
 

 

 
 
 

 
 

 
Wie het weet, mag het zeggen 
Over actieve betrokkenheid tijdens de les 

 

                          Maria Jeronimus 
 
 
 
 
Studentennummer 1604982 
Leerroute code OSO-062111-11 
Datum 5 juni 2013 
Ik verklaar dat dit onderzoeksverslag het resultaat is van mijn inzet en studie en dat het 
niet op deze of een vergelijkbare manier is aangeboden aan een andere HBO opleiding 
met de bedoeling daar studiepunten voor te ontvangen 

SEMINARIUM VOOR 
ORTHOPEDAGOGIEK 
 
 

 

Master Special Educational Needs 
Praktijk Gericht Onderzoek jaar 2 

2012-2013 
 



Praktijk Gericht Onderzoek – Wie het weet, mag het zeggen – Maria Jeronimus 

 2 

Inhoud 

 	  

Inhoud .......................................................................................... 2	  

Samenvatting ................................................................................ 4	  

Inleiding ....................................................................................... 5	  

1 Praktijkprobleem ....................................................................... 6	  
1.1 De leerkracht doet ertoe .................................................................... 6	  
1.2 Betrokkenheid tijdens de instructies .................................................... 6	  
1.3 Vingers opsteken contraproductief? ..................................................... 7	  
1.4 Aanleiding voor onderzoek in mijn praktijksituatie ................................. 7	  

2 Onderzoeksvraag ....................................................................... 8	  
2.1 Operationaliseren van het begrip betrokkenheid .................................... 8	  
2.2 Operationaliseren van het begrip welbevinden ....................................... 9	  

3 Theoretische verkenning .......................................................... 10	  
3.1 Goede instructie door de leerkracht .................................................... 10	  
3.2 De nieuwe accenten op een rij ........................................................... 11	  
3.4 Het belang van actieve betrokkenheid ................................................. 12	  
3.5 Hoe creëer je betrokkenheid? ............................................................ 12	  
3.6 Betrokkenheid en welbevinden ........................................................... 13	  
3.7 Terug naar mijn onderzoeksvraag ...................................................... 14	  

4 Onderzoeksstrategie ................................................................ 15	  
4.1 Populatie ........................................................................................ 15	  
4.2 Methoden voor het verzamelen van data ............................................. 16	  

Betrokkenheid meten .................................................................................... 16	  
Welbevinden meten ....................................................................................... 17	  
Enquêtes ..................................................................................................... 18	  
Interviews .................................................................................................... 18	  

5 Analyse van de data ................................................................. 19	  
5.1 Geobserveerde betrokkenheid ............................................................ 19	  
5.2 Geobserveerd welbevinden ................................................................ 21	  
5.3 Enquêtes ........................................................................................ 23	  
5.4 Interviews ....................................................................................... 24	  

6 Conclusie, discussie en aanbevelingen ..................................... 25	  
6.1 Het succes van antwoordbordjes ........................................................ 25	  

Iedereen moet meedoen ................................................................................ 25	  
Feedback ..................................................................................................... 25	  
Welbevinden ................................................................................................ 25	  

6.2 Verschil in succes. ............................................................................ 25	  
Spellingsniveau ............................................................................................. 26	  
Sekseverschil ............................................................................................... 26	  

6.3 Discussie ........................................................................................ 26	  
Toch geen succes? ........................................................................................ 26	  
Op lange termijn ........................................................................................... 26	  

6.4 Aanbevelingen ................................................................................. 27	  



Praktijk Gericht Onderzoek – Wie het weet, mag het zeggen – Maria Jeronimus 

 3 

7 Evaluatie en reflectie ............................................................... 28	  
7.1 Productevaluatie .............................................................................. 28	  
7.2 Procesevaluatie ................................................................................ 28	  
7.3 Reflectie ......................................................................................... 29	  

Dankwoord ................................................................................. 31	  

Referenties ................................................................................. 32	  

Bijlagen ....................................................................................... 36	  
I Het directe instructiemodel ................................................................... 36	  
II De ouderinformatiebrief PGO ............................................................... 37	  
III Overeenkomst gebruik videomateriaal ................................................. 39	  
IV Omschrijvingen bij LIS ....................................................................... 40	  
V Leerling enquête ................................................................................. 41	  
VI Leerkracht enquête ............................................................................ 42	  
VII Scores van 3 of hoger op de LIS ......................................................... 43	  
VIII Standaarddeviaties bij de enquêtes. .................................................. 44	  
IX Correlatie op individueel niveau. .......................................................... 45	  

 
  



Praktijk Gericht Onderzoek – Wie het weet, mag het zeggen – Maria Jeronimus 

 4 

Samenvatting  

Wat is het effect van het gebruik van antwoordbordjes in plaats van vingers opsteken 
tijdens een klassikale spellingsinstructie, op de actieve betrokkenheid van de leerlingen 
van groep 5 en 6 van de Driemaster? 
 
De veelbelovende resultaten van een experiment met antwoordbordjes (Wiliam, 2010) 
vormden de aanleiding voor dit onderzoek. Zowel nationaal als internationaal zijn 
onderzoeken vrij eenduidig in de theorie dat actieve betrokkenheid een onderdeel is van 
kwalitatief goede instructies en dat kwalitatief goede instructies weer bij kwalitatief goed 
onderwijs horen. In de praktijk blijkt het echter zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, om alle 
leerlingen tijdens de klassikale instructie actief mee te laten denken met de les. Dit is 
een praktijkprobleem waarmee ik en vele onderwijsmensen met mij, dagelijks worstelen.  
 
Zouden antwoordbordjes een praktische oplossing zijn voor een onderwijskundig 
probleem? In dit participatieve ontwerponderzoek is het effect van antwoordbordjes op 
de leerlingbetrokkenheid onderzocht bij leerlingen uit groep 5 en 6 van basisschool de 
Driemaster. Omdat betrokkenheid en welbevinden positief gecorreleerd zijn, is ook het 
effect op het welbevinden onderzocht. De opzet is quasi-experimenteel volgens het 
Pretest-Posttest-Three-Group Design (Van Peet & Everaert, 2011), waarbij zowel 
kwalitatieve als kwantitatieve methoden zijn gebruikt om data te verzamelen. Om de 
validiteit te vergroten is triangulatie toegepast. Ten behoeve van de betrouwbaarheid zijn 
de gebruikte methoden gesloten, gestructureerd en deductief van aard.  
 
Hoewel dit onderzoek te marginaal in opzet en bereik is om er generaliserende conclusies 
uit te trekken, is het gebruik van antwoordbordjes zeer succesvol gebleken voor de 
betrokkenheid en het welbevinden van de onderzochte leerlingen. De betrokkenheid 
steeg in de testgroepen bijna drie keer zo veel als in de groep zonder interventie. Het 
betrokkenheidniveau ligt daarmee in de groepen met antwoordbordjes gemiddeld 11% 
hoger dan in de controlegroep. De wetenschappelijke theoretische bevindingen dat 
integrale responsiviteit en directe feedback de betrokkenheid positief beïnvloeden, 
verklaren het empirisch succes van de antwoordbordjes.  
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Inleiding 

Is het contraproductief om de leerlingen de vingers op te laten steken tijdens de les? 
Professor Dylan Wiliam (2010) beweert van wel. Tijdens een experiment liet hij de 
leerlingen daarom in plaats daarvan de antwoorden op een bordje schrijven. Leerlingen 
die normaal op de achtergrond in hun veilige cocon bleven, werden gedwongen actief 
mee te werken. Leerlingen die graag wilden laten zien wat ze allemaal wisten, kregen 
geen voorkeursbehandeling meer. En wat bleek? Het werkte; de leerresultaten 
verdubbelden in korte tijd.  
 
Het klinkt te mooi om waar te zijn. Is het echt zo simpel? Waarom gaan er in alle 
schoolklassen dan nog steeds vingers omhoog als de leerkracht een vraag stelt? Voor u 
ligt een verslag van een onderzoek om deze schijnbaar utopische oplossing te testen in 
de onderwijspraktijk. 
 
Als start van dit onderzoek wordt het praktijkprobleem geschetst. U leest waarom het 
relevant is om nader onderzoek te doen naar het gebruik van vingers opsteken in de 
klas. Vervolgens vernauwen we het onderwerp tot de onderzoeksvraag die de basis 
vormt voor dit onderzoek. U leest wat er (inter)nationaal over dit onderwerp onderzocht 
is en hoe het de gemoederen bezig houdt. Met de omschreven onderzoeksstrategie dat 
als raamwerk over het onderzoek ligt, wordt dit praktijkgericht onderzoek 
wetenschappelijk verantwoord. Na de data-analyse worden conclusies getrokken en 
aanbevelingen gedaan. Ten slotte wordt dit verslag met een scherpzinnige terugblik op 
het onderzoek en het proces afgesloten. Ik hoop u met dit verslag net zo enthousiast te 
maken over dit onderzoek en de resultaten, als ik zelf ben. 
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1 Praktijkprobleem 

Vragend kijk ik mijn ‘groep vijf’ kinderen aan. Op het bord achter me staat een minsom 
met honderdtallen. ‘Hoe moet ik zo’n grote minsom nu tussen streepjes oplossen?’ vraag 
ik aan de klas. Een magere drie vingers gaan de lucht in. ‘Met welke getallen moet ik 
beginnen?’ vraag ik, in de hoop dat meer kinderen met een antwoord komen. Twee 
vingers extra gaan de lucht in. Om toch ook de andere kinderen bij mijn instructie te 
blijven betrekken, geef ik de beurt aan Petra1, die geen vinger omhoog steekt. ‘Ik weet 
niet,’ zegt ze. Ik scan de vingers. Johan, Ine en Ozcem hebben zoals gewoonlijk hun 
vinger strak omhoog gestoken. Dan zie ik Joris, hij steekt eigenlijk bijna nooit zijn vinger 
op. Blij dat hij nu actief betrokken is, geef ik Joris de beurt. Met een teleurgestelde zucht, 
laten Johan en Ozcem hun armen ostentatief op de tafel vallen. Ine houdt haar vinger 
nog steeds strak de lucht in. Ik raad dat ze gokt op een fout antwoord van Joris, zodat ze 
daarna alsnog de beurt kan krijgen. Voordat ik me richt op Joris om zijn antwoord te 
beluisteren, kijk ik de klas vluchtig rond. Meer dan de helft van de kinderen toont geen 
spoortje van interesse in het rekenprobleem.  

1.1 De leerkracht doet ertoe 

Er is lang gedacht dat de leerkracht er niet veel toe doet. Vooral de aanleg en de sociaal-
economische achtergrond van de leerling zouden de leerlingresultaten bepalen. Uit 
internationaal onderwijskundig onderzoek, blijkt dat dit niet klopt. De leerkracht maakt 
met zijn manier van lesgeven wel degelijk verschil (Gipps, McCallum & Hargreaves, 
2000; Hattie, 2005, 2009; Sammons et al., 2007). Kwalitatief hoogstaande 
groepsinstructie heeft een geweldige impact op het leren van kinderen (Allington, 2001). 
Maatregelen als remediërende programma’s, inzetten van computeroefeningen en extra 
lessen door een Remedial Teacher (RT) hebben veel minder effect dan kwalitatieve 
groepsinstructies. Wyffels (2006) beschrijft dat goed onderwijs onder andere interactief 
is en gebruik maakt van activerende werkvormen. Als antwoord op deze 
onderwijskundige ontdekkingen zijn er diverse directe instructiemodellen ontwikkeld2. 
(Leenders, Naafs, Oord & Veenman, 2007; Leenders & Vernooy, 1995; Rosenshine, 
2010; Veenman & Leenders, 1993) Kenmerkend voor het werken met zo’n model is dat 
de instructie aan de groep als geheel de basis vormt. Een vast onderdeel in al deze 
modellen is het gezamenlijk inoefenen van de nieuw aangeboden stappen. Leenders et 
al. (2007) voegen daaraan toe dat het van belang is dat de leerkracht steeds controleert 
of de leerlingen de stof begrijpen en dat alle leerlingen betrokken blijven. Hoe je dit als 
leerkracht in praktisch opzicht moet doen, wordt in geen van de onderzoeken vermeld. 

1.2 Betrokkenheid tijdens de instructies 

Tijdens het geven van instructie volgens het directe instructiemodel, merk ik dat de 
klassikaal gestelde vragen weinig actieve betrokkenheid oplevert. Maar een klein 
gedeelte van de klas steekt zijn vinger op. Langzamere denkers wachten vaak passief af.  
Mij als leerkracht kost het veel energie om alle kinderen, dus zowel de snelle als de 
langzame denkers, tijdens een klassikale les betrokken te houden. Uit gesprekken met 
mijn collega’s in het algemeen en met mijn duopartner en de directrice in het bijzonder 
blijkt de actieve betrokkenheid tijdens de klassikale instructies niet alleen bij mijn 
instructies en bij mijn leerlingen laag te zijn, maar blijkt dat in alle groepen bij ons op 
school zo ervaren te worden. 
                                            
1 De gebruikte namen in dit voorbeeld zijn gefingeerd. 
2 Bijlage I: De overeenkomstige stappen uit de verschillende modellen in een tabel weergegeven. 
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1.3 Vingers opsteken contraproductief? 

Een kleinschalig Brits experiment (Wiliam, 2010) wees uit dat het opsteken van vingers 
contraproductief werkte voor de actieve betrokkenheid van de betreffende leerlingen. 
Mede door het gebruik van antwoordbordjes in plaats van vingers tijdens de klassikale 
instructies bleken de leerresultaten van de kinderen te verbeteren. Uit interviews bleek 
dat de leerlingen het gebruik van antwoordbordjes fijner vonden en dat ze zich meer 
uitgedaagd voelden om actief deel te nemen aan de les.  
 
Hoewel dit kleinschalig experiment internationaal veel aandacht kreeg in de media 
(Barry, 2010; Derbyshire, 2010; Het Laatste Nieuws, 2010; Trouw, 2010), bleef 
wetenschappelijk bewijs van effectiviteit door gerandomiseerde onderzoeken uit. Toch 
spreekt het experiment mij erg aan. Mede door mijn eigen ervaringen van minimale 
actieve betrokkenheid tijdens de klassikale instructies, wil ik het effect van het gebruik 
van antwoordbordjes graag onderzoeken.  

1.4 Aanleiding voor onderzoek in mijn praktijksituatie 

Uit de observaties van de leerkrachten van onze school, die we in 2011 bij elkaar hielden 
om de instructievormen beter op elkaar af te kunnen stemmen, blijkt iedereen bij ons op 
school nog te werken met het opsteken van de vinger tijdens de klassikale les. Ook 
herkennen mijn collega’s allemaal het gevoel, niet iedereen tijdens een groepsinstructie 
bij de les te kunnen betrekken. Ik verwacht met dit onderzoek de actieve betrokkenheid 
te kunnen verbeteren door het invoeren van een praktisch hulpmiddel: een 
antwoordbordje. Daarmee zou ik een aanbeveling kunnen doen voor onze school om 
onze instructies kwalitatief te verbeteren. Door het effect te meten van de 
leerlingbetrokkenheid tijdens het gebruik van een in de praktijk eenvoudig toepasbaar 
instrument, reageer ik met een praktische invulling op de wetenschappelijke evidentie 
dat leerlingbetrokkenheid tijdens instructie van belang is. Het onderzoek vult daarmee de 
ruimte tussen de onderwijspraktijk en de wetenschap. Maatschappelijk gezien, geeft dit 
onderzoek evenals het experiment van Wiliam (2010) geen generaliseerbare oplossingen 
voor het onderwijs in het algemeen. Daarvoor is dit een te kleinschalig, op mijn eigen 
onderwijspraktijk afgestemd onderzoek. Maar het onderwerp; leerlingbetrokkenheid 
tijdens instructie, is wel degelijk maatschappelijk gedeelde materie. Vrijwel alle 
leerkrachten hebben te maken met grote diversiteit aan leerlingen in hun groep die ze 
allemaal van instructies moeten voorzien. In het kader van de hernieuwde plannen 
rondom het passend onderwijs3 (Rijksoverheid, 2012), zal dit een steeds belangrijker 
onderwerp worden binnen het onderwijs. Dit onderzoek is daarom maatschappelijk 
geëngageerd en kan andere mensen, zowel uit de praktijk als uit de wetenschap, 
mogelijk nieuwsgierig maken, stof tot nadenken geven, praktische oplossingsrichtingen 
geven en uitdagen tot meer onderzoek.  
 
  

                                            
3 Vanaf augustus 2013 moeten scholen ervoor zorgen dat er voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft 
een passende plek is (zorgplicht). 
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2 Onderzoeksvraag 

Het is wetenschappelijk bewezen dat (actieve) betrokkenheid en leerrendement een 
positieve correlatie hebben (Hattie, 2007, 2012; Vernooy, Vollenbroek, Mijs & 
Gelderblom, 2011), waarbij hogere betrokkenheid zorgt voor hoger leerrendement. In de 
huidige instructiemodellen wordt steeds weer het belang van actieve betrokkenheid 
aangehaald (Leenders et al., 2007). In de praktijk is de actieve betrokkenheid juist 
tijdens de klassikale instructies erg laag. Er worden nauwelijks praktische 
wetenschappelijke antwoorden gegeven, op hoe de betrokkenheid tijdens een instructie 
kan worden vergroot. Het kleinschalige, niet gerandomiseerde experiment van Wiliam 
(2010), gaf echter veelbelovende resultaten onder andere op het gebied van de 
betrokkenheid. Verder is er weinig overeenstemming tussen de wetenschappelijke 
onderzoekswereld enerzijds en de onderwijspraktijk anderzijds. Met dit Praktijk Gericht 
Onderzoek [PGO] wordt een brug geslagen tussen het omschreven praktijkprobleem en 
de wetenschappelijk bewezen methodieken om de onderwijspraktijk te kunnen 
verbeteren.  
 
Centraal in dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag: 
 
Wat is het effect van het gebruik van antwoordbordjes in plaats van vingers opsteken, 
tijdens een klassikale spellingsinstructie, op de actieve betrokkenheid van de leerlingen 
van groep 5 en groep 6 van de Driemaster?  
 
Als onderdeel van deze onderzoeksvraag, worden de volgende deelvragen beantwoord: 
 

- Wat wordt verstaan onder actieve betrokkenheid? 
- Wat doet de betrokkenheid met het welbevinden van de leerlingen? 
- Hoe actief betrokken zijn de leerlingen van groep 5 en 6 momenteel tijdens de 

klassikale spellingsinstructie? 
 

2.1 Operationaliseren van het begrip betrokkenheid  

Het begrip betrokkenheid verwijst naar een bepaalde belevingswijze bij een activiteit of 
een aanbod (Jang, 2008; Laevers, 2008). Het is niet gekoppeld aan specifiek gedrag of 
een specifiek niveau in de ontwikkeling. Een baby met aandacht voor een volwassene die 
met haar stem speelt toont op een andere manier betrokkenheid, dan een begaafde 
student die opgaat in een interessant boek. Csikszentmihayli (2000) spreekt van de 
‘state of flow’; de mate van concentratie of ‘opgaan in de activiteit’. Een betrokken 
persoon richt zijn aandacht op een kleiner gebied. De betrokkenheid gaat gepaard met 
een sterke motivatie, fascinatie en engagement met de activiteit. Dat ‘opgaan’ in de 
activiteit, zorgt voor vervorming van de tijdwaarneming (de tijd verstrijkt snel). Doordat 
een betrokken persoon openstaat voor relevante stimuli, mentaal optimaal actief is en 
zich aan de grens van zijn eigen mogelijkheden beweegt, is deze belevingswijze de ideale 
basis om te leren. Het meten van betrokkenheid lijkt een subjectieve aangelegenheid. 
Om het niveau van betrokkenheid toch vast te kunnen stellen is de Leuven Involvement 
Scale [LIS] ontwikkeld (Laevers, 1994). Dit meetinstrument heeft zeven varianten voor 
verschillende instellingen, variërend van kinderopvang tot volwassen onderwijs. De LIS is 
een 5-puntsschaal. Op niveau 1 is er geen betrokkenheid bij de activiteit en op niveau 5 
is er een extreem hoge betrokkenheid bij de activiteit. 
‘Actieve betrokkenheid’, het begrip zoals gehanteerd in de onderzoeksvraag, verwijst 
naar een mate van betrokkenheid bij de les, die zichtbaar is in activiteit gericht op de les. 
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Gedragingen als kijken naar de leerkracht, zichtbaar reageren op gestelde vragen en het 
zelf stellen van inhoudelijke vragen, zijn signalen die wijzen op actieve betrokkenheid. In 
dit verdere onderzoeksverslag zal vooral het begrip betrokkenheid gebruikt worden. 
Wanneer over actieve betrokkenheid gesproken wordt, wijst dat op de actief zichtbare 
gedragingen die bij een hoge mate van betrokkenheid horen.  

2.2 Operationaliseren van het begrip welbevinden 

De Nederlandse term welbevinden zoals die in het onderwijs vaak gebruikt wordt, vindt 
zijn oorsprong in het ErvaringsGericht Onderwijs4 [EGO]. Welbevinden is een bijzondere 
toestand van het gevoelsleven, die zich laat herkennen aan signalen van voldoening, 
genieten en plezier beleven (Laevers, Heylen, et al., 2012). Welbevinden ontstaat 
wanneer de situatie tegemoet komt aan de basisbehoeften, wanneer kinderen beschikken 
over een positief zelfbeeld (zelfvertrouwen en eigenwaarde) en wanneer kinderen in 
voeling zijn met zichzelf (gevoelens doorleven). Hoog welbevinden is garantie voor een 
gave emotionele ontwikkeling (ErvaringsGericht Onderwijs, 2012; Leavers, Heylen, et al., 
2012) In Engelstalige onderzoeken spreekt met over wellbeing. Hiermee wordt de 
toestand waarin het geestelijk, lichamelijk en sociaal goed met je gaat, bedoeld. In deze 
brede betekenis is het een veelomvattend begrip en daarom op die manier voor dit 
onderzoek niet relevant. In dit onderzoek wordt de term welbevinden gebruikt als mate 
van voldoening en plezier dat beleefd wordt aan de instructie. Balledux (2005) heeft de 
Observatielijst Welbevinden in Situaties [WiS] ontworpen. Deze observatielijst speelt in 
op verschillende situaties, waaronder de situatie van een gestructureerde, door de 
leerkracht bepaalde activiteit. De gedragingen waarneembaar als signalen van 
welbevinden zijn leeftijdsafhankelijk en dit meetinstrument heeft daarom drie varianten 
voor verschillende leeftijdscategorieën: 0-2 jaar, 2-4 jaar en 4-12 jaar. De WiS is een 5-
puntsschaal waarbij 1 staat voor laag beoordeeld welbevinden en 5 voor hoog beoordeeld 
welbevinden. Omdat welbevinden gecorreleerd is aan betrokkenheid (Anderson, Hattie & 
Hamilton, 2005; Bryk & Hermanson, 1993; Laevers, 2008; Shulruf, 2008), worden beide 
variabelen tijdens dit onderzoek gemeten. 
  

                                            
4 ErvaringsGericht Onderwijs is een onderwijsconcept dat ontwikkeld is door Prof. Ferre Laevers in Leuven. 
ErvaringsGericht Onderwijs richt zich op wat er in kinderen omgaat en heeft als uitgangspunten het 
welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen. 
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3 Theoretische verkenning 

Er zijn wereldwijd vele onderzoeken gedaan naar kenmerken van effectieve scholen 
(Bendikson, Hattie & Robinson, 2011; Reynolds et al., 1996, 2005; Teddlie & Reynolds, 
2001). De effectiviteit van scholen wordt afgemeten aan de hoogte van de 
leerlingresultaten. Uit al deze onderzoeken blijken factoren als: een sterke schoolleiding, 
een doelgerichte visie, een teamgerichte aanpak en professionalisering van leerkrachten, 
kenmerkend te zijn voor effectieve scholen. Hoewel kenmerkend voor effectieve scholen, 
blijken deze factoren van marginale invloed op de leerlingresultaten (William, 2010). 
Schoolinterventies gericht op verbetering van deze kenmerken, blijken niet of nauwelijks 
verbeterde resultaten te geven. Uit meta-analyse van alle internationaal gepubliceerde 
onderzoeken over onderwijs tussen de jaren zestig en 2000 blijkt de didactische 
vaardigheid van leerkrachten het grootste effect op de prestaties en ontwikkelingen van 
leerlingen te zijn. (Marzano, Pickering & Pollock, 2009). Goede leerkrachten geven hoge 
leerlingresultaten, ongeacht de klasgrootte, de afkomst van de kinderen of de kwaliteit 
van de school (Brickman, 2010; Vernooy, 2002).  

3.1 Goede instructie door de leerkracht 

Een van de belangrijkste leerkrachtvaardigheden die goede leerkrachten bezitten is de 
didactische vaardigheid een goede instructie te verzorgen (Foorman, Francis, Fletcher, 
Schatschneider & Mehta, 1998; Hattie, 2009; Sammons et al., 2007). Er zijn diverse 
instructiemodellen ontwikkeld die bewezen effectief zijn (Veenman, 1992). Enkele 
onderzoeken laten zien dat op constructivisme5 gebaseerde instructies ook tot 
significante verbetering van de leerlingresultaten leiden (Van Dijk, Oers & Terwel, 2002; 
King, 1994; Kroesbergen & Luit, 2002). Een review van Rosenshine, Chapman en Meister 
(2012) over effectieve instructie, leert ons dat de wetenschap dit onderwerp vanuit drie 
verschillende bronnen onderzocht heeft: (a) vanuit de cognitieve wetenschap, (b) bij 
leerkrachten met de hoogste leerrendementen en (c) onderzoek naar cognitieve 
hulpmiddelen bij aanleren van complexe taken. Alle onderzoeken geven een zeer 
eenduidig resultaat over effectieve instructie: het leerkrachtgestuurde ‘directe 
instructiemodel’ is superieur aan welke aanpak dan ook (Chall, 2001; Kirschner, Sweller, 
Clark & Kirschner, 2006; Kozloff, LaNunziata, Cowardin & Bessellieu, 2001; Rosenshine, 
2006). Het traditionele directe instructiemodel onderscheidt de volgende stappen: 1. 
dagelijkse terugblik; 2. presentatie; 3. (in)oefening van het aangeleerde; 4. zelfstandig 
toepassen van het geleerde; 5. periodieke terugblik; 6. terugkoppeling (gedurende elke 
lesfase). Na 2000 spreekt men steeds vaker van expliciete directe instructie. Het directe 
instructiemodel krijgt daarbij een aantal nieuwe accenten (Kappen & Vernooy, 2010). 
Deze accenten maken de instructies vooral voor risicoleerlingen6 effectiever. Ze zijn erop 
gericht de leerlingen actiever bij de groepsinstructie te betrekken en hen daarvan meer 
te laten profiteren. Expliciete instructie betekent dat de leerkracht niets aan het toeval 
overlaat en precies weet wat de leerlingen aan het eind van de les geleerd hebben. De 
leerkracht maakt het lesdoel duidelijk, besteedt veel aandacht aan modeling7 en geeft 
direct corrigerende feedback. 
  

                                            
5 Zelfgestuurd leren, leerlingen bedenken zelf aanpakken en strategieën voor het oplossen van problemen. 
6 Kinderen die in ons onderwijs een verhoogd risico lopen om in onvoldoende mate geletterd of gecijferd te 
worden. 
7 Hardop denkend voordoen van de te nemen stappen. 
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3.2 De nieuwe accenten op een rij 

Hollingsworth en Ybarra (2009) werkten de expliciete directe instructie uit in het Explicit 
Direct Instruction [EDI] model. Hierin legt men de volgende accenten: 

1- Het stellen van duidelijke lesdoelen. Voor alle leerlingen moet het lesdoel duidelijk 
zijn. De leerlingresultaten verbeteren als de leerlingen weten wat ze in de les 
gaan leren. Ook helpen doelen de leerkracht om na de les vast te stellen of de les 
effectief was. 

2- Activeren van de voorkennis van de leerlingen. De leerkracht laat het verband 
zien tussen wat de leerlingen al weten en de nieuwe kennis en vaardigheden die 
daarop aansluiten. De betrokkenheid bij de instructie wordt vergroot doordat de 
leerlingen al op de inhoud van de les worden gericht. 

3- Voortdurend nagaan of wat onderwezen is ook begrepen is. Dit kan door vragen 
stellen. Zo krijgt de leerkracht ook feedback over haar lesgeven en kan ze 
vervolgens besluiten het verdere verloop van de les aan te passen door 
reteaching, meer voorbeelden of een lager instructietempo. Het controleren of 
leerlingen de les begrijpen moet om de 2 à 3 minuten plaatsvinden. Hoe je dit 
praktisch bij alle leerlingen kunt checken wordt niet vermeld. Hollingsworth en 
Ybarra (2009) geven alleen het advies ook regelmatig leerlingen te vragen (de 
beurt te geven) die weinig of nooit uit zichzelf reageren op een vraag. Wel geven 
ze als neveneffect van het nagaan of leerlingen de instructie begrijpen, dat 
leerlingen soms meerdere keren het goede antwoord horen. Vooral voor snelle 
leerlingen kan dat demotiverend werken. 

4- Het belang van modelen en demonstreren. Het belang van modeling als krachtige 
instructiemethodiek is vooral bij het aanleren van reken- of begrijpend 
leesstrategieën groot. Doordat de leerkracht hardop denkend haar eigen 
denkproces laat horen, zien de leerlingen hoe een expert zelf een probleem 
aanpakt, welke besluiten ze daarbij neemt en hoe ze met een strategie omgaat. 
Ook hierbij is het weer belangrijk te controleren of de leerlingen het begrepen 
hebben. Dit hardop denkend voordoen, kan tijdens elke fase van de les 
plaatsvinden. Dus niet alleen bij de eerste uitleg, maar ook bij het activeren van 
de voorkennis of bij het nabespreken van het zelfstandig werken. Om 
risicoleerlingen en leerlingen met vermijdingsgedrag actief betrokken te houden 
bij de les, adviseren Hollingsworth en Ybarra (2009) om ook leerlingen regelmatig 
hardop te laten denken. Dit kan door gebruik te maken van coöperatieve 
werkvormen. 

5- In elke fase feedback geven. Een kwalitatief goede instructie met veel interactie 
tussen de leerkracht en de leerlingen, moet doorspekt zijn van feedback. 
Feedback is eigenlijk informatie over iemands prestatie of denken. Vooral het snel 
bijsturen van het werk of een antwoord van een leerling dat niet helemaal volledig 
of correct is, blijkt waardevol. Het is van belang dat deze bijsturing onmiddellijk 
gebeurd en leidt tot ‘feedforward’. De leerkracht geeft vooraf aan welk gedrag in 
de toekomst gewenst is. Niet zozeer stilstaan bij wat er fout ging, maar sturen in 
wat de leerling moet doen om het beter te kunnen doen. Het geven van feedback 
is één van de belangrijkste leerkrachtvaardigheden. 

6- Actieve betrokkenheid. Door actieve betrokkenheid neemt de taakgerichte leertijd 
van leerlingen toe, waardoor ze tijdens de les meer leren. Hiervoor geven 
Hollingsworth en Ybarra (2009) het advies gebruik te maken van coöperatieve 
leermethodieken als ‘Delen-denken-uitwisselen’. Daarbij zet je een risicoleerling 
naast een goede leerling. De leerkracht stelt een vraag en vraagt iedereen 
individueel na te denken over een antwoord. Als de leerlingen hun antwoord 
opschrijven wordt een afwachtende houding vermeden. Vervolgens delen de 
tweetallen hun antwoord met elkaar. Ten slotte worden de antwoorden plenair 
met elkaar uitgewisseld. Het is wel belangrijk om de samenwerkende tweetallen 
regelmatig te wisselen, zodat ook goede leerlingen regelmatig met andere goede 
leerlingen kunnen optrekken. 
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7- Begeleiding tijdens het zelfstandig werken. Voordat de leerlingen zelfstandig aan 
het werk gaan, moet de leerkracht controleren of ze het pas geleerde voldoende 
begrepen hebben om er zelfstandig mee aan het werk te gaan. Risicoleerlingen 
hebben ook tijdens deze zelfstandige fase, ondersteuning nodig.  

8- Het belang van verlengde instructie. Het is niet effectief om instructie te blijven 
geven totdat ieder kind in de klas het lesdoel gehaald heeft. Dat zou te veel tijd 
kosten en het afhaken van gemiddelde en betere leerlingen tot gevolg hebben. Als 
uitgangspunt kan je stellen dat 85% van de kinderen met expliciete instructie het 
lesdoel haalt. Die kinderen kunnen dan zelfstandig of in kleine groepjes het 
geleerde gaan toepassen. De overige kinderen kunnen dan verlengde effectieve 
instructie krijgen. Deze verlengde instructie omvat dezelfde principes. In de 
praktijk lukt het dan 2 tot 5% van de leerlingen ook met de verlengde instructie 
niet om het lesdoel te behalen. Deze kinderen hebben naast meer intensieve 
instructie ook meer leertijd nodig.  

3.4 Het belang van actieve betrokkenheid 

Leerlingen in het algemeen en risicoleerlingen in het bijzonder, presteren beter als ze 
actief betrokken worden bij de groepsinstructie (Adams, 1995; Kappen & Vernooy, 
2010). Een instructie waarbij de vaardigheden van de leerling en de uitdaging in de 
opdracht op elkaar aansluiten is daarvoor onontbeerlijk. Iets dat te moeilijk is, zorgt voor 
onbegrip en weinig inzet, iets dat te gemakkelijk is, blijft niet boeien (Laevers et al., 
2013). Door interactie wordt reflectie gestimuleerd en reflectie hangt weer nauw samen 
met probleemoplossen. Dit actief betrekken van leerlingen houdt in dat ze uitgedaagd 
worden actief mee te denken met de instructie (Lemov, 2012). Hoewel vrijwel alle 
leerkrachten hun lessen larderen met het stellen van vragen, blijken deze meestal 
gesteld te worden aan alleen de betere leerlingen (Vernooy, 2011). Dit is voor zwakke 
leerlingen funest omdat ze daardoor minder actief participeren tijdens de lessen. Dit tast 
het toch al lage zelfvertrouwen van deze leerlingen aan, wat veelal gepaard gaat met 
verder prestatie verslechterend effect. De zwakke leerlingen blijken echter moeilijk uit te 
dagen tot het beantwoorden van de vragen. Vaak weten ze het antwoord niet of durven 
ze klassikaal niets te zeggen uit angst voor een foutief antwoord. Voor de leerkracht zit 
er dan niets anders op dan alsnog een andere leerling de vraag te laten beantwoorden. 
Doordat maar één leerling klassikaal antwoord kan geven, is bij de andere leerlingen 
vermijdingsgedrag mogelijk. Snelle leerlingen kunnen juist afhaken als er te veel tijd 
gegeven wordt voor het beantwoorden van een vraag. Het klassikaal vragen stellen wekt 
een prestatiegerichte sfeer op, waarbij leerlingen hun prestaties steeds vergelijken met 
dat van anderen. Incompetenties worden zoveel mogelijk verborgen en leerlingen kiezen 
voor ‘veilige’ taken waarbij ze geen risico lopen om fouten te maken. Dit wekt faalangst 
in de hand dat paradoxaal de actieve betrokkenheid drukt (Delfos, 2003). Hoewel de 
aard van wederzijdse beïnvloeding onduidelijk is, zijn leerproblemen bewezen 
gecorreleerd aan gedragsproblemen (Jeninga, 2008). Ongeacht of de oorsprong van de 
problemen op school bij leren of gedrag ligt, draagt een hogere betrokkenheid tijdens 
instructies bij aan het verminderen van zowel leer- als gedragsproblemen (Ghesquière, 
De Munter & Gadeyne, 2000). Terwijl uit talloze onderzoeken het belang van 
leerlingbetrokkenheid blijkt, is het voor de leerkracht een bijna onmogelijke taak om alle 
leerlingen actief betrokken te houden (Tierney, 2006; Vernooy, 2011; Wiliam, 2010). 

3.5 Hoe creëer je betrokkenheid? 

Laevers (2011) maakt een onderscheid tussen echte betrokkenheid op basis van 
intrinsieke motivatie en schijnbetrokkenheid op basis van extrinsieke motivatie 
(=materiële of sociale beloning). Hij gaat ervan uit dat betrokkenheid op basis van 
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intrinsieke motivatie nodig is om fundamenteel te kunnen leren. Dit soort betrokkenheid 
ontstaat wanneer de activiteit aansluit bij de exploratiedrang en wanneer de activiteit 
zich in Vygotski’s zone van de naaste ontwikkeling8 [ZNO] situeert (zoals geciteerd in 
Van Beemen, 2006). In het onderwijs is deze intrinsieke motivatie echter vaker niet dan 
wel te realiseren (Leraar24, 2012). Zeker in de bovenbouw van het basisonderwijs en op 
het voortgezet onderwijs, houden leerlingen zich liever bezig met andere dingen dan met 
de onderwijsactiviteiten. Daarbij zijn jongens nog moeilijker te motiveren voor onderwijs 
dan meisjes (Gurian, Stevens & King, 2011). Dit komt onder andere door het 
sekseverschil in leren. Jongens leren vooral door te doen en meisjes door informatie te 
verzamelen. Daarbij hebben jongens nog sterker behoefte aan directe feedback over 
eigen presteren (Delfos, 2012). Doordat er in het hedendaagse onderwijs weinig ruimte 
is voor leren door te doen zijn jongens vaak minder betrokken bij de les en minder 
intrinsiek gemotiveerd om te leren (leraar24, 2012). Toch zijn er talloze onderzoeken 
over leerlingbetrokkenheid die laten zien dat het mogelijk is leerlingen te motiveren voor 
de les met gebruik van extrinsieke motivatiemiddelen (Jang, 2008; Jeninga, 2008; Ryan 
& Deci, 2000) Wanneer leerlingen handelen vanuit intrinsieke motivatie gaat dit gepaard 
met de behoefte om kennis te verwerven, om zich competent te voelen bij het oplossen 
van problemen en om autonomie, zelfbepaling en controle, met als doel zoveel mogelijk 
successen te ervaren en falen te vermijden. Dit heeft volgens Stevens (zoals geciteerd in 
Van Doorn & Verheij, 2008) alles te maken met de aangeboren psychologische behoefte 
naar competentie, autonomie en verwantschap. Ryan en Deci (2000) stellen dat het 
moeilijk is om een duidelijk onderscheid te maken tussen intrinsieke en extrinsieke 
motivatie en dat er in de praktijk vaak een wisselwerking tussen beide vormen 
plaatsvindt. Zij stellen dat extrinsieke motivatie kan leiden tot intrinsieke motivatie. 
Hiermee kunnen leerkrachten leerlingen voor een ‘saaie’ les wel degelijk motiveren. Zij 
stellen zelfs dat intrinsiek gemotiveerde leerlingen ook (extrinsiek) uitlokkende condities 
nodig hebben om betrokken te blijven. De krachtigste motivatoren liggen op het gebied 
van feedback en communicatie (Marzano, 2013). Door leerlingen steeds feedback te 
geven gericht op het vergroten van het competentiegevoel van de leerlingen, wordt de 
betrokkenheid enorm vergroot. De communicatie gaat vooral over het vooraf duidelijk 
maken van de lesdoelen. Wanneer leerlingen de aangeboden taken opvatten als 
leerdoelen (nieuwe vaardigheden leren, vooruitgang boeken, problemen oplossen, de 
dingen beter verstaan) raken ze gemotiveerder voor de activiteit. Als kanttekening 
stellen Ryan en Deci (2000) dat oorspronkelijk intrinsiek gemotiveerd gedrag kan 
verminderen door het stelselmatig extrinsiek te gaan belonen. Dit sluit aan bij Skinners 
leerprincipes van de operante conditionering (zoals geciteerd in Jeninga, 2008). Variabele 
reinforcement9 van gedrag, alleen wanneer het nodig is, is de meest succesvolle manier 
om gedrag te bekrachtigen (Delfos, 2003). 

3.6 Betrokkenheid en welbevinden 

Dat betrokkenheid een grote rol speelt bij het welbevinden, zowel voor de leerlingen als 
voor de leerkracht, komt in vele onderzoeken naar voren (Anderson, et al., 2005; Bryk & 
Hermanson, 1993; Leavers, 2008; Shulruf et al., 2011). Hoe betrokkenheid en 
welbevinden causaal met elkaar in verband te brengen zijn, wordt in al deze onderzoeken 
niet duidelijk. Zorgt een hogere betrokkenheid voor een hoger welbevinden? Of zijn 
kinderen die lekker in hun vel zitten makkelijker betrokken bij de les? Uit onderzoek 
blijkt in ieder geval dat het zelfvertrouwen van leerlingen toeneemt bij effectieve 
instructies, waar actieve betrokkenheid en feedback een belangrijk onderdeel van 
uitmaken (Adams, 1995). Dit verhoogde zelfvertrouwen is mede te verklaren doordat 
leerlingen kennis en vaardigheden aangeleerd krijgen die hen helpen. Csikszentmihayli 
(2000) stelt dat een zekere mate van welbevinden een voorwaarde is om je betrokken te 
kunnen voelen bij de les. Andersom, stelt Laevers (2011) dat welbevinden of plezier een 
                                            
8 Het verschil wat een leerling zonder hulp kan doen en wat hij of zij met hulp kan doen. 
9 Versterking, beloning, bekrachtiging. 
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belangrijke parameter is voor betrokkenheid. In hoeverre welbevinden en betrokkenheid 
met elkaar in verbinding staan, elkaar beïnvloeden of elkaar nodig hebben, is nog 
onontgonnen gebied en voer voor nieuwe wetenschappelijke onderzoeken. 

3.7 Terug naar mijn onderzoeksvraag 

Leerkrachten staan vaak onder hoge druk. De onderwijs instellingen willen dat er hoog 
gescoord wordt op de resultaten van de leerlingen (Reynolds et al., 2005). De leerkracht 
blijkt daarbij de grootst bepalende factor voor de leerlingresultaten. Er is veel onderzoek 
gedaan naar welke leerkrachtvaardigheden daarbij effectief zijn (Brickman, 2010). Als 
leerkracht hebben we te maken met een grote diversiteit aan kinderen en leerniveaus in 
de groep. Allington (2011) en Hattie (2012) geven aan, dat de meeste kinderen het 
beste leren in klassen met uiteenlopend prestatieniveau. Het leren van elkaar en gebruik 
maken van elkaars hulpbronnen, zijn effectieve onderdelen van een goede 
groepsinstructie. De diversiteit kan dus gezien worden als een stimulerende factor. Een 
effectieve manier om een kwalitatieve groepsinstructie te geven, geeft het expliciete, 
directe instructiemodel (Hollingsworth & Ybarra, 2009). Daarin wordt het belang van 
actieve betrokkenheid steeds weer benadrukt. Deze betrokkenheid hoeft niet perse 
vanuit intrinsieke motivatie te ontstaan. Directe feedback aan leerlingen is een goede 
extrinsieke motivator (Hattie & Timperley, 2007). Hoe je dit praktisch bewerkstelligt 
komt in geen van de wetenschappelijke onderzoeken naar voren. Hiermee staat de 
leerkracht in de praktijk voor een dilemma. Leerkrachten hebben te maken met een 
grote diversiteit aan leerlingen, en moeten voor kwalitatief onderwijs zo veel mogelijk 
kinderen actief bij de les betrekken. Maar er worden niet of nauwelijks antwoorden 
gegeven hoe je dit in de praktijk tijdens een groepsinstructie moet doen. In navolging 
van het experiment van Wiliam (2010) wil ik onderzoeken of het gebruik van 
antwoordbordjes tijdens de instructie in plaats van het opsteken van de vinger, de 
actieve betrokkenheid van mijn leerlingen kan verhogen. Hypothetisch gezien, kan ik met 
het gebruik van antwoordbordjes enkele betrokkenheids-belemmerende factoren 
ondervangen. Zo kan ik alle kinderen tegelijk op klassikaal gestelde vragen antwoord 
laten geven. Ook kan ik steeds zien of alle leerlingen mijn instructie begrepen hebben en 
ze direct van sturende feedback voorzien als dat nodig is. Dat er geen wetenschappelijk 
onderbouwd en systematisch meetinstrument bestaat om de actieve betrokkenheid van 
mijn leerlingen te meten, zal een validiteitscomplicatie zijn in mijn praktijkgerichte 
onderzoek. Dit probeer ik zoveel mogelijk te ondervangen door de criteriumvaliditeit te 
meten en door de observatielijsten zo concreet mogelijk te omschrijven. 
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4 Onderzoeksstrategie 

Met het ontwerponderzoek als overkoepelende strategie is in dit participatief 
praktijkgericht onderzoek is middels  kwantitatieve en kwalitatieve methoden, het effect 
van dit product op de leerlingbetrokkenheid onderzocht. Het doel is een direct bruikbaar 
product te leveren dat bijdraagt aan de onderwijspraktijk (De Lange, Schuman & 
Montesano Montessori, 2011). Omdat het om een causaal verband tussen variabelen 
gaat, is voor een quasi-experimentele opzet gekozen met een in figuur 1 uitgewerkt 
Pretest-Posttest-Three-Group Design (Van Peet & Everaert, 2011). Binnen de drie 
onderzoeksgroepen is de controlegroep gerandomiseerd toegewezen. Deze controlegroep 
heeft in tegenstelling tot de twee experimentele testgroepen geen interventie ondergaan.  
 

Figuur 1. Opzet van Pretest-Posttest-Three-Group Design in dit onderzoek. Aangepast van Lessen in onderzoek. 
Onderzoek in de onderwijspraktijk (p. 60), by A.A.J. Van Peet en H.A.M. Everaert, 2011, Amersfoort: uitgeverij 

Agiel 

4.1 Populatie  

De populatie bestaat uit de groepen 5 en 610. Hieruit zijn middels een toevallige 
steekproef drie niet-aselecte deelpopulaties gevormd. Dit zijn de testgroepen T6 en T5 
en de controlegroep C6. Voor de groepen T6 en C6 is een steekproef genomen uit 
dezelfde groep maar met een andere leerkracht. 
 
  
 
 

                                            
10 Omdat de populatie uit minderjarige kinderen bestaat is extra zorgvuldig met ethiek omgegaan. In bijlage II 
en III vindt u ter illustratie een ouderinformatiebrief en een overeenkomst gebruik videomateriaal, zoals in dit 
onderzoek gebruikt is. 
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Tabel 1 

 
 
Omdat zij beide geformeerd zijn uit één groep 6 en elkaar gedeeltelijk overlappen, zijn 
zij sterk vergelijkbaar met elkaar. Testgroep 5 is geformeerd uit groep 5 en is op een 
aantal punten sterk different aan T6 en C6. In tabel 1 zien we als belangrijkste 
verschillen dat in groep 6 met 65% het jongensaantal overheerst en in groep 5 
overheerst het meisjesaantal met 71%. Verder scheelt de gemiddelde leeftijd ruim een 
jaar tussen groep 5 en 6. In groep 5 scoort 60% van de leerlingen boven het landelijk 
gemiddelde spellingsniveau11 tegenover 34% van de leerlingen in groep 6. Het 
groepsgemiddelde ligt daarmee in groep 5 op niveau II en in groep 6 op niveau III. Wat 
verder opvalt bij het vaststellen van de beginsituatie is dat de manier waarop de 
onderzoeksgroepen instructie krijgen verschillend is in tempo, feedback en modeling. Bij 
geen van de groepen zijn instructies volgens het expliciete directe instructiemodel 
(Hollingsworth & Ybarra, 2009) waargenomen. Omdat we te maken hebben met een 
kleine niet gerandomiseerde populatie kunnen er, na aanleiding van de resultaten geen 
generaliserende uitspraken gedaan worden.     

4.2 Methoden voor het verzamelen van data 

 
Om de validiteit te vergroten is triangulatie toegepast waarbij observaties, enquêtes en 
interviews zijn gebruikt als methoden om data te verzamelen. Deze methoden zijn 
gesloten, gestructureerd en deductief van aard waarbij op basis van de bestaande 
theorie een structuur is geconstrueerd om zo specifiek mogelijk de betrokkenheid en het 
welbevinden te meten en daarmee de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. 
Dergelijk gestructureerde onderzoeksinstrumenten zijn in onderzoekstechnische zin meer 
betrouwbaar dan open methoden. Toch is de betrouwbaarheid van dit onderzoek laag te 
noemen omdat de toevallige factoren van grote invloed zijn op de testresultaten (Van 
Peet & Everaert, 2011).  

Betrokkenheid meten 

Een wetenschappelijk en statistisch onderbouwd instrumentarium om de betrokkenheid 
van leerlingen te meten ontbreekt. Betrokkenheid is een innerlijke beleving en alleen de 

                                            
11 Niveau verdeling I-V: I-20% hoogst scorende leerlingen. II-20% boven het landelijk gemiddelde. III-20% 
landelijk gemiddelde. IV-20% onder het landelijk gemiddelde. V-20% laagst scorende leerlingen (Cito, 2013). 
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persoon zelf kan uitmaken of hij intrinsiek gemotiveerd is. De intensiteit en het 
doorzettingsvermogen van het gedrag zijn niet exact te beoordelen. In dit onderzoek is 
voor de observaties de LIS van Laevers (1994) gebruikt.  
 

 

Figuur 2. Signalen van de Leuvens Involvement Scale. Aangepast van Well-being and Involvement in Care 
Settings. A Process-oriented Self-evaluation Instrument, F. Laevers (Ed.), 2011, Research Centre for 

Experiential Education, Leuven University 

De beoordelingsschaal voor de intensiteit van het geobserveerde gedrag zoals te zien in 
figuur 2 (Leavers, 2011), is zo concreet mogelijk omschreven en toegespitst op een 
groepsinstructie waarin klassikaal vragen gesteld worden door de leerkracht12. Omdat het 
om een interpretatie gaat van zichtbaar gedrag en de observant geen objectieve tellingen 
kan doen, is de betrouwbaarheid afhankelijk van de observationele vaardigheden van de 
observant. Uit onderzoek blijkt dat de inter-observator betrouwbaarheid (Cohens 
kappa13) van de LIS 0.90 is en dat is zeer bevredigend (Laevers, 2011). Met een in dit 
onderzoek vastgestelde Cohens kappa van tenminste 0,65 zijn de resultaten van de 
observaties voldoende tot goed betrouwbaar te interpreteren (De Haan, 2010).  

Welbevinden meten 

Betrokkenheid en welbevinden hebben een wetenschappelijk bewezen correlatie 
(Anderson, et al., 2005; Bryk & Hermanson, 1993; Leavers, 2008; Shulruf, 2008). Om 
een hogere criteriumvaliditeit met de uitslag te kunnen vaststellen is daarom ook het 
welbevinden middels observaties en enquêtes onderzocht. Voor de observaties van het 
welbevinden is de Observatielijst Welbevinden in Situaties (WiS) gebruikt (Balledux, 
2005). In figuur 3 (Balledux, 2005) zien we de signalen van welbevinden voor 
gestructureerde activiteiten14 per niveau:  
 

                                            
12 Bijlage IV: Omschrijvingen bij de LIS. 
13 De kappa coëfficiënt is een voor kans gecorrigeerde maat van overeenkomst tussen beoordelingen. Een 
kappa van 0 betekent dat de overeenkomst tussen beoordelingen volledig op kans berust, een kappa van 1 is 
een volledige overeenkomst. 
14 Activiteiten waar de leerkracht opdracht voor geeft. 
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Figuur 3: Signalen van Welbevinden in Situaties. Aangepast van Werken aan welbevinden. Evalueren door 

observeren. NJi (Nederlands Jeugdinstituut) door M. Balledux, 2005, Amsterdam: BV Uitgeverij SWP 

Enquêtes   

De vragen in de enquêtes15 zijn gebaseerd op de leerlingvragenlijst primair onderwijs van 
ZIEN! (Driestar Educatief, 2013). Deze vragenlijst is COTAN16 geregistreerd, gebaseerd 
op de theorie van Leavers en sluit goed aan bij de observatielijsten. De coëfficiënt van 
interne consistentie in de enquêtes is middels de formule van Cronbachs alfa berekend. 
De score van 0,84 in deze enquête is hoog genoeg om met deze gegevens een vergelijk 
tussen groepen te maken (Van Peet & Everaert, 2011).  
 

Interviews 

Om de motivatie, ervaringen en meningen van de betrokkenen te achterhalen zijn zowel 
voorafgaand als na het onderzoek korte interviews gehouden. Deze waren deductief van 
aard. 
 
 
 
 
  

                                            
15 Bijlage V en VI: Leerling en leerkracht enquête.  
16 Commissie Testaangelegenheden Nederland. 
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5 Analyse van de data  

Wat is het effect van het gebruik van antwoordbordjes in plaats van vingers opsteken, 
tijdens een klassikale spellingsinstructie, op de actieve betrokkenheid van de leerlingen 
van groep 5 en groep 6 van de Driemaster? 
 
Hoe actief betrokken zijn de leerlingen van groep 5 en 6 momenteel tijdens de klassikale 
spellingsinstructie?  
Wat doet de betrokkenheid met het welbevinden van de leerlingen? 
 
In deze analyse worden de resultaten gepresenteerd waarmee deze onderzoeksvragen 
beantwoord worden. We bekijken in paragraaf 5.1 eerst in hoeverre de randomisatie 
geslaagd is en de groepen gelijk zijn bij de voormetingen. Daarna bekijken we de 
gemeten effecten op betrokkenheid bij de observaties. We vergelijken steeds de 
resultaten van de testgroepen waar bij de nameting antwoordbordjes gebruikt zijn, met 
de controlegroep die geen interventie heeft gehad. Naast betrokkenheid analyseren we in 
paragraaf 5.2 ook de resultaten van de observaties welbevinden en bekijken we de 
correlatie daartussen. In paragraaf 5.3 analyseren we de resultaten betrokkenheid en 
welbevinden uit de enquêtes en vergelijken we die met de observaties. Ten slotte 
noemen we in paragraaf 5.4 de uitkomsten van de interviews. Interessante resultaten die 
niet direct relevant zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn terug te 
vinden in bijlage VII t/m IX. 

5.1 Geobserveerde betrokkenheid 

Bij de voormetingen zien we in figuur 4 dat T6 en C6 bij de voormetingen beiden 
gemiddeld [µ] 2,4 op de LIS scoren. T5 scoort twee tiende lager met µ=2,2 op de LIS. 
Met deze scores starten de groepen op voldoende vergelijkbaar niveau. 

 

Figuur 4. Verschillende groepsscores bij observaties betrokkenheid     

Als we het startniveau opsplitsten naar geslacht zien we in figuur 5 dat jongens en 
meisjes vrijwel gelijk scoren. Zowel jongens als meisjes komen niet boven µ=3 op de LIS 
uit bij de voormetingen.  
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Figuur 5. Cumulatief frequentiepolygoon betrokkenheidsscores van voormetingen bij jongens en meisjes.   

Verder scoort 63% van de jongens een 2 of lager op de LIS tegenover 52% van de 
meisjes. Vanuit dit startniveau zijn alle drie de onderzoeksgroepen in 
betrokkenheidsniveau gestegen bij de nametingen. In T6 en T5 stegen de resultaten flink 
met µ=29% en µ=22% en in C6 met µ=8%. Het betrokkenheidniveau in T6 is 19% 
hoger dan in de controlegroep. In T5 is het betrokkenheidsniveau 4% hoger dan in de 
controlegroep. Gemiddeld is het betrokkenheidniveau in de groepen met 
antwoordbordjes dus µ=11% hoger dan in de controlegroep. Als we kijken naar de 
spreiding van de resultaten in figuur 6, zien we dat de standaarddeviaties [σ] bij de 
testgroepen T6 en T5 met σ=0,1 en σ=0,3 kleiner zijn geworden. 

  

Figuur 6. Standaarddeviaties bij de resultaten van de observaties betrokkenheid. 

Bij de controlegroep C6 is de spreiding met σ=0,1 gestegen. De maximaal gemeten 
afwijking van het gemiddelde is σ=0,5 bij de voormeting in T5. De spreiding is daarmee 
in alle groepen klein te noemen. 
Omdat de gestegen groepsgemiddelden ons onvoldoende informatie geven over de 
significante effecten bekijken we wat er op individueel niveau in de groepen is gebeurd. 
Door de verbeterde betrokkenheid die zonder interventie in de controlegroep is 
waargenomen (stijging µ=8%), tellen alleen stijgingen van meer dan 10% als 
significante positieve veranderingen mee. Stijgingen tot 10% vallen binnen de marge van 
effect door toevallige variabelen en tellen dientengevolge als onbeduidend resultaat.  
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Figuur 7. Gemeten effecten bij observaties betrokkenheid in de onderzoeksgroepen. 

 
Figuur 7 laat zien dat de grote meerderheid van 92% van de kinderen in T6 significant 
hoger scoorde op betrokkenheid. Bij T5 was dat 55% en in C6 42%. Alleen in de 
controlegroep is ook een daling in betrokkenheid te zien bij 33% van de leerlingen. Bij 
resultaatsplitsing naar geslacht zien we in figuur 8 dat er duidelijke verschillen zijn 
ontstaan tussen jongens en meisjes. De jongens maken in alle onderzoeksgroepen 
gemiddeld een grotere stijging door in betrokkenheidsniveau dan de meisjes.  

   
Figuur 8. Effecten bij observaties betrokkenheid opgesplitst naar geslacht in proportionele percentages. 

In de testgroepen zien we dat bij 100% van de jongens een significante verbetering van 
de betrokkenheid is waargenomen tegenover 67% van de jongens in de controlegroep. 
In T6 heeft 83% van de meisjes een stijging van >10% doorgemaakt. In T5 is dat 50% 
en in C6 17% van de meisjes. Het is opvallend dat het in de testgroepen uitsluitend 
meisjes zijn die niet of nauwelijks in resultaat gestegen zijn. Daarbij is de in C6 
verminderde betrokkenheid ook uitsluitend bij meisjes waargenomen.  
  

5.2 Geobserveerd welbevinden 

In deze paragraaf bekijken we de effecten op het welbevinden die zijn waargenomen 
tijdens de observaties. We controleren de bewezen correlatie tussen betrokkenheid en 
welbevinden door de data met elkaar verbinden. 
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Figuur 9. Verschillende groepsscores bij observaties welbevinden. 

Figuur 9 laat zien dat T6 bij de voormetingen µ=2,8 op de WiS scoort. T5 en C6 starten 
iets lager op µ=2,5. De startniveaus welbevinden zijn minder gelijk aan elkaar dan bij de 
betrokkenheid. De effecten zijn onderling daardoor minder vergelijkbaar. Ook hier zijn de 
procentuele stijgingen in de testgroepen (T6 µ=32% en T5 µ=48%) groter dan in de 
controlegroep (C6 µ=15%). 

 
Figuur 10. Standaarddeviaties bij de resultaten van de observaties welbevinden. 

In figuur 10 zien we dat er in de groepen ook meer verschil zit in spreiding. De hoogst 
gemeten standaarddeviatie is σ=0,9 bij de voormeting van T5. De spreiding is met σ=0,2 
in T6 en σ=0,4 in T5 kleiner geworden. In de controlegroep is de spreiding met σ=0,1 
groter geworden. Daarmee komen de standaarddeviaties in alle groepen bij de 
nametingen op maximaal σ=0,5 te liggen. 

 

 Figuur 11. Gecorreleerde tendensen van observaties betrokkenheid en observaties welbevinden. 

Op groepsniveau laten de onderzoeksgroepen in figuur 11 een sterk gecorreleerde 
tendens zien tussen betrokkenheid en welbevinden. Beide scores liggen bij alle metingen 
tussen de µ=2 en de µ=4 op de LIS/WiS. In de testgroepen liggen de scores op 
welbevinden µ=10% hoger dan de betrokkenheidscores. In de controlegroep scoren 
welbevinden en betrokkenheid gelijk. We zien in alle groepen dat bij een verminderd of 
gestegen waargenomen betrokkenheid, het geobserveerde welbevinden consequent mee 
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daalt of stijgt. Op individueel niveau is het welbevinden minder consequent gecorreleerd 
aan de betrokkenheid.   

5.3 Enquêtes 

Naast de observaties hebben we de betrokkenheid en het welbevinden ook gemeten aan 
de hand van enquêtes.  

 
Figuur 12. Verschil in groepsscores bij enquêtes betrokkenheid. 

In figuur 12 zien we dat bij alle onderzoeksgroepen de betrokkenheid bij de voormeting 
in de enquêtes met µ=3,8 op de LIS wordt beoordeeld. De kinderen beoordelen zichzelf 
in alle groepen meer betrokken bij de nametingen met stijgingen van µ=15% en µ=8% 
in testgroepen T6 en T5 en een stijging van µ=3% in de controlegroep C6. 

 

 

 Figuur 13. Verschil in groepsscores bij enquêtes welbevinden. 

Met welbevinden zien we in figuur 13 dat de beide testgroepen op de voormetingen 
µ=3,9 op de WiS scoren. De controlegroep begint met een iets lagere score van µ=3,8 
op de WiS. Alle groepen beoordelen het welbevinden bij de nametingen gemiddeld hoger. 
T6 is de stijging het grootst met µ=9%. T5 volgt daarna met µ=6% en de controlegroep 
stijgt met µ=4% het minst. De  standaarddeviatie ligt in alle groepen tussen de σ=0,6 en 
de σ=0,8. Bij de enquêtes is de spreiding daarmee zowel op betrokkenheid als op 
welbevinden gemiddeld σ=0,2 groter dan bij de observaties. Daarnaast is de spreiding in 
de controlegroep gemiddeld σ=0,1 groter dan in de testgroepen.  
 
De vergelijking van de gemeten betrokkenheid uit de observaties met de enquêtes zien 
we in figuur 14. Het valt op dat in alle onderzoeksgroepen kinderen zichzelf µ=1,4 punt 
op de LIS hoger beoordelen dan ze beoordeeld werden door de observatoren. 
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Figuur 14. Vergelijking van resultaten betrokkenheid uit observaties en enquêtes. 

Ook beoordelen de kinderen hun welbevinden hoger dan de observatoren. Wel zijn de 
verschillen tussen de observaties en de enquêtes bij de nametingen in alle groepen 
kleiner geworden. Verder zien we dat de enquêtes dezelfde trends als de observaties 
volgen en dus positief gecorreleerd zijn. Kinderen die laag beoordeeld worden op 
betrokkenheid beoordelen zichzelf ook laag op betrokkenheid. Hoewel bij de observaties 
op individueel niveau maar een minimale correlatie te zien was tussen betrokkenheid en 
welbevinden, is deze correlatie bij de enquêtes ook op individueel niveau sterk 
waargenomen. 

5.4 Interviews  

Naast de metingen vanuit de observaties en de enquêtes, is betrokkenen ook gevraagd 
hoe de interventie ervaren is.  
Beide leerkrachten vonden dat de kinderen met antwoordbordjes beter betrokken waren. 
Ook noemden beide dat ze kinderen direct konden bijsturen als ze zagen dat ze 
verkeerde denkstappen namen. Genoemde nadelen waren vooral van praktische aard 
zoals soms het piepen van bordjes bij het wissen, vlekken op de tafels en stiften die op 
raken. Ook constateerden ze dat sommige leerlingen graag op de bordjes tekenden. 
Kinderen gaven aan het fijn te vinden dat ze altijd antwoord konden geven. De 
instructielessen werden minder saai ervaren. Twee kinderen uit T6 vonden het soms veel 
werk om het antwoord steeds te moeten opschrijven. Zij gaven aan soms liever hun 
vinger op te willen steken. 
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6 Conclusie, discussie en aanbevelingen  

6.1 Het succes van antwoordbordjes 

Het is succesvol te noemen dat de stijgingen in betrokkenheid in de testgroepen bijna 
drie keer zo groot zijn als in de groep zonder interventie. In de groepen met 
antwoordbordjes ligt het betrokkenheidniveau µ=11% hoger dan in de controlegroep. 
Ook zijn de verschillen tussen leerlingen in de testgroepen kleiner geworden. De 
antwoordbordjes hebben dus een positieve invloed gehad op de betrokkenheid. Dit 
succes is op verschillende punten theoretisch verklaarbaar.  

Iedereen moet meedoen 

Als eerste wordt met antwoordbordjes van alle leerlingen geëist de vragen te 
beantwoorden. Normaliter richten vrijwel alle leerkrachten hun vragen voornamelijk aan 
de betere leerling (Vernooy, 2011). Dit werkt demotivatie van de zwakkere leerling in de 
hand. Hollingsworth en Ybarra (2009) geven het advies vragen ook regelmatig aan 
zwakke leerlingen te stellen. Met als kanttekening dat snelle leerlingen door vertraging 
van het tempo gedemotiveerd raken. Met antwoordbordjes moeten zowel sterke als 
zwakke leerlingen antwoord geven. Meer leerlingen zijn daardoor betrokken bij de les. 

Feedback 

Als tweede vergemakkelijken antwoordbordjes het geven van directe feedback. Feedback 
gericht op het vergroten van het competentiegevoel, vergroot de betrokkenheid enorm 
(Ryan & Deci, 2000). Je motiveert leerlingen door hen uit te dagen cognitief actief te 
worden (Stevens, Werkhoven & Castelijns, 2001) Hoewel de uitvoering verschilde 
hadden beide leerkrachten het gevoel met de antwoordbordjes het denkproces van 
leerlingen sneller bij te kunnen sturen.  

Welbevinden 

Op groepsniveau bleken betrokkenheid en welbevinden sterk aan elkaar gecorreleerd. De 
interventie heeft direct invloed gehad op de betrokkenheid en indirect ook op het 
welbevinden. Een zekere mate van welbevinden is een voorwaarde is om je betrokken te 
kunnen voelen (Csikszentmihayli, 2000). Vernooy (2011) stelt dat leerlingen die minder 
actief participeren aan de les, door het gebrek aan succeservaringen steeds minder 
(zelf)vertrouwen krijgen. Door actief betrokken te zijn, doe je ervaring op en wordt je 
zelfvertrouwen bevestigd. Dit zorgt voor hoger welbevinden wat op zijn beurt dan weer 
voor grotere intrinsieke motivatie zorgt (Stevens, 2002). Leerlingen komen met een 
verbeterde betrokkenheid in een opwaartse spiraal.  
Op individueel niveau zijn de betrokkenheid en het welbevinden minder consequent 
gecorreleerd. Hier kunnen we echter geen conclusies aan verbinden omdat voor een 
vergelijk op individueel niveau een grotere mate van observator betrouwbaarheid nodig 
is (Aron, Aron & Coups zoals geciteerd in Van Peet & Everaert, 2011, p. 281). 

6.2 Verschil in succes. 

In T6 was meer positief effect te zien dan in T5. Hoewel alle onderzoeksgroepen op 
betrokkenheid met een vrijwel gelijke gemiddelde beginscore startten, verschillen de 
groepen T5 en T6 fundamenteel in gemiddeld spellingsniveau en in sekseverdeling. Beide 
kunnen het verschil in positief effect tussen de groepen verklaren. 
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Spellingsniveau 

Het gemiddelde spellingsniveau in groep 6 is lager dan in groep 5. Leerlingen die de 
lesstof vaak te moeilijk vinden, worden onzeker, raken gedemotiveerd en zijn moeilijker 
te betrekken bij de instructie (Ryan & Deci, 2000). Het gebruik van antwoordbordjes 
dwingt echter ook deze leerlingen actief mee te denken tijdens de instructie, wat een 
positief effect heeft op de betrokkenheid (Lemov, 2012). Wellicht hebben kinderen met 
een lager spellingsniveau daardoor meer profijt van de antwoordbordjes. 

Sekseverschil 

In groep 6 overheerst het jongens aantal. Hoewel de seksen in beginsel een vrijwel 
identiek patroon laten zien op de betrokkenheidsscores profiteren jongens meer van de 
interventie dan meisjes. Dit is te verklaren door het sekseverschil in leren. Jongens zijn 
prestatiegerichter, gevoeliger zijn voor het ‘wedstrijdelement’ en leren liever actief dan 
passief (Delfos, 2012; Oldebeuving, 2012). Jongens blijven sneller bij de les met 
antwoordbordjes omdat ze op iedere vraag antwoord moeten geven, elkaars antwoorden 
zien en direct horen of ze het goed hadden. Dit zorgt voor actie en tempo wat de 
betrokkenheid in het algemeen en van jongens in het bijzonder, ten goede komt (Lemov, 
2012).  

6.3 Discussie  

Hoewel deze onderzoeksresultaten eenduidig zijn en de theoretische verklaringen voor 
het succes plausibel klinken, is dit onderzoek te marginaal om daar generaliserende 
uitspraken over te doen. Of bijvoorbeeld spellingsniveau of geslacht daadwerkelijk van 
invloed zijn op de betrokkenheid is niet uit dit onderzoek af te leiden. Of leerkrachten 
daadwerkelijk beter feedback kunnen geven met antwoordbordjes is ook niet expliciet 
onderzocht. Daarnaast kent dit praktijkgerichte onderzoek vele beperkingen in 
uitvoering. Zo zijn de enquêtes niet altijd direct na de betreffende instructie af genomen. 
De uitslag verliest daardoor verbinding met het instructiemoment en is gevoeliger voor 
andere variabelen. Ook zijn in de controlegroep geen dubbele metingen uitgevoerd en is 
de coëfficiënt van betrouwbaarheid met een kappa van 0,62 in deze groep maar net 
voldoende.  

Toch geen succes? 

Of ligt het helemaal niet aan de antwoordbordjes dat de leerlingen meer betrokken zijn? 
Bij het beantwoorden van de deelvraag wat de betrokkenheid met het welbevinden van 
de leerkracht doet, bleek dat beide leerkrachten startten met het idee dat 
antwoordbordjes werken. Het enthousiasme en de spirit waarmee de les gebracht wordt, 
zijn direct van invloed op de betrokkenheid (Gipps, McCallum & Hargreaves, 2000; 
Hattie, 2005, 2009; Sammons et al., 2007). De leerkrachten gingen zeer enthousiast 
met de antwoordbordjes aan de slag en hebben daarmee dus het onderzoek beïnvloed. 
Ook het korte tijdsbestek waarin dit onderzoek heeft plaats gevonden kan het resultaat 
in positieve zin beïnvloed hebben. Of de antwoordbordjes op de lange termijn nog steeds 
van invloed zijn op de betrokkenheid is maar zeer de vraag. Nieuw materiaal geeft 
verfrissing van de les wat de betrokkenheid beïnvloed (Lemov, 2012).  

Op lange termijn 

Buiten het effect dat de antwoordbordjes hadden bleek het betrokkenheidsniveau niet 
boven de 3 op de LIS uit te komen. Het niveau van betrokkenheid en intrinsieke 
motivatie dat volgens Laevers (2011) nodig is voor fundamenteel leren, wordt daarmee 
in geen van de onderzoeksgroepen gehaald. Het is daarmee onbetwist dat meer 
onderzoek naar het gebruik van antwoordbordjes of andere betrokkenheid bevorderende 
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middelen zinvol is. In het bijzonder zou onderzoek naar het effect van antwoordbordjes 
op de betrokkenheid van opvallende leerlingen (in leerniveau of betrokkenheid) 
interessant zijn. Vooral risicoleerlingen hebben profijt van verbeterde betrokkenheid 
(Adams, 1995; Kappen & Vernooy, 2010). Het is mede daarom zinvol een grootschalig 
onderzoek naar de leerresultaten op lange termijn bij het gebruik van antwoordbordjes 
te doen.  

6.4 Aanbevelingen 

Hoewel alleen in deze context empirisch bewezen, zijn de effecten dusdanig succesvol 
dat het zinvol is om antwoordbordjes als middel in te voeren op de Driemaster. De 
invoering kan relatief eenvoudig en deze minimale investering geeft mogelijk veel effect 
op de betrokkenheid en daarmee indirect op de leerresultaten. 
Wat daarmee wel samenhangt is de manier waarop leerkrachten instructie geven. Tijdens 
de metingen zijn in geen van de onderzoeksgroepen instructies volgens het expliciete 
directe instructiemodel waargenomen. In de drie groepen zit veel verschil in de manier 
waarop instructies gegeven worden. Ook werden verschillen waargenomen in de 
toepassing van de antwoordbordjes. Hoe de leerkracht reageert op waargenomen foute 
antwoorden van leerlingen maakt al verschil. Inzicht in het door Hollingsworth en Ybarra 
(2009) omschreven belang van onmiddellijke bijsturing die leidt tot ‘feedforward’ zou tot 
effectiever gebruik van de antwoordbordjes kunnen leiden. De leerkracht staat dan niet 
zozeer stil bij wat er fout ging, maar stuurt in wat de leerling moet doen om het beter te 
kunnen doen.   
 
Alléén antwoordbordjes invoeren lijkt daarom onzinnig. Antwoordbordjes passen in een 
manier van lesgeven waarbij het expliciete directe instructiemodel (Hollingsworth & 
Ybarra, 2009) gebruikt wordt. Een hoog tempo, directe feedback, modeling en alle 
leerlingen mee laten denken horen bij een effectieve manier van lesgeven (Lemov, 
2012). Invoering van antwoordbordjes als onderdeel van een teamscholing om de 
instructies effectiever te maken, is toereikender om het onderwijs op de Driemaster op 
een kwalitatief hoger plan te trekken. Binnen de agenda van aankomend schooljaar past 
teamscholing echter niet in het programma. Om het haalbaar te maken zal het school 
management team (smt) effectieve instructies als teamscholing op de agenda van 
schooljaar 2014/2015 moeten zetten. Omdat twee leerkrachten uit het onderzoek al 
gewerkt hebben met antwoordbordjes, is het aan te bevelen dat zij met hun groep in 
september 2013 al wel met de invoering van antwoordbordjes starten. Zij zullen dan de 
pilotgroepen zijn die een heel jaar met antwoordbordjes gaan werken. De directrice zal 
voor de leerlingen uit die groepen kleine witbordjes met stiften aan moeten schaffen. De 
andere groepen zullen gelijk met de teamscholing in 2014 volgen. Met drie korte over het 
jaar verspreidde bijeenkomsten zullen de pilotleerkrachten de invoering tussentijds 
evalueren en daarmee de benodigde informatie verzamelen die nodig is om dit middel 
straks teambreed te kunnen invoeren.  
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7 Evaluatie en reflectie  

Vragend kijk ik mijn ‘groep vijf’ kinderen aan. Op het bord achter me staat een minsom 
met honderdtallen. ‘Hoe moet ik zo’n grote minsom nu tussen streepjes oplossen?’ vraag 
ik aan de klas. Driftig duiken de leerlingen op het antwoordbordje. ‘Met welke getallen 
moet ik beginnen?’ vraag ik, om ook de zwakke rekenaars de goede kant op te sturen. 
Bijna iedereen steekt zijn bordje strak de lucht in. Alleen Petra17en Joris zijn nog aan het 
schrijven. Petra twijfelt over haar antwoord zie ik en Joris heeft vaak een laag tempo. 
Terwijl ook zij de laatste getallen opschrijven, scan ik de antwoorden op de bordjes. Ik 
zie dat vrijwel iedereen mijn zojuist gemodelleerde stappen heeft overgenomen. Alleen 
Ozcem en Willem zijn met de verkeerde getallen begonnen. Die kinderen zal ik straks 
verlengde instructie geven. ‘Fantastisch, bijna iedereen heeft goed onthouden hoe ik dit 
op moet lossen!’ zeg ik tevreden terwijl ik het goede antwoord achter me op het bord 
tevoorschijn klik. Ik kijk de klas vluchtig rond. Alle leerlingen kijken me aan, alweer 
wachtend op de volgende vraag. Ik proef de werklustige nieuwsgierigheid van de groep. 
Wat een heerlijk clubje kinderen heb ik toch!  
 
Naast een terugblik op het product en op het proces van onderzoek doen, reflecteer ik in 
dit hoofdstuk op mijn rol als student-onderzoeker. Mijn leervragen die aansluiten bij de 
eindkwalificaties, beantwoord ik vanuit de casuïstiek met mijn kritieke leermomenten.   

7.1 Productevaluatie 

De gigantische berg data bood evenzoveel mogelijkheden voor interpretaties. Steeds 
weer bleken vergelijkingen van verschillende variabelen niet mijn onderzoeksvraag te 
beantwoorden. Hoewel het regelmatig erg lastig was, om de irrelevante informatie eruit 
te filteren ben ik uiteindelijk toch tevreden over de focus op mijn onderzoeksvraag. Het 
eindresultaat is een bondig PGO dat antwoord geeft op een elementair onderwijskundig 
praktijkprobleem.  

7.2 Procesevaluatie 

Het hele proces van onderzoek doen bleek vooral te bestaan uit het voortdurend maken 
van keuzes die het onderzoek soms verregaand beïnvloeden. Mijn gebrek aan 
onderzoekservaring zorgde ervoor dat ik niet altijd de consequenties van mijn keuzes 
kon overzien. Zo was ik om tijd te besparen voornemens de hele controlegroep uit mijn 
onderzoek schrappen. Ternauwernood besefte ik het essentiële belang van een 
controlegroep. De eerste positieve resultaten van de testgroepen maakten dat ik nog 
meer begon te geloven in de onderwijskundige verbetering die antwoordbordjes kunnen 
opleveren. Om daadwerkelijk betekenisvolle conclusies te kunnen trekken uit de 
resultaten was het noodzakelijk de controlegroep weer toe te voegen. Dat dit op het 
laatste moment gebeurde leverde hevige tijdsdruk op.  
 

                                            
17 De gebruikte namen in dit voorbeeld zijn gefingeerd. 
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7.3 Reflectie 

B2, C1 & C318 Wat is mijn rol als participerend onderzoeker?  
Eigenlijk beslaat deze vraag vrijwel al mijn kritieke leermomenten. Het klimaat waarin ik 
ben opgevoed is doorspekt van verantwoordelijkheidsgevoel, collegialiteit en loyaliteit 
naar de medemens. Deze waarden liggen ten grondslag aan mijn handelen als collega en 
als leerkracht. Ik bevond me voortdurend in het spanningsveld tussen mijn rol als 
onderzoeker, waarin distantie noodzakelijk is en mijn rol als participant. 
Zo gaf het een innerlijke conflict om observanten videofragmenten van mijn collega’s te 
laten beoordelen. Hoewel de observanten de betrokkenheid van kinderen beoordeelden, 
was niet te preveniëren dat er soms ook opmerkingen gemaakt werden over de 
leerkrachten of de lessen. Door mijn collega’s bloot te geven aan anderen voelde het 
alsof ik te weinig integriteit naar hen bewaarde.  
Zo was het ook een struggle om geconstateerde verschillen in lesgeven in mijn verslag te 
verwerken. Mijn collegialiteit en loyaliteit maakten het moeilijk iets op te merken over 
het didactisch handelen van mijn collega’s, uit angst dat ik hen veroordeelde, kwetste of 
bekritiseerde. Op de Driemaster heerst een amicale sfeer waarin men niet gewend is 
elkaar professioneel feedback te geven. Ik heb ervaren dat wat meer distantie de 
professionalisering hier ten goede zou komen.  
Ook bij de aanbevelingen vond ik het moeilijk om professionele distantie te bewaren. Het 
‘ons’ en ‘wij’ bleven hardnekkig in de aanbevelingen terugkeren omdat ik onmiddellijk 
weer de rol van collega aannam.  
Ten slotte heb ik ook een grote innerlijke strijd geleverd met de selectie aan data in de 
analyse. De leerkracht in mij ging op zoek naar hoeveel kinderen er in de 
onderzoeksgroepen eigenlijk een minimaal betrokkenheidsniveau hadden voor een 
instructie. Dit was voor mij en mijn collega’s erg waardevolle informatie. Echter 
beantwoorde ik met die informatie niet mijn onderzoeksvraag. Het heeft me zeer veel 
moeite gekost om de rol als onderzoeker aan te nemen en deze informatie daarom niet 
in het verslag op te nemen.  
 
A1, A3, B1, B3 & B4 Ben ik in staat een praktijkprobleem te vertalen naar een 
onderzoek dat een mogelijk onderwijskundige verbetering biedt ten behoeve van de 
ontwikkeling van leerlingen? 
Door mijn engagement bij het praktijkprobleem bleek het niet moeilijk een degelijke 
vertaling te maken naar een onderzoek. Wat me verraste was dat het proces van 
onderzoek doen wederkerig betekenisvol bleek voor mijn eigen functioneren als 
leerkracht. Diversiteit niet als detriment maar als kracht van een klassikale instructie 
zien, sloot aan bij de kunstzinnige leerkracht in mij, die buiten de kaders kan denken en 
in moeilijkheden mogelijkheden kan zien. Deze oplossingsgerichte manier van denken én 
de overtuiging dat de leerkracht het verschil maakt, zorgden voor de input om mijn eigen 
onderwijsvaardigheden te verbeteren. De theoretische kennis over kwalitatief goede 
instructies maakten dat ik mijn eigen instructielessen langs de meetlat ging leggen. Ik  
oefende in mijn eigen lessen met het expliciete directe instructiemodel. Dit gaf een 
probaat verschil in efficiëntie en rendement van mijn instructies waarmee ik mijn 
professionaliteit verbeterde. 
 
C1 t/m C3 Hoe kan ik een degelijk en convenabel PGO uitvoeren en daarmee een brug 
slaan tussen de wetenschap enerzijds en de onderwijspraktijk anderzijds? 
Als tegenhangers van mijn loyaliteit en integriteit ben ik ook perfectionistisch en 
ambitieus. Ik wil iets betekenen, ik wil opvallen, ik wil goede kwaliteit afleveren, liefst 
beter zijn dan de rest. Zonder in te boeten aan integriteit hebben deze onderliggende 

                                            
18 Eindkwalificaties voor de Master Special Educational Needs; A. Werken met en voor leerlingen: 1. Leer- en 
leefomgeving, 2. Begeleiding van leerlingen, 3. De leraar als persoon, B. Werken in en voor de organisatie: 1. 
Schoolontwikkeling, 2. Begeleiding van collega’s, 3. Kenniscirculatie, 4. De leraar als participant in de 
verandering, C: Professioneel handelen en beroepsontwikkeling: 1. Onderzoekende houding, 2. Maatschappelijk 
besef, 3. Reflectie en ontwikkeling. Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht, (2013) 
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motieven ervoor gezorgd dat dit PGO de kwaliteit heeft die ik van mezelf eiste. Ik heb 
ervaren hoe complex het is om een convenabel onderzoek uit te voeren. Zelfs met in 
achtneming van zoveel mogelijk betrouwbaarheid en validiteit bevorderende maatregelen 
blijft dit onderzoek te marginaal om er generaliseerbare conclusies uit te kunnen trekken.  
Een kritiek leermoment vond plaats in de eindfase van mijn onderzoek. Op het nippertje 
besefte ik tijdens een leerteamvergadering de kracht van de controlegroep. Mijn 
leerteammaatje mat in haar onderzoek eerst goede resultaten met de experimentele 
groep. Vervolgens werd het succes van de interventie ontkracht toen bleek dat de 
controlegroep zonder interventie nog betere resultaten had. Ik had de controlegroep in 
mijn onderzoek bijna weggelaten om tijd te besparen. Dat zou mijn onderzoek sterk in 
waarde verminderd hebben. Achteraf ben ik blij dat mijn perfectionisme het hier won van 
mijn gebrek aan tijd. Ook had ik de observatoren niet willen informeren over het 
onderzoek, om observator-bias19 te voorkomen. Ik heb op het punt gestaan alle 
videofragmenten door nieuwe observatoren blind te laten beoordelen. Het liefst had ik 
het onderzoek dubbelblind uitgevoerd, maar dat is met kinderen als 
onderzoekspopulatie, ethisch niet te verantwoorden. Een keerzijde van mijn 
perfectionisme is, dat het onderzoek eigenlijk nooit af is. Met gebruikmaking van dubbele 
metingen, meerdere observatoren en een redelijk hoge Cohens kappa score, heb ik de 
betrouwbaarheidstekortkomingen trachten te beperken. Binnen de mogelijkheden heb ik 
mijn PGO de maximale kwaliteit gegeven, en daar ben ik zeer tevreden over.  
 
 
  

                                            
19 Een vertekening in de manier waarop observaties door de observator worden geïnterpreteerd als gevolg van 
bepaalde verwachtingen van de onderzoeksresultaten. 
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Bijlagen 

I Het directe instructiemodel 

Directe instructie met interactie- en differentiatiecomponenten 
A Instructieonafhankelijk B / C Instructieafhankelijk D / E Instructiegevoelig 
Start van de les 
- Dagelijkse terugblik; 
- Doel van de les aangeven; 
- Actualiseren van voorkennis. 
Presentatie / interactieve directe groepsinstructie 
- Aanbieden nieuwe stof in kleine stapjes; 
- Concrete voorbeelden geven; 
- Hardop denken; 
- Demonstreren / voordoen; 
- Uitleggen. 
Begeleide in-oefening 
- De leerlingen onder begeleiding laten inoefenen; 
- Korte, duidelijke opdrachten geven; 
- Veel vragen stellen, leerlingen activeren; 
- Iedere nieuwe stap opnieuw inoefenen; 
- Gedifferentieerd vragen stellen; 
- Controleren of alle leerlingen de stappen begrijpen. 
Zelfstandige verwerking Verlengde instructie 

 
 
 

Verlengde instructie 
 
 

Zelfstandige verwerking  
 
Zelfstandige verwerking 
 
 

Feedback 
- Gemaakte werk controleren; 
- Direct feedback geven. 
Evaluatie 
- Leerlingen laten benoemen wat er geleerd is; 
- Tegengekomen knelpunten bespreken; 
- Vooruitblik naar volgende les. 

 

Figuur 15. De verschillende stappen van directe instructie. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Praktijk Gericht Onderzoek – Wie het weet, mag het zeggen – Maria Jeronimus 

 37 

II De ouderinformatiebrief PGO 

Basisschool	  de	  Driemaster,	  
Cortenaerpad	  32,	  

6512	  GD	  Nijmegen.	  
Directeur:	  Dolly	  Janssen	  
Telefoon:	  024	  –	  3233826	  

E-‐mail:	  info@3mast.nl	  
www.dedriemaster-‐nijmegen.nl	  

 

 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  maart	  2012	  
	  
Beste	  ouders	  /	  verzorgers	  van	  groep	  5,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
Middels	  deze	  brief	  wil	  ik	  jullie	  op	  de	  hoogte	  stellen	  van	  de	  veranderingen	  in	  groep	  5	  door	  
mijn	  zwangerschap.	  Ook	  wil	  ik	  jullie	  informeren	  over	  het	  onderzoek	  wat	  ik	  voor	  mijn	  studie	  
in	  groep	  5	  wil	  uitvoeren.	  Voor	  dat	  onderzoek	  wil	  ik	  jullie	  vragen	  een	  toestemmingsformulier	  
in	  te	  vullen.	  
	  
Allereerst	  over	  de	  zwangerschap,	  zoals	  jullie	  inmiddels	  allemaal	  weten,	  verwacht	  ik	  in	  
augustus	  een	  tweeling.	  Omdat	  de	  twee	  meisjes	  niet	  even	  groot	  zijn,	  willen	  ze	  in	  het	  
ziekenhuis	  wekelijks	  een	  echo	  maken	  om	  de	  groei	  goed	  in	  de	  gaten	  te	  kunnen	  houden.	  
Helaas	  moet	  dat	  altijd	  op	  een	  woensdag	  of	  een	  donderdag	  omdat	  dan	  de	  specialisten	  voor	  
een	  1-‐eiige	  tweeling	  aanwezig	  zijn.	  Als	  structurele	  oplossing	  voor	  de	  kinderen	  van	  groep	  5	  
hebben	  we	  besloten	  dat	  Charlotte	  daarom	  vast	  op	  de	  woensdagen	  en	  de	  donderdagen	  les	  
geeft.	  De	  dagen	  dat	  ik	  niet	  naar	  het	  ziekenhuis	  hoef	  ben	  ik	  wel	  op	  school	  maar	  niet	  in	  de	  
klas.	  Deels	  gebruik	  ik	  die	  tijd	  om	  Charlotte	  te	  ondersteunen	  met	  andere	  schoolse	  taken	  en	  
deels	  zal	  ik	  me	  bezig	  houden	  met	  mijn	  studie.	  Doordat	  ik	  buiten	  de	  klas	  ben	  kan	  ik	  ook	  
makkelijker	  voldoende	  rustpauzes	  nemen.	  De	  vrijdagen	  sta	  ik	  wel	  als	  juf	  voor	  de	  klas.	  Dit	  lijkt	  
ons	  de	  beste	  oplossing	  voor	  iedereen.	  	  
	  
Verder	  wil	  ik	  jullie	  informeren	  over	  mijn	  onderzoek.	  Ik	  ben	  in	  september	  van	  dit	  schooljaar	  
begonnen	  met	  een	  masteropleiding	  voor	  gedragsspecialist.	  En	  ik	  kan	  jullie	  vertellen	  dat	  het	  
een	  geweldig	  leuke	  studie	  is!	  Toch	  zal	  ik	  mijn	  studie	  volgend	  jaar	  een	  jaar	  uitstellen,	  om	  eerst	  
me	  te	  kunnen	  richten	  op	  de	  komst	  van	  de	  tweeling.	  	  
Dit	  studiejaar	  probeer	  ik	  nog	  wel	  af	  te	  ronden	  voor	  de	  zomervakantie.	  	  
	  
Voor	  de	  studie	  moet	  ik	  ook	  een	  praktijkgericht	  onderzoek	  uitvoeren.	  Na	  aanleiding	  van	  een	  
artikel	  over	  The	  Classroom	  Experiment,	  een	  experiment	  in	  2010	  uitgevoerd	  in	  opdracht	  van	  
de	  BBC	  om	  de	  leerlingbetrokkenheid	  tijdens	  de	  lessen	  te	  vergroten,	  wil	  ik	  in	  groep	  5	  hier	  
mijn	  onderzoek	  over	  doen.	  Ik	  wil	  onderzoeken	  of	  ik	  de	  leerlingbetrokkenheid	  tijdens	  de	  
instructies	  kan	  vergroten	  door	  het	  gebruik	  van	  antwoordbordjes	  in	  plaats	  van	  de	  vinger	  
opsteken.	  	  
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Om	  de	  betrokkenheid	  op	  een	  betrouwbare	  manier	  te	  kunnen	  meten,	  wil	  ik	  video-‐opnames	  
maken	  tijdens	  een	  aantal	  instructielessen.	  Aan	  de	  hand	  van	  een	  kijkwijzer	  zullen	  drie	  
onafhankelijke	  personen	  de	  videobeelden	  screenen	  en	  zo	  de	  betrokkenheid	  in	  de	  klas	  
meten.	  Na	  analyse	  van	  de	  beelden,	  zal	  het	  videomateriaal	  vernietigd	  worden.	  Ik	  wil	  jullie	  
daarom	  vragen	  het	  toestemmingsformulier	  in	  te	  vullen	  waarin	  je	  kunt	  aangeven	  of	  je	  wel	  of	  
niet	  akkoord	  gaat	  met	  de	  video-‐opnames	  voor	  dit	  onderzoek.	  Voor	  de	  voortgang	  van	  het	  
onderzoek	  wil	  ik	  de	  formulieren	  graag	  voor	  vrijdag	  23	  maart	  2012	  van	  jullie	  terug	  hebben.	  
De	  formulieren	  kunnen	  bij	  Charlotte	  of	  mij	  ingeleverd	  worden.	  Natuurlijk	  zal	  ik	  jullie	  op	  de	  
hoogte	  houden	  van	  de	  resultaten	  en	  het	  verdere	  verloop	  van	  
het	  onderzoek.	  	  
Jullie	  mogen	  me	  natuurlijk	  altijd	  even	  aanschieten	  of	  mailen	  
voor	  meer	  informatie	  over	  de	  zwangerschap	  en/of	  studie.	  	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
Maria	  Jeronimus	  (maria@3mast.nl)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Vingers opsteken in de klas blijkt niet te werken 
Van onze redactie onderwijs                                                                                                                         Trouw 24/11/10  

Hoe kan een leraar zijn leerlingen het beste bij de les betrekken? Een Engels experiment zocht het uit.  

Het is zó gewoon dat bijna niemand zich ooit afvraagt of het wel goed werkt: de leraar stelt een vraag, leerlingen die het weten, 

steken hun vinger op en een van hen mag het antwoord geven.  

Een Engelse hoogleraar onderwijskunde nam de proef op de som en verbood een klas vol kinderen hun vingers op te steken. En 

wat blijkt? De leerlingen boekten in tien weken tijd twee keer zo veel vooruitgang als een vergelijkbare klas waar wel vingers 

opgestoken mochten worden. 

De betrokken onderwijskundige was Dylan Williams, sinds kort emeritus hoogleraar aan de universiteit van Londen. Hij voerde zijn 

experiment uit met een klas van 13-jarigen aan een middelbare school in het stadje Borehamwood, ten noorden van Londen. Over 

de proef werd een tweedelige documentaire gemaakt, ’The Classroom Experiment’. 

De gedachte achter Williams’ aanpak is eenvoudig. Door leerlingen hun vinger te laten opsteken, betrekt een leraar alleen de 

beteren bij de les. Die letten op, die willen laten zien dat ze het weten. De minderen beseffen bij voorbaat al dat ze de antwoorden 

waarschijnlijk niet weten, hoeven dus ook niet op te letten en steken daarom weinig van de les op. 

Williams liet het zijn klas heel anders doen. Op vragen van de leraar moesten alle leerlingen het antwoord op een bordje schrijven. 

En die bordjes moesten ze vervolgens allemaal tegelijk omhoog houden. Zo werd de héle klas uitgedaagd om bij de les te blijven. 

Veel leerlingen moesten wennen aan de nieuwe aanpak. „In het begin hadden ze er ronduit een hekel aan”, aldus Williams op de 

site van de Britse televisieomroep BBC. 

„De beteren stoorden zich eraan dat ze veel minder in de schijnwerpers van de leraar stonden, de kinderen die eraan gewend 

waren om het rustig aan te doen, moesten opeens iets doen.” 

Schoolhoofd Jan Palmer Sayer noemt de resultaten ’verbazingwekkend’. „Niet alleen vanwege de snelle vooruitgang die geboekt 

werd, maar ook omdat leerlingen veel meer bezig waren met hun eigen leren”, zegt hij op de BBC-site. 
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III Overeenkomst gebruik videomateriaal 

Basisschool de Driemaster, 
Cortenaerpad 32, 

6512 GD Nijmegen. 
Directeur: Dolly Janssen 

Telefoon: 024 – 3233826 
E-mail: info@3mast.nl 

www.dedriemaster-nijmegen.nl 
 

 

 
Verklaring........................................................................................................... 
 
Overeenkomst gebruik videomateriaal 
Hierbij geeft..........................................................................(voor- en achternaam), 
geboortedatum......./....../....... te ................................................(geboorteplaats)  
wel / geen* toestemming aan: 
mevr. Maria Jeronimus, werkzaam op de Driemaster, de gemaakte videobeelden in: 
groep 5 van basisschool de Driemaster  
Cortenaerpad 32, 6512 GD Nijmegen 
op de volgende data: 
donderdag 29 maart 2012 proefopname  van 09:00uur – 09:30uur 
donderdag 19 april 2012 eerste meetmoment van 09:00uur – 09:30uur 
donderdag 26 april 2012 tweede meetmoment van 09:00uur – 09:30uur 
donderdag 10 mei 2012 derde meetmoment van 09:00uur – 09:30uur 
donderdag 24 mei 2012 vierde meetmoment van 09:00uur – 09:30uur 
van de leerling: 
................................................................................................(naam van kind op 
video) te mogen gebruiken voor een groepsanalyse van de leerlingbetrokkenheid. 
 
De onderzoeker / filmer  (Maria Jeronimus) heeft er zorg voor gedragen dat de personen, 
dan wel de ouders indien sprake is van minderjarigheid, op het beeldmateriaal zijn 
geïnformeerd over de filmsessie. Hiermee is men in de gelegenheid gesteld wel of geen 
toestemming te verlenen voor analyse van de gemaakte beelden.  
 
De filmer houdt zich aan de hierboven omschreven doelstelling met betrekking tot 
analyse van het beeldmateriaal. 
De gefilmde perso(o)n(en) of de wettelijk verantwoordelijke(n) geven toestemming voor 
de geldigheidsduur tot het einde van dit onderzoek in juni 2013. Het filmmateriaal zal 
daarna vernietigd worden. 
 
Ondertekening 
 
 
..................................................                      .................................................... 
 
(handtekening wettelijk verantwoordelijke(n)                           (handtekening directie  
 van de gefilmde perso(o)n(en))                                               van basisschool de Driemaster) 
 
Naam:.......................................                        Naam:........................................... 
Datum:......../............/2012                                 Datum:......../............/2012 
 
 
 
 
(*doorstrepen wat niet van toepassing is)  
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IV Omschrijvingen bij LIS 

Laevers (2011) heeft verschillende gebieden omschreven om je beoordelingsschaal op af 
te kunnen stemmen: 

1. Concentratie: De aandacht van de leerling is gericht op één activiteit. Alleen 
intense prikkels uit de omgeving kunnen hem of haar bereiken en eventueel 
afleiden. De oogbewegingen en de blik zijn intens gericht op de prikkels die 
essentieel zijn voor de activiteit. 

2. Energie: Er is veel energie. Verbaal, in beweging of in gelaatsuitdrukking zichtbaar. 
3. Complexiteit en creativiteit: De kinderen worden perfect uitgedaagd door de 

activiteit. Er is een goede afstemming tussen wat de activiteit vraagt en de 
aanwezige competenties. Het niveau ligt in de zone van naaste ontwikkeling. De 
complexiteit omvat ook creativiteit. De leerling neemt als het ware het leerproces in 
handen, ontdekt, legt verbanden en zoekt nieuwe toepassingen. 

4. Mimiek en houding: De non-verbale tekens van betrokkenheid zijn een grote hulp 
bij het inschatten. Zo kunnen de ogen dromerig vooruit staren of ingespannen 
kijken. De lichaamshouding en mimiek kan interesse of juist verveling verraden. 

5. Persistentie: Hierbij gaat het om de duur van de concentratie. Leerlingen die 
betrokken zijn, laten de activiteit makkelijk los en zijn bereid de nodige 
inspanningen te leveren. Ze laten zich niet makkelijk verleiden door aantrekkelijke 
nevenactiviteiten. Persistentie kan ook een teken zijn van wilskracht en 
doorzettingsvermogen. 

6. Nauwkeurigheid: Leerlingen die betrokken zijn, tonen een bijzondere zorg voor 
hun werk. Ze houden rekening met details en gaan nauwkeurig te werk. 

7. Reactietijd: De leerlingen zijn alert en gaan in op uitlokkende prikkels in verband 
met de activiteit. Ze vliegen er meteen in en tonen hun motivatie om tot actie over 
te gaan. 

8. Verwoording: Door spontane commentaren geven leerlingen soms uitdrukkelijk 
aan dat ze betrokken zijn. Door hun enthousiaste beschrijvingen geven ze weer wat 
hen raakt. 

9. Voldoening: Betrokken activiteiten gaan meestal samen met genieten. 
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V Leerling enquête                             

Betrokkenheid      Naam:……………………………………… 
 
stelling 1 2 3 4 5 
1. Tijdens de uitleg lette ik 
goed op 

helemaal niet weinig soms wel, 
soms niet 

vaak  heel erg 
vaak 

2. Tijdens de uitleg hield ik 
mijn aandacht erbij 

helemaal niet weinig soms wel, 
soms niet 

vaak  heel erg 
vaak 

3. Ik vond de les boeiend 
(interessant)  

helemaal niet 
boeiend 

klein beetje 
boeiend 

soms wel, 
soms niet 

best wel 
boeiend 

super 
boeiend 

4. Ik probeerde de vragen van 
de juf steeds te beantwoorden 

helemaal niet weinig soms wel, 
soms niet 

vaak heel erg 
vaak 

5. Ik deed graag mee met de 
les 

helemaal niet weinig soms wel, 
soms niet 

bijna 
steeds 

de hele 
tijd 

 
 
Welbevinden 
 
stelling 1 2 3 4 5 
1. Ik vond het leuk om samen 
met de andere kinderen de les 
te volgen 
 

helemaal 
niet leuk 

meestal 
niet leuk 

soms wel, 
soms niet 
leuk 

best leuk  super leuk 

2. De juf begreep mij 
 
 
 

helemaal 
niet 

meestal 
niet 

soms wel, 
soms niet 

meestal 
wel 

altijd 

3. Deze les lukte mij goed helemaal 
niet 
 
 

het 
meeste 
niet 

soms wel, 
soms niet 

het 
meeste 
wel 

helemaal 
wel 

4. Ik kon deze les de dingen 
doen zoals ik zelf graag wil 
 

helemaal 
niet 

meestal 
niet 

soms wel, 
soms niet 

meestal 
wel 

helemaal 
wel 

5. Ik vond deze les leuk 
 
 
 

helemaal 
niet 

meestal 
niet 

soms wel, 
soms niet 

meestal 
wel 

helemaal 
wel 

 
 
 
datum:……………………………………………… 
 
 
  



Praktijk Gericht Onderzoek – Wie het weet, mag het zeggen – Maria Jeronimus 

 42 

VI Leerkracht enquête                       

Betrokkenheid       Naam………………………………………………… 
 
stelling 1 2 3 4 5 
1. De leerlingen letten tijdens 
de les goed op 

helemaal 
niet 

weinig soms wel, 
soms niet 

vaak  heel erg 
vaak 

2. De leerlingen hielden de 
aandacht bij de uitleg 

helemaal 
niet 

weinig soms wel, 
soms niet 

vaak  heel erg 
vaak 

3. De leerlingen vonden de les 
boeiend  

helemaal 
niet boeiend 

klein beetje 
boeiend 

soms wel, 
soms niet 

best wel 
boeiend 

super 
boeiend 

4. De leerlingen probeerden 
mijn vragen steeds te 
beantwoorden 

helemaal 
niet 

weinig soms wel, 
soms niet 

vaak heel erg 
vaak 

5. De leerlingen deden graag 
mee met de les 

helemaal 
niet 

weinig soms wel, 
soms niet 

bijna 
steeds 

de hele 
tijd 

 
 
Welbevinden 
 
stelling 1 2 3 4 5 
1. De kinderen vonden het 
leuk om klassikale instructie te 
krijgen 
 

helemaal 
niet leuk 

meestal 
niet leuk 

soms wel, 
soms niet 
leuk 

best leuk  super leuk 

2. Er was goed contact tussen 
jou en de leerlingen 
 
 

helemaal 
niet 

meestal 
niet 

soms wel, 
soms niet 

meestal 
wel 

altijd 

3. De leerlingen hadden 
vertrouwen in eigen kunnen 
tijdens deze les 

helemaal 
niet 
 
 

het 
meeste 
niet 

soms wel, 
soms niet 

het 
meeste 
wel 

helemaal 
wel 

4. De leerlingen konden zelf 
bepalen hoe ze leerden 
 

helemaal 
niet 

meestal 
niet 

soms wel, 
soms niet 

meestal 
wel 

helemaal 
wel 

5. De leerlingen vonden deze 
les leuk 
 
 

helemaal 
niet 

meestal 
niet 

soms wel, 
soms niet 

meestal 
wel 

helemaal 
wel 

 
 
 
datum:……………………………………………… 
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VII Scores van 3 of hoger op de LIS 

Het valt op dat er gemiddeld erg laag gescoord wordt op betrokkenheid. Een score van 3 
op de LIS krijg je als je op een routinematig niveau betrokken bent. Om een instructieles 
te kunnen volgen, heb je dit niveau van betrokkenheid minimaal nodig (Adams, 1995; 
Laevers, 2011; Kappen & Vernooy, 2010). Het is dan ook schrijnend dat het 
groepsgemiddelde van de drie onderzochte groepen bij de voormetingen tussen de 2 en 
2,5 op de LIS ligt. 
 

  

Figuur 16. Percentage kinderen dat µ 3 of hoger scoort op de LIS. 

 
Geen enkele leerling scoort een µ=5 op de LIS. Bij de nametingen scoort 100% van de 
T6 leerlingen, 91% van de T5 leerlingen en 58% van de C6 leerlingen µ=3 of hoger op 
de LIS. Hoewel zowel de testgroepen als de controlegroep een stijging hebben laten zien 
bij de nametingen, blijven de groepsgemiddelden rond de 3 op de LIS hangen. Het 
groepsgemiddelde van de controlegroep ligt lager dan de groepsgemiddelden van de 
testgroepen.  
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VIII Standaarddeviaties bij de enquêtes. 

Bij de enquêtes ligt de standaarddeviatie in alle groepen tussen de σ=0,6 en de σ=0,8. 
Bij de enquêtes is de spreiding daarmee zowel op betrokkenheid als op welbevinden 
gemiddeld σ=0,2 groter dan bij de observaties. Daarnaast is de spreiding in de 
controlegroep gemiddeld σ=0,1 groter dan in de testgroepen.  
 

 
Figuur 17. Standaarddeviaties bij de resultaten van de enquêtes betrokkenheid.  

 

 
Figuur 18. Standaarddeviaties bij de resultaten van de enquêtes welbevinden. 

De spreiding is in T6 zowel bij betrokkenheid als bij welbevinden iets kleiner geworden. 
In de groepen T5 en C6 is de spreiding iets groter geworden. Dit zijn echter futiele  
verschillen en daarom niet direct relevant voor de resultaten.  
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IX Correlatie op individueel niveau. 

De correlatie tussen betrokkenheid en welbevinden is op individueel niveau minder 
gecorreleerd dan op groepsniveau zoals te zien in figuur 19, 20 en 21.  
 

 

Figuur 19. Correlatie tussen betrokkenheid en welbevinden T6 

 

 

Figuur 20. Correlatie betrokkenheid en welbevinden T5 

 

Figuur 9. Correlatie betrokkenheid en welbevinden C6                                                                  
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