vragenblok Zelfregulering: Wat doe jij TIJDENS het maken van jouw rekenwerk? 

Geef voor elke vraag aan hoe vaak je dit doet.   
Vijfpuntsschaal: Nooit / bijna nooit / soms / bijna altijd / altijd     

Als ik merk dat iets niet lukt tijdens het maken van mijn opdracht en voor wereldoriëntatie, dan probeer ik het op 
een andere manier 

Tijdens het maken van mijn opdrachten voor wereldoriëntatie, vraag ik me af: ‘Begrijp ik nog alles?’. 

Tijdens het maken van mijn opdrachten voor wereldoriëntatie, vraag ik me af: ‘Heb ik nog genoeg tijd?’. 
Tijdens het maken van mijn opdrachten voor wereldoriëntatie, kijk ik tussendoor wat ik al gedaan heb en hoeveel ik 
nog moet doen. 

Tijdens het maken van mijn opdrachten voor wereldoriëntatie, vraag ik me af: ‘Lukt het goed op deze manier?’. 

Tijdens het maken van mijn opdrachten voor wereldoriëntatie, volg ik mijn planning. 
Tijdens het maken van mijn opdracht en voor wereldoriëntatie, vraag ik me af: ‘Wat vind ik moeilijk? Wat moet ik 
nog eens oefenen?’. 
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Bijlage 2 Analyse kader schooldocumenten en leidraad groepsinterview 

 
Interviewleidraad  
 

  

Onderzoeksvragen schoolplan en interview 
 

Antwoord uit verschillende 
bronnen 
Schoolplan 15/19 
Schoolgids 16/17 

Vragen interview  

Schoolplan: Welk maatwerk wordt beoogd vanuit de 
onderwijskundige visie?  

  

Schoolplan: Welke inzet van ict wordt beoogd?    
Schoolplan: Wat is de beoogde rol van de leraar in het 
onderwijs waar maatwerk wordt beoogd? 

  

Schoolplan: Wat is de beoogde rol van de leerlingen in het 
onderwijs waar maatwerk wordt beoogd? 

  

Interview: zicht op interventie: Wat is de boogde interventie en 
het beoogde maatwerk daarbinnen? 
 

  

Interview: zicht op interventie: wat zijn de beoogde effecten?    
Interview: zicht op interventie: hoe en waarom de beoogde 
effecten worden gerealiseerd? 
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Bijlage 3 Observatie-instrument onderwijsactiviteit 

 

Algemeen: Observant 1 focust op de lesonderdelen en beschrijft de gedragingen van de leraar, de 

groep/groepjes leerlingen bij deze lesonderdelen. Daarbij heeft de observant oog voor differentiatie en 

regie. 

Tijd: Om de 5 minuten de tijd noteren (bv 11.05). 

Onderdeel: onderwijsactiviteiten worden onderverdeeld in 5 lesonderdelen. Om de vijf minuten wordt 

met letteraanduiding aangegeven welk onderdeel aan de orde is in de geobserveerde activiteit. We 

onderscheiden: Instructie, Verwerking, Begeleiding, Feedback en Toetsing. Voor de volledigheid van de 

beschrijving zijn hier ook inleiding en afronding van de les meegenomen.  

Beschrijving activiteit: observant beschrijft per 5 minuten de aard van de onderwijsactiviteit aan de 

hand van de volgende 10 vragen. De observant volgt 3 minuten de activiteiten en neemt daarna 2 

minuten om de activiteit te duiden. Daarbij zijn de volgende elementen meegenomen: wat (leerdoel, 

leerinhoud) wordt behandeld, hoe (werkvorm), op welk niveau, wanneer, met wie, in welk tempo, 

waarmee (ict, leermiddelen), waarop (wat, hoe), wanneer en met wie, wie krijgt/krijgen begeleiding? 

Beschrijving ict: de observatie van de onderwijsactiviteit wordt afgerond met  het beantwoorden van 

drie vragen met betrekking tot de inzet van ict. 

 

School Groep  Datum Activiteit Observator Volgblad 

      

Tijd 
Om de 
vijf min 

Onder- 
deel 
I/V/B/F/ T 

Beschrijving activiteit a.d.h.v. volgende aspecten: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat 
Hoe 
Op welk niveau  
Wanneer 
Met wie 
In welk tempo 
Waarmee 
Waarop 
Wanneer 
Wie krijgt begeleiding 

Slotvragen ict 
 

 
Inzet? 

De devices waarmee de leraar en de leerlingen 
werken.  
Welke devices worden er gebruikt (o.a. 
Smartboard, pc, laptop, mobiel, etc.)  
 

Leraar 
Leerling 

Wie maken er gebruik van welk device?  

De software waarmee de leraar en de leerlingen 
werken. Welke software, wie maakt er gebruik 
van?  
 

Leraar 
Leerling 
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Bijlage 4 Observatie-instrument leerlingen 
 

Observant 2 volgt 3 leerlingen (zwak, gemiddeld, sterk) twee keer gedurende de les. Vooraf, in overleg 

met de leerkracht bepalen, welke leerlingen hij gaat observeren.  

Hij volgt elke leerling gedurende 10 minuten. Tijdens deze 10 minuten noteert hij zoveel mogelijk 

feitelijk wat de desbetreffende leerling doet. Indien de leraar interacteert met deze leerling noteert hij 

feitelijk wat de leraar zegt. Indien de leerling interacteert met ict, noteert de observant wat hij ziet op 

het scherm van de leerling, wat de leerling doet. Af en toe vraagt de observant aan de leerling: wat doe 

je nu? Wat denk je nu? ). 

De observant noteert elke vijf minuten de tijd. 

School Groep  Datum Activiteit Observator 

 
 
 
 

    

Tijd Leerling X  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

68 

Bijlage 5 Interviewleidraad leraren Emmausschool doorbraakproject 
 
 
Hoe lang al werkzaam bij Emmaus? 
Welke groepen gehad? 
Hoe lang al ervaring met Snappet?  

 

Emmaus: Gebruik en effecten van Snappet 2.0 bij het vak rekenen  
 

Blok 1: Verwachtingen  
Plannen: Kun je kort schetsen hoe de school Snappet dit schooljaar in heeft willen zetten bij rekenen? Wat waren de plannen? Waren er 
schoolafspraken over het gebruik van Snappet? Wat waren jouw plannen?  
Welke effecten van de inzet van Snappet werden er verwacht ten aanzien van (school en jij?)  

- instructie?  
- verwerking van de leerstof door de leerlingen? 
- vorderingen van leerlingen bij het vak rekenen?  
- prestaties van leerlingen?   

 

Blok 2 Uitgevoerde interventie  
Is het je gelukt om op de gewenste manier met Snappet te werken? (terugkoppeling antwoorden van blok 1) 
Heb je Snappet het afgelopen jaar gebruikt om te differentiëren bij instructie, verwerking, toetsing? Hoe heb je dat gedaan?  
 

Blok 3: Ervaren interventie 
 
Wat ging volgens jou naar wens wat betreft het werken met Snappet om zo meer op maat rekenonderwijs te kunnen geven? Licht toe? 
Wat liep niet goed? Licht toe?  
In hoeverre is jouw rekenonderwijs gepersonaliseerd ( meest ver door gevoerd: leerlingen werken aan eigen doelen en onder eigen regie) 
door de inzet van Snappet? 
 

Blok 3: ICT 
 
We hebben bij observatie gezien dat je bij het rekenen Snappet, WIG- software inzet.  
Hebben we nog rekensoftware gemist?  
Wat is precies de meerwaarde van de inzet van ICT bij je huidige rekenonderwijs bij instructie, verwerking, toetsing? 
 

Blok 4: Gerealiseerde effecten 
 
Welke effecten zijn er gerealiseerd door het werken met Snappet op het terrein van instructie? 
Welke effecten zijn er gerealiseerd door het werken met Snappet op het terrein van de verwerking?  
Welke effecten zijn er gerealiseerd door het werken met Snappet op het terrein van toetsing? 
Welke effecten constateer jij m.b.t. de prestaties van leerlingen?  
In hoeverre draagt Snappet zoals jullie dat nu inzetten bij aan meer gepersonaliseerd rekenonderwijs?  
 

Blok 5: Beïnvloedende factoren 
 
Welke factoren belemmeren het werken met Snappet?  
Wat waren factoren/zaken op schoolniveau die het afgelopen schooljaar belangrijk waren bij het gebruik van Snappet? 
Zie je mogelijkheden binnen Snappet om het rekenonderwijs meer gepersonaliseerd vorm te geven?   
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Bijlage 6 Interviewleidraad leerlingen Emmausschool doorbraakproject 
 
Organisatie /duur 
 Emmaus: 3 leerlingen voor beide groepen (6/7) en 5/6) / 2 keer half uur 
 

 

Emmaus: Gebruik en effecten van Snappet 2.0 bij het vak rekenen  
 

Blok 1: Uitgevoerde interventie 
 
Korte inleiding. 
Wat verstaan leerlingen precies onder werken met Snappet. Is dat werken met device? 
Hoe gebruiken jullie Snappet bij rekenen? 
Gebruikt iedereen Snappet op dezelfde manier? 
 
 

Blok 2: Ervaren interventie 
 
Wat vind je van het gebruik van Snappet bij rekenen? En waarom? 
 
Instructie: 
Hoe vinden jullie de instructie bij rekenen? Zouden hierbij nog dingen verbeterd kunnen worden? 
Wat vinden jullie van de instructiefilmpjes van Snappet? 
 
Verwerking: 
Hoe vinden jullie het zelfstandig werken met Snappet? Zouden hierbij nog dingen verbeterd kunnen worden? Kun je zelf keuzes maken 
met Snappet? En in hoeverre doet de juf/meester dat? Ben je hier tevreden over? 
Kun je door het gebruik van Snappet goed op je eigen niveau werken? Wat vind je hiervan? 
Heb je eerder op een andere manier gewerkt? Wat is er anders, beter, slechter? 
 
Toetsing: 
Maken jullie alle toetsen in Snappet? Gaat dat goed? Fijner dan op papier? 
Maakt iedereen dezelfde toetsen? 
Maakt iedereen de toetsen op hetzelfde tijdstip? Of kunnen leerlingen dat ook zelf bepalen? 
Zijn er dingen aan Snappet die je liever op een andere manier zou zien? 
 

Blok 3: Gerealiseerde effecten 
 
Hebben jullie nog met een rekenboek en werkboekje gewerkt. Voor Snappet! Wat zijn de verschillen? 
 
M.b.t. het rekenwerk 
Vind je zelf dat je beter bent gaan werken door Snappet? Hoe komt dat?  
Is het leren rekenen makkelijker geworden met Snappet? 
 
MBT prestaties 
Snap je rekenen beter? 
Haal je hogere cijfers met Snappet? Hoe komt dat, denk je?  
  

Blok 4: Meerwaarde van ict 
 
Gebruiken jullie nog andere computerprogramma’s bij rekenen dan Snappet? Zo ja welke. Hoe gaat het werken met deze programma’s. 
Sluit dit goed aan bij je werk in Snappet?  
Kun je met deze programma’s ook op je eigen niveau werken. Zijn deze programma’s verschillend voor verschillende leerlingen? En mogen 
jullie zelf bepalen wat jullie daarin leren? 
Denk je dat het gebruik van computerprogramma’s beter is voor het leren rekenen?  
Wat maakt rekenen makkelijker door het werken met Snappet dan bij het leren van rekenen met een boek. Wat is juist moeilijker 
geworden?  
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Bijlage 7 Interviewleidraad leraren Jan Ligthart doorbraakproject 

 
Doel: ervaringen met Blink, toetsen bij WO en het dino-project. Eerst Blink en toets, daarna Dino.  
Bij alle drie staat centraal in hoeverre met de onderdelen maatwerk gerealiseerd wordt of kan worden en wat de effecten zijn op de 
leerresultaten bij WO.  
Duur: 75 minuten 

 
JL Inzet Blink en toetsing: groepsinterview  
 

Blok 1: Verwachtingen tav interventie mbt maatwerk  
Blink (vanaf schooljaar 2015-2016):  
Hoe lang heeft ieder van jullie met Blink gewerkt?  
Waarom hebben jullie destijds voor Blink gekozen? 
Waren er bij de keuze voor Blink ook verwachtingen ten aanzien van meer maatwerk? Zo, ja welke? ?  
Toetsing (vanaf jan 2016) 
Waarom hebben jullie de toetsing bij WO aangepast?  
Welke effecten werden verwacht van deze opzet? Ook meer recht doen aan verschillen? Hoe?  
 

Blok 2: Uitgevoerde interventie: 
Blink: 
Kan een van jullie kort schetsen hoe je dit jaar in groet lijnen met Blink hebt gewerkt bij WO? Aanvullingen van anderen? 
Hoe is ICT ingezet?  
Toetsing 
Kan een van jullie kort schetsen hoe jullie dit jaar de toetsing hebben gedaan bij WO? Aanvullingen van anderen?  
Hoe is ICT ingezet?  
 

Blok 3: Ervaren interventie 
Blink 
Wat ging volgens jullie  naar wens wat betreft het werken met Blink? Licht  toe? 
Wat liep niet goed? Licht toe?  
In welke mate heeft het werken met Blink het afgelopen jaar geleid tot meer maatwerk bij WO? Wat was daarin precies de bijdrage van 
Blink?  
Toetsing 
Wat ging volgens jullie naar wens wat betreft de toetsing WO te geven? Licht toe? 
Wat liep niet goed? Licht toe?  
In welke mate heeft het werken met deze opzet van toetsing het afgelopen jaar geleid tot meer maatwerk bij WO? Wat was daarin de 
bijdrage van Blink?  
Wat is volgens jullie precies de meerwaarde van de inzet van ICT bij je lessen WO-onderwijs? 
Wat is precies de meerwaarde van de inzet van ICT toetsing in je WO-onderwijs? 
Wat zou de meerwaarde kunnen zijn met het oog op het leveren van meer maatwerk? 
 

Blok 4: Gerealiseerde effecten:  
Wat zijn de effecten van het werken met Blink op je lessen WO?  Voor jezelf en voor de lln? 
Wat zijn de effecten van de andere manier van toetsing? Voor jezelf en voor de lln? 
Wat is het effecten van beiden op de resultaten van de lln bij WO?  
 

Blok 5  Dino-project   
Wat ging volgens jou naar wens?   
Wat liep niet goed? Licht toe?  
Wat was de rol van ict?  
Wat zijn de effecten van het dinoproject? Voor jou als leerkracht en voor de leerlingen?  
Leidt deze manier van werken tot meer op maat WO geven? Licht toe? Zie je mogelijkheden?  
Wat zou meerwaarde van ict kunnen zijn?  
 

Blok 6: Beïnvloedende factoren: op zoek naar meer maatwerk 
Welke factoren belemmeren het realiseren van meer maatwerk bij WO?  
 

Blok 7 
Zie je mogelijkheden binnen WO het onderwijs meer gepersonaliseerd vorm te geven?  
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Bijlage 8 Interviewleidraad leerlingen Jan Ligthart doorbraakproject 

 
In 2 klassen (7/8 en 6)  3 leerlingen interviewen gedurende 30 minuten. 
 

JL Inzet Blink en toetsing, groepsinterview leerlingen 
 

Blok 1: Uitgevoerde interventie 
 
Blink 
Kan een van jullie mij vertellen wat je bij jou in de klas bij de lessen WO doet? Gaat het bij iemand anders anders?  
Wat doen jullie precies met Blink bij WO? 
Werkt iedereen op dezelfde manier aan WO Mag je bij WO ook zelf kiezen wat je gaat leren en hoe je daar aan werkt? 
Aan het eind van ieder blok voor WO moeten jullie een presentatie te houden. Wat was de leukste presentatie die je dit jaar hebt 
gehouden? Waarom? 
Kun je een voorbeeld noemen van een presentatie waarin je veel gebruik hebt gemaakt van ict?  
Maken jullie weleens een WO-toets op de computer (mogelijk bij topografie)  
Maken jullie ook weleens WO-toetsen op papier?  
 

Blok 2: Ervaren interventie 
 
Blink 
Is het leuk om met Blink te werken? 
Zijn er dingen aan Blink die misschien beter kunnen? 
Is het werken met Blink leuker dan de oude manier van lesgeven bij WO? (alleen voor gr 7/8, groep 6 had twee jaar geleden nog geen WO) 
) 
Toetsing 
Hoe vinden jullie het om aan het eind van ieder blok voor WO een presentatie te houden? Waarom? 
Mag je altijd zelf kiezen hoe je de presentatie doet? 
Hoe vind je het dat je zelf je creativiteit mag gebruiken bij die presentaties. 
Heb je nog ideeën waardoor de presentatie aan het eind van een blok WO beter zouden worden? 
Zouden jullie liever WO-toetsen maken i.p.v. de presentaties? Waarom? Of soms een WO-toets en naast de presentaties? En waarom?  
 
Dino’s 
Wat vonden jullie van het dinoproject? 
Waren er dingen die je juist wel leuk, of juist niet zo leuk vond? 
In hoeverre kon je zelf bepalen hoe je de vraag bij het dino-project aan ging pakken? 
Hoe heb je ict gebruikt bij het dinoproject? Hoe voor het opzoeken van info? En hoe voor de presentatie?  
Heb je goed kunnen werken aan je onderwerp? Vond je het moeilijk of juist makkelijk?  
 

Blok 3: Gerealiseerde effecten 
 
Leer je veel van het werken met de lessen en de werkbladen van de methode Blink? Zo, ja..hoe komt dat? Nee, waarom niet? 
Leer je veel van het maken en houden van presentaties bij WO over het onderwerp van het blok?  
Wat leer je nog meer van het maken en houden van presentaties bij WO? 
Vind je dat je veel hebt geleerd van het dinoproject door antwoorden te zoeken op vragen die jullie zelf bedacht hebben? Meer als bij de 
andere blokken van WO? 
Hebben jullie bij het dinoproject meer met ICT gewerkt dan bij de andere blok van WO dit schooljaar?  
 

Blok 4: Meerwaarde van ict 
 
Gebruiken jullie nog andere computerprogramma’s bij WO dan Blink? Zo ja welke. Hoe gaat het werken met deze programma’s. Sluit dit 
goed aan bij je werk in Blink?.  
Denk je dat het gebruik van computerprogramma’s jou goed helpt bij het leren van WO? Waarom wel/niet? Kun je een voorbeeld 
noemen?  
Denk je dat het gebruik van computers WO leuker / interessanter maakt? Waarom wel/niet? Kun je een voorbeeld noemen?  
Zijn er genoeg computers in de klas voor het werken bij WO? Nee, waarom zou de school meer computers moeten kopen voor het werken 
bij WO?  
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Bijlage 9 Eindopdracht Wereldoriëntatie Jan Ligthartschool afronding blok 3 Eigentijds 

 
 
Afronding blok 3 Eigentijds 
 
Les 5 De Viking 
 
De helft van de klas gaat over dit hoofdstuk een PowerPoint maken.  
De ander helft maakt een poster over het proces (hoe wordt mijn lievelingsproduct gemaakt? 
(bij de afsluiting van het volgende blok draait dit om.) 
 

1. PowerPoint: 
 kijk op YouTube naar de instructiefilmpjes: hoe maak ik een PowerPoint? (https://www.youtube.com/watch?v=a2BaAfi6xMc) 
 
Overleg met je maatje wat voor een soort fabriek je wilt maken en 
welke producten je hiervoor nodig hebt. Verzamel informatie over jouw producten. 
 
Maak je PowerPoint. 
Zet op de eerste dia: De Viking en jullie namen. 
Zet op de tweede dia wat je hebt onderzocht. 
Op de volgende dia’s diep je de onderwerp verder uit. 
 
Je mag plaatje en effecten gebruiken! 
 
 
 

2. Maak een poster 
 
Wat moet er op je poster komen te staan? 
 

 De titel  
 Een overzicht van het onderwerp dat je hebt uitgezocht. 

 

Dia 1 
 
 

De Viking 
 
 

Dia 2 
 

BV wat aten ze? 
 
- 
- 
- 

Dia 3 
 

 Hoe kwamen ze aan hun voeding? 
 
 

Dia 4 
 

Hoe maakten ze het klaar? 
 
 

 

Dia 5 
 

Hoe bewaarden ze het eten? 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a2BaAfi6xMc
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Bijlage 10 Eindopdracht presentaties Wereldoriëntatie Jan Ligthartschool blok Eigentijds 

 

 
Bijlage Altaar. (Grieken en Romeinen) 
 
Benodigdheden: 

- Kosteloos materiaal 
- Schoenendoos 
- Lijm/schaar 

 
De kinderen maken in een schoenendoos een altaar voor een zelfgekozen god. 

 
Beoordeling: In het altaar moet duidelijk naar voren komen voor welke god dit altaar is. 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj59-SLoIzPAhUMORQKHWB7CXYQjRwIBw&url=http://www.kitschkitchen.nl/webshop/index.php?dispatch=products.view&product_id=1798&bvm=bv.132653024,d.ZGg&psig=AFQjCNEGw3lY9qpIP8K8uj9FbYUcmvSIow&ust=1473852852380289
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Bijlage 11 Beoordelingsformulier voor presentaties Wereldoriëntatie Jan Ligthartschool 

afronding Eigentijds 
 
 
 
WO-beoordelingsfomulier      Groep: 6A  Datum: 21-10-2016 
 
Vak: Binnenste Buiten     Normering: o m v rv g  
 
Beoordeling:  

1) Mate van creativiteit of originaliteit 
2) Voldoet het eindproduct aan de eisen die in de les zijn gesteld:  

- Maak minimaal 3 voedselketens met minimaal 4 stappen of 
maak een voedsel web met minimaal 10 stappen. 

3) Kloppen de stappen in je voedselweb? 
4) Ziet je werk en netjes en verzorgd uit? 

 
Inzet: De leerling doet actief mee met de les. 
Betrokkenheid: De leerling toont interesse in het onder werp en probeert te delen met de groep. 
Samenwerking: De leerling neemt actief deel aan het groepsproces. Hij/zij neemt hierbij zijn eigen rol, die van een ander en die van de groep 
serieus. 
Kennis: De leerling kan het geleerde toepassen tijdens de les. 
Materiaal: De leerling gaat zorgvuldig om met de materialen van de school/de ander.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

Bijlage 12 Tabellen retentiemeting september 2017  

 

In deze bijlage staan de tabellen weergegeven betreffende de retentiemeting voor zowel de Jan 

Ligthartschool als de Emmausschool. Vanwege drukte bij het opstarten van het nieuwe schooljaar 

bij de Jan Ligthartschool, en drukte in verband met een fusie met een andere basisschool bij de 

Emmausschool, is de respons bij deze metingen lager dan bij de voor- en nameting. Vanwege de 

lage n zijn de tabellen bij de retentiemeting niet uitgesplitst naar leerjaar, de vulling per leerjaar is 

daarvoor te laag. 

 

In tabel 12.1 staan de gemiddelde scores voor de schalen over motivatie en zelfregulatie bij de Jan 

Ligthartschool weergegeven. In tabel 12.2 staan deze scores uitgesplitst naar geslacht. Jongens zijn 

in de retentiemeting wat oververtegenwoordigd. Er zijn geen significante verschillen gevonden 

tussen de retentiemeting en de nameting. 

 

Tabel 12.1 Gemiddelde scores motivatie en zelfregulatie, Jan 

Ligthartschool, retentiemeting (september 2017). 

 gem. s.d. 

Motivatie 3,6 ,94 

Competentie 3,3 ,61 

Inzet 3,9 ,74 

Waarde/nut 3,7 ,98 

Zelfregulatie 3,1 ,69 

n  34 

 

 

Tabel 12.2 Gemiddelde scores motivatie en zelfregulatie naar 

geslacht, Jan Ligthartschool, retentiemeting (september 2017). 

 jongens meisjes 

Motivatie 3,6 3,8 

Competentie 3,2 3,4 

Inzet 3,8 4,0 

Waarde/nut 3,6 3,9 

Zelfregulatie 3,1 3,0 

n 23 11 
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In tabel 12.3 staan de gemiddelde scores voor de schalen over motivatie en zelfregulatie bij de 

Emmausschool weergegeven. In tabel 12.4 staan deze scores uitgesplitst naar geslacht. Ook bij de 

Emmausschool zijn jongens oververtegenwoordigd in de retentiemeting. Er zijn geen significante 

verschillen gevonden tussen de retentiemeting en de nameting. 

 

Tabel 12.3 Gemiddelde scores motivatie en zelfregulatie, 

Emmausschool  retentiemeting (sept 2017). 

 Emmausschool 

 gem. s.d. 

Motivatie 3,8 ,88 

Competentie 3,7 ,83 

Inzet 4,4 ,43 

Waarde/nut 4,3 ,77 

Zelfregulatie 3,1 ,67 

n  36 

 

Tabel 12.4 Gemiddelde scores motivatie en zelfregulatie naar 

geslacht, Emmausschool, retentiemeting (sept 2017). 

  
Emmausschool 

  
jongens meisjes 

Motivatie 4,0 3,6 

Competentie 3,9 3,3 

Inzet 4,3 4,6 

Waarde/nut 4,3 4,4 

Zelfregulatie 2,9 3,4 

n 22 14 

 


