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Voorwoord
In 2013 ben ik gestart met de opleiding Master of Educational Management bij de Nederlandse
School voor Onderwijsmanagement. Sinds 2004 ben ik teamleider 2/3/4 VMBO-T en door deze
opleiding wilde ik verdere verdieping van mijn persoonlijk leiderschap realiseren en meer
theoretische basis voor mijn functioneren creëren. Het doen van onderzoek was voor mij helemaal
nieuw. Ik merk nu dat ik anders ben gaan denken, dat ik meer analytisch bezig ben en meer gerichte
vragen stel.
Dit onderzoek biedt alle stakeholders meer informatie over de effecten van het inzetten van de iPad
als didactisch hulpmiddel in het kader van persoonlijk leren.
Vanaf het begin ben ik intensief betrokken geweest bij het tot stand komen van de broedplaats
persoonlijk leren op SG Sint Ursula locatie Horn, daarnaast ben ik nieuwsgierig naar de rol van
nieuwe technologie in het onderwijs. Dit heeft ervoor gezorgd dat het onderwerp van het onderzoek
vrij eenvoudig te bepalen was, omdat het perfect aansluit bij mijn interesses en een bijdrage levert
aan de ontwikkeling van de school en de stichting waaronder de school ressorteert.
Graag wil ik alle leerlingen en collega’s bedanken voor hun tijd en geduld bij het invullen van de
vragenlijsten en het beantwoorden van mijn eindeloze reeks vragen. Een speciaal woord van dank
gaat uit naar Erik van den Hout voor zijn onmisbare technische en inhoudelijke hulp bij het
verzamelen en verwerken van alle data en voor zijn feedback bij het schrijven van dit onderzoek. Dit
onderzoek was niet op deze manier tot stand gekomen zonder de waardevolle tips en feedback van
mijn begeleider prof. dr. Robert-Jan Simons, waarvoor mijn grote dank.
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Managementsamenvatting
Op scholengemeenschap Sint Ursula, locatie Horn is in het kader van het project Persoonlijk Leren
van Stichting Onderwijs Midden-Limburg een broedplaats gestart. Volgens de definitie van SOML is
een broedplaats een “oefenplek” voor de organisatie om ervaring op te doen met persoonlijk leren.
Persoonlijk leren is gedefinieerd als leren dat aansluit bij de levensfase, de reeds beschikbare
talenten en de aanwezige voorkennis van de individuele leerling.
Dit onderzoek is in twee delen opsplitst. De motivatie en leerresultaten van de leerling en de
ervaringen en werkwijzen van de docenten. De broedplaats in Horn is gericht op persoonlijk leren,
waarbij de iPad als didactisch hulpmiddel wordt ingezet op het VMBO-T. Deze broedplaats bestond in
schooljaar 2014-2015 uit twee klassen 2 VMBO-T en één klas 3 VMBO-T. Er zijn op 2 VMBO-T twee
reguliere groepen (klassen waar zonder iPad als didactisch hulpmiddel wordt lesgegeven) en op
3 VMBO-T vier reguliere groepen. De reguliere groepen dienden als controlegroep voor de
broedplaats. Deze twee groepen zijn met elkaar vergeleken op de genoemde elementen. Onderdeel
van het onderzoek was tevens een digitale vragenlijst uitzetten onder alle docenten die lesgeven aan
de iPadklassen, gevolgd door individuele semigestructureerde interviews met een selectie van vijf
docenten.
Als belangrijkste bevinding komt naar voren dat de docenten ervaren dat de motivatie in de
iPadklassen hoger is en met name langer in het schooljaar vastgehouden wordt. Verder blijkt dat
leerlingen het vooral erg moeilijk vinden om zich niet te laten afleiden door de mogelijkheden die
een iPad in de les biedt. Hierbij valt te denken aan het spelen van een spelletje of het sturen of
ontvangen van berichten. Tevens zien docenten dat leerlingen minder ICT-vaardig zijn dan de
docenten vooraf dachten. Leerlingen geven bijvoorbeeld een bestand geen logische naam, waardoor
het digitaal nakijken van ingeleverde opdrachten bemoeilijkt wordt. Ook hebben ze relatief veel
moeite om de diverse online omgevingen (zoals iTunes U en apps van de educatieve uitgevers) op
een goede manier in te zetten zonder gerichte begeleiding van de docent. Tenslotte geven de
docenten aan dat leerlingen de afwisseling in werkvormen zeer waarderen. Ook het remediërend
effect van filmpjes met extra uitleg, of iBooks waarin extra oefenmateriaal staat beoordelen de
leerlingen positief.
Gedurende de onderzoeksperiode heeft op drie momenten een analyse van de cijferresultaten
plaatsgevonden: rapport 1 (december), rapport 2 (maart) en de tussenstand (juni). Het was wegens
de beperkte looptijd van dit onderzoek niet mogelijk om de resultaten van rapport 3 (augustus) te
gebruiken. De analyse van deze cijferresultaten geeft aan dat er bij de meerderheid van de vakken op
alle meetmomenten geen significant verschil is tussen de iPadklassen en de reguliere klassen. Een
beperkt aantal vakken laat op sommige meetmomenten een significant verschil zien, maar dit is
onvoldoende om conclusies te trekken.
Elk rapport krijgt ook een kwalificatie. Deze kwalificatie kan zijn: voldoende, zwak, zeer zwak of
onvoldoende. Alleen bij een onvoldoende kwalificatie wordt de leerling niet bevorderd naar het
volgende leerjaar. Bijzonder is dat op het rapport na periode 2 op beide leerjaren het percentage
onvoldoende kwalificaties in de iPadklassen lager ligt dan in de reguliere klassen. Deze trend zet zich
voort tot en met de tussenstand. Op het eerste rapport hebben procentueel meer leerlingen de
kwalificatie onvoldoende in de iPadklassen 2 en 3 VMBO-T. De oorzaak hiervan ligt mogelijk in het
feit dat leerlingen moeten leren omgaan met afleiding en de andere werkvormen zoals deze in de
iPadklassen worden ingezet in het kader van persoonlijk leren. Een andere oorzaak kan liggen in het
feit dat meer leerlingen met een officieel gediagnostiseerd leerlingkenmerk op het gebied van zorg
(dyslexie, dyscalculie, PDD-NOS/ASS en ADD/ADHD) in de iPadklassen zijn geplaatst. De conclusie is
dat de leerlingen uit de iPadklassen weliswaar vaker een onvoldoende kwalificatie krijgen op het
eerste rapport, maar dat ze gedurende het jaar zichzelf verbeteren.
4

Deze resultaten zijn extra bijzonder vanwege de groepsgrootte op 2 VMBO-T, omdat vanwege de
grote belangstelling voor deelname aan de iPadklassen de groepsgrootte van deze klassen (27 en 28)
aanzienlijk groter was dan van de reguliere klassen (16 en 17).
Uit de analyse van de schoolvragenlijst op de schaal motivatie blijkt dat het verschil tussen de
iPadklassen en de reguliere klassen gedurende het jaar groter wordt, ten voordele van de
iPadklassen. Het blijkt dat er geen significant verschil waarneembeer is op de subschaal
leertaakgerichtheid, maar dat de leerlingen op de subschalen huiswerkattitude en concentratie in de
klas significant hoger scoren. Hiermee wordt het beeld dat docenten in de vragenlijst en gesprekken
verwoorden bevestigd. Leerlingen geven aan dat ze beter geconcentreerd in de klas zijn, terwijl de
docenten juist afleiding constateren. Wellicht ervaren de leerlingen een deel van de waargenomen
afleiding niet als probleem.
Op basis van de hierboven genoemde resultaten kan antwoord gegeven worden op de hoofdvraag:
Welke relatie kan er gevonden worden tussen persoonlijk leren met behulp van de iPad en de
leerprestaties op het VMBO-T van scholengemeenschap Sint Ursula? De conclusie is dat het inzetten
van de iPad als didactisch hulpmiddel om persoonlijk leren mogelijk te maken een positieve invloed
heeft op de motivatie van leerlingen, met name op het gebied van concentratie in de klas en
huiswerkattitude. Ook blijkt tijdens het derde (en dus laatste meetmoment in juni) het percentage
onvoldoende rapporten in de klassen waar een iPad wordt ingezet tegen het einde van het
schooljaar lager dan in de reguliere klassen. De cijferresultaten met betrekking tot de vakgerichte
toetsen wijken over het algemeen niet significant af.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
De aanleiding voor dit onderzoek komt uit twee invalshoeken, van de schoolleiding van SG Sint
Ursula locatie Horn en van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) waar de school bij
aangesloten is.
Op 22 april 2014 onderzocht de Inspectie van het Onderwijs de VMBO-T afdeling van SG Sint Ursula
locatie Horn. De conclusie van dit rapport was dat de school onder basistoezicht bleef staan. De
Inspectie is in het rapport tevreden over de onderwijskwaliteit op mijn afdeling. Er zijn echter een
aantal elementen waar de schoolleiding, ondanks de voldoende beoordeling door de Inspectie,
verbetering zou willen zien. De schoolleiding wil graag dat de VMBO-T afdeling excellent (EDventure,
n.d.) wordt. Om dit te bereiken is onder andere de doelstelling geformuleerd de leerresultaten van
het onderwijs verder te verhogen. De Inspectie geeft een tweetal adviezen, overgenomen door de
schoolleiding, die kunnen leiden tot verdere verbetering van het onderwijs: de doelgerichtheid van
de vernieuwing van het onderwijsproces dient te verbeteren en de lessen dienen volgens de
Inspectie meer afwisseling in werkvormen te vertonen en meer aan te sluiten bij de belevingswereld
van de leerlingen (Inspectie van het Onderwijs, 2014).
Naast bovenstaande is er ook een aanleiding vanuit SOML, waar SG Sint Ursula locatie Horn onder
ressorteert. SOML heeft in 2012 de ambitie geformuleerd te komen tot een meer gepersonaliseerde
vorm van onderwijs op alle scholen van de stichting. Om dit te bereiken heeft de stichting alle
scholen gevraagd te starten met zogenaamde broedplaatsen. SG Sint Ursula locatie Horn heeft
gekozen voor een pilot met een iPadklas als broedplaats. In schooljaar 2012-2013 is gestart met één
iPadklas op 2 VMBO-T. In het eerdergenoemde kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van Onderwijs
werden de lessen in deze klas positief beoordeeld. De MR is voor het huidige schooljaar, op basis van
de evaluaties bij leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en personeelsleden akkoord gegaan met een
verlenging en verbreding van deze pilot. De evaluaties geven tevens aan dat deze pilot een positieve
stimulans heeft gegeven aan het didactisch repertoire van de docenten en de tevredenheid van de
leerlingen over de lessen. Dit schooljaar is de school dan ook gestart met drie iPadklassen, twee op 2
VMBO-T en één op 3 VMBO-T.
Kortom, in de praktijk dienen zich de volgende vragen aan: Hoe kan de inzet van een iPad helpen
persoonlijk leren vorm te geven en wat levert dit op? Dit is het praktijkkader van waaruit het
onderzoek gaat plaatsvinden dit onderzoek gaat over persoonlijker leren met behulp van een iPad.

1.2 Context
SOML heeft haar visie geformuleerd rondom persoonlijk leren (SOML, 2014). In 2020 dient iedere
SOML-school persoonlijk leren integraal ingevoerd te hebben. Persoonlijk leren is in deze visie leren
afhankelijk van de levensfase, de reeds beschikbare talenten en de aanwezige voorkennis. Leren
dient benaderd te worden vanuit de intrinsieke motivatie van het kind in plaats van een door
anderen bepaald curriculum. De broedplaatsen hebben zich gedurende de looptijd gepresenteerd
tijdens een managementbijeenkomst en tijdens een stichtingsbrede studiedag. Er is tevens een
rapport verschenen waarin de ontwikkelingen in alle broedplaatsen beschreven worden. De
bijeenkomst waar beoordeeld wordt of er voldoende voortgang is, staat nu gepland in oktober 2015
na de stichtingsbrede studiedag.
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Binnen de broedplaatsen wordt ervaring opgedaan met persoonlijk(er) leren. De lessen in onze
broedplaats dienen dus ook, meer dan voorheen, aan te sluiten bij de levensfase, de reeds
beschikbare talenten en de aanwezige voorkennis van de leerlingen. De begeleiding en training van
de docenten die lessen verzorgen aan zo’n klas is daar ook op gericht. Er is door de projectleiding een
uitgebreid scholingsplan geschreven waarin met name gefocust wordt op het ontwerpen van lessen
die impliciet voorgaande drie elementen bevatten. De scholing is gericht op de iPad als didactisch
hulpmiddel, gebruikmakend van de technische mogelijkheden die het apparaat biedt.

1.3 Onderwerp van onderzoek
Dit onderzoek kan aansluiten bij eerder onderzoek van een docent op onze school die met name
gekeken heeft naar de opstart van de pilot iPadklassen in het kader van zijn studie tot eerstegraads
docent Management & Organisatie (Van der Heijde, 2014). In zijn aanbevelingen staat onder andere
dat het lijkt dat met name de leerlingen met zwakke resultaten voordeel kunnen hebben van leren
met behulp van de iPad. Hier zit voor mij de relatie met een managementvraagstuk: kunnen de
leerresultaten van het onderwijs van met name de zwakkere leerlingen verbeteren door inzet van
andere didactiek in combinatie met een iPad? De lessen in de iPadklassen dienen (met behulp van de
iPad), meer dan voorheen, aan te sluiten bij de levensfase, de reeds beschikbare talenten en de
aanwezige voorkennis van de leerlingen. De verwachting van de schoolleiding is dat de leerresultaten
en daarmee uiteindelijk de opbrengsten van het onderwijs omhoog kunnen gaan.
In mijn functie ben ik medeverantwoordelijk voor het in de gaten houden en sturen op opbrengsten
en onderwijskwaliteit, daarnaast is het de visie van de stichting en de school om meer in te spelen op
individuele behoeften van de leerling. Mede op basis van de resultaten van dit onderzoek kan het
onderwijsbeleid voor mijn afdeling voor het schoolplan 2015-2019 vormgegeven worden. De
resultaten dienen ook als managementinformatie voor de overige leden van de schoolleiding.
Aan dit onderzoek ligt mijn opvatting ten grondslag dat de leerresultaten (en daarmee de
onderwijsrendementen) beïnvloedbaar zijn en dat de school manieren kan bedenken (zoals in het
verleden ook de proactieve houding van mentoren veel aandacht heeft gekregen) om leerlingen met
zwakke leerresultaten en hun ouder(s)/verzorger(s) extra te ondersteunen.
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2. Onderbouwing vanuit de literatuur
2.1 Theoretisch kader
Vrijwel dagelijks verschijnen op weblogs en (vak)tijdschriften resultaten van nieuwe onderzoeken,
opiniestukken en ervaringen van scholen en docenten. Op basis van onderstaand kader geef ik
richting aan mijn onderzoek.
In een recent rapport (WRR, 2013) staat beschreven dat er voor het voortgezet onderwijs een
belangrijke investering in kwaliteit nodig is. De WRR beschrijft ook dat deze investering onder andere
te realiseren is door innovatie en de inzet van ICT. Volgens de WRR heeft het onderwijs te weinig
aandacht voor de individuele behoeften en mogelijkheden van leerlingen. Ongeveer tegelijkertijd
stelt men (Onderwijsraad, 2013) het beroepenveld voor een aantal uitdagingen. Deze uitdagingen
gaan onder andere over het ontwikkelen van “advanced skills” (problemen oplossen, samenwerken,
communiceren en ICT-geletterdheid), maar ook vaardigheden zoals creativiteit, probleemoplossend
vermogen en samenwerking. Tevens moet er volgens het rapport meer persoonlijke differentiatie
mogelijk zijn in onderwijsprogramma’s. De Onderwijsraad geeft echter ook een waarschuwing af. De
onderwijskwaliteit moet niet te smal worden gedefinieerd. Onderwijs moet breder kijken dan alleen
naar de resultaten van kernvakken.
Juist deze bredere kijk op de resultaten van de leerling komt in een onderzoek naar het Nederlandse
onderwijssysteem (OECD, 2014) aan bod. Dit onderzoek spreekt over docenten als de sleutel tot
verbetering van de schoolprestaties. Zij zijn degene die onder andere kunnen zorgen voor de
verwezenlijking van de aanbevelingen in het rapport. Eén van die aanbevelingen is dat beter
tegemoet gekomen moet worden aan de verschillende leerbehoeften van de verschillende groepen
leerlingen. Men noemt hier ook de benodigde aandacht voor de 21ste eeuwse vaardigheden zoals
creativiteit, samenwerking en ICT-kennis. Een grote uitdaging zit volgens de OECD in het feit dat er te
weinig visie in Nederland is op wat we met het onderwijs willen bereiken. Diezelfde OECD stelt in
haar laatste rapport (OECD, 2015) dat het onderwijs ervoor moet zorgen dat elk kind een basisniveau
bereikt in taal en wiskunde. Dit helpt volgens de OECD meer om gelijke kansen voor leerlingen te
creëren in de digitale wereld dan alleen het uitbreiden of het subsidiëren van de toegang tot
hightech apparatuur. De OECD stelt nadrukkelijk niet dat er minder technologie in de scholen
gebruikt dient te worden. Het is volgens hen wel zo dat de scholen de beschikbare technologie
(computers, laptops of tablets) nog niet op de juiste manier inzetten. De nadruk moet liggen op de
toepassing ervan. Technologie als middel en niet als doel.
Deze doelen dienen onderwijskundig van aard te zijn. Technologie i.c. ICT kan gebruikt worden om
deze onderwijsdoelen hoger te stellen. Het biedt de mogelijkheid het leren op meer momenten
(binnen- en buitenschools) plaats te laten vinden (Kennisnet, 2011). Gewaakt moet echter worden
voor overoptimistische scenario’s waarin ICT de oplossing voor alle onderwijsproblemen zou zijn
(Simons, 2002). De inzet van ICT kan in scholen een prestatie verhogende beweging op gang brengen.
De rendementscijfers kunnen hierdoor omhoog gaan (Van Geel & Visscher , 2013). Gezien het belang
dat het onderwijs en de leerlingen hierbij kunnen hebben is het zaak om te bekijken wat een
effectieve manier is om ICT in het onderwijs in te zetten.
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Onderzoek in opdracht van de VO-raad (Marquenie, Opsteen, Ten Brummelhuis, & Van der Waals,
2014) concludeert dat de bijdrage van ICT in een spectrum van twee uitersten (rollen) te plaatsen is.
Dit zijn de ondersteunende en de vernieuwende rol. ICT in een ondersteunende rol kan onderwijs
aantrekkelijker maken door het te verrijken of aan te vullen. Bij de inzet van ICT in de vernieuwende
rol kan het gaan om vormen of inhoud van onderwijs. Het gaat dan om een vorm of inhoud die niet
te realiseren zou zijn zonder de inzet van ICT. Een mix van leersituaties uit het spectrum van
gepersonaliseerd leren lijkt het meest kansrijk en effectief. Dit sluit aan bij onderzoek (Puentadura,
2012) naar het kader waarbinnen docenten mobiel leren kunnen vormgeven. Dit kader beschrijft vier
vormen hoe docenten hun lessen opnieuw kunnen vormgeven horend bij leren met behulp van ICT.
Het conceptueel kader (SAMR-model) wordt weergegeven in Figuur 1.

Figuur 1: SAMR-model van Puentadura

Onderzoek naar welke vorm en rol van ICT het meest aansluit bij de dagelijkse belevingswereld van
leerlingen leert dat 78% van de 4 tot 7-jarigen (de toekomstige doelgroep van het VO) dagelijks (privé
of op school) een tablet gebruikt. Op dit moment worden op scholen tablets al ingezet als
ondersteunend apparaat of vervanging van een complete lesmethode (Kennisnet, 2013).
Onder de productcategorie tablets is de Apple iPad het meest populair met een verwacht aantal van
366 miljoen stuks (op een bevolking in de EU van 503 miljoen) in 2016 (NMC, 2014). De iPad kan de
betrokkenheid van de student verhogen en geeft mogelijkheden tot samenwerkend leren (Sheperd &
Reeves, 2011). Onderzoek laat echter geen duidelijk beeld zien van wat het effect op leren en
retentie is. Er zijn zowel hogere (Gertner, 2011) als lagere (Lewis & Pybus, 2011) scores voor
overdracht van tekst bij elektronische gegevensdragers. In een meta-analyse (Freeman, et al., 2014)
is gebleken dat dat actief leren tot betere leerprestaties kan leiden dan de traditionele lezingen. Het
onderzoek doet overigens geen uitspraken over welke vormen van actief leren (met of zonder inzet
van ICT) het beste werken. Het gaat er om dat de leerlingen actief met de leerstof bezig zijn.
Indien actief leren tot hogere leerprestaties kan leiden is het interessant om te bekijken of een van
beide elementen (actief leren en hogere leerprestaties) ook gevolgen kan hebben voor de motivatie
van leerlingen. Onderzoek leert dat leerlingen in het onderwijs op zoek zijn naar betekenis van hun
leersituatie, de zogenaamde motivationele overtuigingen (Boekaerts, 2002). Deze overtuigingen zijn
de waarden, meningen en oordelen die leerlingen hebben over objecten, gebeurtenissen en
onderwerpen.
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Dit sluit aan op het onderzoek dat Deci en Ryan (1985, 2000) hebben gedaan hetgeen geformuleerd
is in de zelfdeterminatie theorie. Deze theorie geeft drie natuurlijke basisbehoeften weer. De
samenhang tussen deze begrippen is te zien in Figuur 2.

Figuur 2: Drie natuurlijke basisbehoeften volgend Deci en Ryan

Uit voorgaande kan weer afgeleid worden dat er door docenten meer aangesloten moet worden op
de behoeften en interesses van de leerling. De literatuur (Bray & McClaskey, 2014) spreekt in dat
geval over gepersonaliseerd onderwijs of persoonlijk leren.
Met persoonlijk leren wordt bedoeld dat de gebruiker een belangrijke invloed heeft op het geleerde
(McLoughlin & Lee, 2010). Bij personalisatie staat de leerling centraal, bij differentiatie en
individualisatie is een belangrijke rol weggelegd voor de leraar. Meer differentiatie in de les sluit aan
bij een meer persoonlijke benadering van leren ook wel persoonlijk, learner-centred of
gepersonaliseerd leren. Personalisatie (Bray & McClaskey, 2014) verwijst naar een instructie die
aangepast is aan de leerbehoeften en afgestemd is op leervoorkeuren en de specifieke belangen van
de verschillende leerlingen. In een omgeving die volledig gepersonaliseerd is, kunnen de leerdoelen,
de inhoud, de methode en het tempo verschillen (U.S. Department of Education, n.d.). Een andere
omschrijving van persoonlijk leren kan ook zijn: het aansluiten bij de levensfase, de reeds
beschikbare talenten en de aanwezige voorkennis van degene die leert (SOML, 2014). Onderzoek
wijst uit dat het onderwijs minder een “leerfabriek” en meer een inspiratiebron moet worden (WRR,
2013). Hetzelfde onderzoek adviseert onder andere ook dat het onderwijs moet inzetten op meer
differentiatie.
Door de inzichten omtrent de toegevoegde waarde die ICT kan hebben op het onderwijs te
combineren met de steeds grotere beschikbaarheid en populariteit van tablets en de visies omtrent
persoonlijker leren is het van belang na te gaan welk effect de inzet van een tablet heeft op de
leeropbrengsten van een school. In Nederland is de Inspectie van het Onderwijs belast met het
toezicht op de scholen. De Inspectie beoordeelt de leerresultaten en opbrengsten van scholen.
Onder leerresultaten verstaat men de cognitieve prestaties en de praktische vaardigheden van de
leerlingen, onder opbrengsten verstaat de inspectie de mate waarin de school erin slaagt om
leerlingen op het niveau te brengen dat van de leerlingen mag worden verwacht en om deze
leerlingen zonder vertraging of schooluitval door hun schoolloopbaan te leiden (Inspectie van
Onderwijs, 2011). De Inspectie beoordeelt scholen op basis van vier indicatoren. Deze indicatoren
zijn: het rendement in de onderbouw, het rendement in de bovenbouw, het gemiddeld cijfer voor
het centraal examen en het gemiddelde verschil tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer
voor het centraal examen. De rendementen onderbouw (van het basisschooladvies naar het derde
leerjaar) en bovenbouw (van het derde leerjaar naar een diploma zonder zittenblijven) worden
medebepaald door in- en doorstroomcijfers. In de dagelijkse praktijk is dit het aantal leerlingen dat
een studievertraging oploopt (doubleren) of uitstroomt naar een andere schoolsoort. Deze
studievertraging of uitstroom wordt bepaald door de rapportkwalificatie die een school aan een
cijferrapport aan het einde van een schooljaar toekent.
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2.2 Samenvatting/conceptueel raamwerk
Onderzoek laat een steeds groter wordende rol voor ICT in het onderwijs zien. Mobiele apparaten
worden steeds vaker ingezet als ondersteunend apparaat of vervanging van een complete
lesmethode (Kennisnet, 2013). Simultaan aan de grotere beschikbaarheid van mobiele apparaten in
het onderwijs groeit de aandacht voor een meer leerlinggerichte aanpak van datzelfde onderwijs.
Deze aanpak wordt vaak gepersonaliseerd onderwijs of persoonlijk leren genoemd.
Onderzoek naar mogelijke effecten van bovenstaande op de motivatie en de leerresultaten van
leerlingen is echter nog niet veel gedaan en dat verdient aandacht. Mogelijk zorgt een eventueel
verhoogde motivatie van de leerlingen voor betere leerresultaten waardoor scholen hun
onderwijsrendementsindicatoren (rendement onderbouw en rendement bovenbouw) kunnen
verbeteren.

Persoonlijk leren

Motivatie

Leerresultaten

Onderwijsrendement
Figuur 3: Relaties tussen de gebruikte begrippen

In Figuur 3 worden de onderlinge relaties tussen de begrippen weergegeven. Door meer dan
voorheen aan te sluiten bij de levensfase, de reeds beschikbare talenten en de aanwezige voorkennis
van de leerlingen (persoonlijker leren) is het mogelijk dat de motivatie van de leerlingen beïnvloed
wordt; dit kan op zijn beurt dan weer zorgen voor beïnvloeding van de leerresultaten. Het is mogelijk
dat persoonlijker leren ook rechtstreeks de leerresultaten beïnvloedt, waardoor
onderwijsrendementen (Inspectie van Onderwijs, 2011) kunnen veranderen. Vooral de motivatie en
leerresultaten van de zwakkere leerlingen zouden kunnen verbeteren. Wellicht kunnen zo de
onderwijsrendementen beïnvloed worden. Als laatste dient vermeld te worden dat leerresultaten
zelf ook de motivatie van een leerling kunnen beïnvloeden. Dit wordt hier echter niet onderzocht.
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3. Doel en vraagstelling
3.1 Doelstelling
Dit onderzoek beoogt meer inzicht te verkrijgen in de effecten die de inzet van een iPad in het kader
van persoonlijker leren kan hebben. Het biedt een fundament voor het afdelingsplan 2015-2019 op
het gebied van persoonlijk leren. De resultaten dienen als managementinformatie voor leden van de
schoolleiding.

3.2 Onderzoeksvraag
De relatie tussen mijn praktijkprobleem en de visie van SOML leidt tot mijn onderzoeksvraag:
Welke verschillen op het gebied van motivatie en leerprestaties kunnen er gevonden worden
tussen klassen die werken met persoonlijk leren met behulp van iPads en reguliere klassen?

3.3 Deelvragen
Om bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden dienen de volgende deelvragen beantwoord te
worden:
1. Hoe wordt persoonlijk leren met behulp van iPads vormgegeven?
2. In hoeverre verschilt de motivatie van leerlingen met betrekking tot leren tussen klassen
waar persoonlijk leren met behulp van de iPad wordt ingezet en reguliere klassen bij aanvang
van het schooljaar en na 6 maanden?
3. In hoeverre verschillen de leerresultaten van de iPadklassen en die van reguliere klassen op
drie rapportmomenten?
4. In hoeverre verschillen de rapportkwalificaties van de iPadklassen en die van reguliere
klassen op vier meetmomenten?
De eerste deelvraag geeft duidelijkheid over de wijze waarop docenten invulling geven aan
persoonlijk leren op scholengemeenschap Sint Ursula locatie Horn. Hoe passen de docenten de
doelstellingen van persoonlijk leren (aansluiten bij de levensfase, de reeds beschikbare talenten, de
aanwezige voorkennis) toe? Deze vraag dient ertoe om te beschrijven wat het verschil in aanpak van
de les is tussen de iPadklassen en de reguliere klassen. Als er weinig terecht komt van het
persoonlijker leren kunnen er ook geen resultaten worden verwacht.
De tweede, derde en vierde deelvraag vormen samen de focus die ik leg binnen
onderwijsrendement. Een mogelijk hogere motivatie voor leren (als mogelijk gevolg van de
uitwerking van deelvraag één) kan zorgen voor betere leerresultaten. De derde deelvraag kan
antwoord geven op de vraag of de leerlingen in de iPadklassen significant hoger op vakgerichte
toetsen scoren. De vierde deelvraag dient ertoe nader te onderzoeken in hoeverre de
rapportkwalificaties van de iPadklassen en die van reguliere klassen verschillen. De
rapportkwalificatie is bepalend voor het al dan niet succesvol afronden van het betreffende leerjaar.
Ik gebruik hiervoor vier meetmomenten die ik met elkaar vergelijk.
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4. Methode
4.1 Onderzoekstrategie
Het onderzoek is te typeren als een veldexperiment met bestaande klassen met voor- en
nametingen. Om het onderzoek op de juiste manier uit te voeren, vonden er verschillende
activiteiten plaats. Er heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden over de onderdelen persoonlijk
leren, digitaal leren en motivatie van leerlingen. Tevens vond er cijferanalyse plaats. Deze
cijferanalyse was gefocust op leerlingen met slechtere leerresultaten. In hoeverre hebben met name
zij baat bij het persoonlijk leren met behulp van een iPad?

4.2 Procedure
Hieronder volgt per deelvraag de methode van onderzoek.
Deelvraag 1: Hoe wordt persoonlijk leren met behulp van iPads vormgegeven?
Hierin inventariseerde ik hetgeen de docenten zelf beweren anders te doen in een iPadklas ten
opzichte van een reguliere klas. Docenten die lesgeven aan een iPadklas werd gevraagd naar hun
didactische werkwijze in de iPadklas. Voor deze onderzoeksmethode werden de gegevens gebruikt
die de 33 docenten digitaal aanleveren. De docenten werd gevraagd naar hun didactiek in de
iPadklassen en te verduidelijken waar deze verschilt ten opzichte van lessen in reguliere klassen. Daar
waar de antwoorden op de vragen er aanleiding toe geven volgde een gesprek met de betreffende
docent.
De volgende vragen werden aan de docenten gesteld:
• Beschrijf in je eigen woorden je ervaringen met de iPadklas(sen).
• Valt je iets op in vergelijking met de reguliere klassen? Zo ja, probeer dit te beschrijven.
• Wat is in jouw dagelijkse lespraktijk te zien van de visie omtrent persoonlijk leren (De lessen
dienen, meer dan voorheen, aan te sluiten bij de levensfase, de reeds beschikbare talenten en de
aanwezige voorkennis van de leerlingen).
• Welke didactische werkvormen heb je ingezet in de iPadklas(sen), die je voorheen niet in een
reguliere klas ingezet hebt? Probeer hier zo volledig mogelijk te zijn, het mag puntsgewijs.
De analyse van de reacties richtte zich op de overeenkomsten in de toepassing van de SOML-visie op
persoonlijk leren. Deze digitale vragenlijst werd gevolgd door vijf semigestructureerde interviews
met willekeurig gekozen docenten die lesgeven aan een iPadklas. Door middel van de interviews
werd onderzocht hoe in de ogen van de docenten een les eruitziet met traditionele didactiek.
Vervolgens werd er doorgevraagd naar de manier waarop de lessen veranderen als er differentiatie
wordt toegepast en hoe aan differentiatie nog een extra slag gegeven kan worden door de inzet van
iPads.
Deelvraag 2: In hoeverre verschilt de motivatie van leerlingen met betrekking tot leren tussen klassen
waar persoonlijk leren met behulp van de iPad wordt ingezet en reguliere klassen?
De SVL kent twee afnamemomenten: begin schooljaar 2014-2015 (september, afnamemoment A) en
maart 2015 (afnamemoment B). De aantallen zijn niet gelijk, omdat op het afnamemoment sommige
leerlingen niet aanwezig waren. Bij de SVL worden de subschalen leertaakgerichtheid (LG),
concentratie in de klas (CK) en huiswerkattitude (HA) en de schaal motivatie (MOT) in een stanine
uitgedrukt (zie Bijlage 4). De schaal motivatie is een somschaal van de genoemde subschalen. De
subschaal huiswerkattitude kent een maximale score van 8 in plaats van 9. De vragenlijst
Schoolvragenlijst (SVL) werd afgenomen tijdens een mentorles. De klas ging naar een computerlokaal
onder begeleiding van een mentor en vulde de vragenlijst in. Nadere informatie over de SVL staat in
de paragraaf Instrumentatie.
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Deelvraag 3: In hoeverre verschillen de leerresultaten van de iPadklassen en die van reguliere
klassen?
De cijfers van de rapporten van het eerste, tweede en derde rapport van alle tweede en derde
klassen VMBO-T (schooljaar 2014-2015) werden geanalyseerd per schoolvak. Ik ben bewust van het
feit dat de hoogte van deze schoolcijfers subjectief kan zijn. Er zijn gezamenlijke toetsen en
correctiemodellen in de te onderzoeken klassen, de subjectieve factor is de docent die een toets
corrigeert. Naast deze gezamenlijke toetsen zijn er ook niet gezamenlijke toetsen. De gezamenlijke
toetsen gaan over grotere hoeveelheid leerstof. De niet gezamenlijke toetsen gaan over minder
leerstof en hebben bij de bepaling van het rapportcijfer een lagere weging dan de gezamenlijke
toetsen.
Deelvraag 4: In hoeverre verschillen de rapportkwalificaties van de iPadklassen en die van reguliere
klassen op vier meetmomenten?
Hiertoe werd gekeken naar de rapportkwalificaties zoals die binnen de school gelden. Een leerling
kan een rapport ontvangen met één van de vier kwalificaties: voldoende, zwak, zeer zwak en
onvoldoende. Alleen met de laatste kwalificatie is de leerling niet bevorderd naar het volgende
leerjaar. De kwalificaties van tweede en derde klassen VMBO-T (schooljaar 2014-2015) werden
verzameld. Er werd nagegaan of er een significant verschil was tussen de iPadklassen en de reguliere
klassen in het aandeel van de rapportkwalificaties die leiden tot een voldoende of onvoldoende
rapportkwalificatie.

4.3 Onderzoeksgroep
Dit onderzoek spitste zich toe op de broedplaats van persoonlijk leren binnen scholengemeenschap
Sint Ursula locatie Horn. De onderzoeksgroep bestond uit alle tweede en derde klassen VMBO-T. De
twee iPadklassen op 2 VMBO-T hadden twee controlegroepen (klassen zonder iPad) en de iPadklas
op 3 VMBO-T had vier controlegroepen (klassen zonder iPad). In het eerste jaar (schooljaar 20132014) van de broedplaats is er een onderzoek gedaan door een collega. Er was toen één iPadklas en
vier controlegroepen (klassen zonder iPad) op 2 VMBO-T. Mijn onderzoek richtte zich op de
leerlingen in een iPadklas en de controlegroepen tijdens schooljaar 2014-2015. Tabel 1 geeft het
aantal leerlingen in de onderzoeksgroep weer.
Tabel 1. Leerlingaantallen in de onderzoeksgroep

aantal leerlingen
2 VMBO-T
3 VMBO-T

Schooljaar 2014-2015
iPad
controle
55
35
28
98

Vooraf is bepaald dat de klassen in principe 28 leerlingen moesten bevatten omdat dit de
gemiddelde grootte van klassen op de onderbouw van de school is. Leerlingen konden zichzelf, na
akkoord van ouders/verzorgers, opgeven voor een iPadklas. De selectiecommissie heeft gekeken
naar officieel gediagnostiseerde leerlingkenmerken op het gebied van zorg (dyslexie, dyscalculie,
PDD-NOS/ASS en ADD/ADHD). Het streven van de teamleider brugklas en VMBO-T was zo
representatief mogelijke klassen samen te stellen. De selectie was gericht op het voorkomen van een
klas met onevenredig veel of weinig officieel gediagnostiseerde leerlingkenmerken op het gebied van
zorg. Er heeft geen selectie plaatsgevonden op rapportcijfers of volgorde van aanmelding. Doordat ik
diverse voormetingen en andere gegevens hadden, kon ik controleren of er verschillen waren tussen
de experimentele en de controleklassen. Tabel 2 laat de bijzondere leerlingkenmerken in de
onderzoeksgroep zien.
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Tabel 2. Bijzondere leerlingkenmerken in de onderzoeksgroep

aantal leerlingen
() = aantal klassen
2 VMBO-T
dyslexie
dyscalculie
PDD-NOS/ASS
ADD/ADHD
3 VMBO-T
dyslexie
dyscalculie
PDD-NOS/ASS
ADD/ADHD

Vrijwillige inschrijving
9
1
7

Schooljaar 2014-2015
iPad (3)
controle (6)
6
1
5

3
2

6
-

9
1

Het blijkt dat de evenredige verdeling niet volledig gelukt is omdat zich naar verhouding meer
leerlingen met een bijzonder leerlingkenmerk hebben ingeschreven om deel te nemen aan een
iPadklas. De verschillen zijn ten gunste van de controleklassen. De iPadklas uit het tweede leerjaar
tijdens schooljaar 2013-2014 is doorgestroomd als iPadklas naar het derde leerjaar tijdens schooljaar
2014-2015. Deze klas is vanwege doublures en uitstroom aangevuld met leerlingen uit de
controlegroep 2013-2014 middels een beperkte open inschrijving gevolgd door loting. De inschrijving
was beperkt omdat de leerlingen wisten dat er slechts acht plaatsen waren. Er hebben zich 27
leerlingen ingeschreven voor acht plaatsen.

4.4 Instrumentatie
Het onderzoek naar de deelvragen ging als volgt. Er is met betrekking tot de motivatie een nulmeting
vragenlijst bij alle klassen twee en drie VMBO-T afgenomen. Deze is afgenomen in de eerste lesweek
van schooljaar 2014-2015. Er is een tweede meetmoment geweest in maart 2015. Tijdens dit
afnamemoment is dezelfde vragenlijst gebruikt als tijdens het eerste afnamemoment. Om zicht te
krijgen op de motivatie van de leerlingen is gebruik gemaakt van de bestaande vragenlijst SVL
(schoolvragenlijst, (Smits & Vorst, 1982) & Vorst, 1982), aangevuld met een aantal algemene vragen.
De SVL is een zelfevaluatie, het geeft dus weer wat de mening van de leerlingen over hun eigen
functioneren is. De SVL is door de Commissie Testaangelegenheden Nederland beoordeeld met
behulp van het COTAN Beoordelingssysteem. De beoordeling kan onvoldoende, voldoende of goed
zijn. De SVL-vragenlijst kent volgens deze COTAN-beoordeling van 2008 een voldoende
betrouwbaarheid (Kennisnet, n.d.). De begripsvaliditeit is volgens dezelfde COTAN-beoordeling goed.
De SVL kent drie categorieën vragen namelijk motivatie, tevredenheid en zelfvertrouwen. Dit
onderzoek is beperkt tot de categorie motivatie. Deze categorie bevat vragen aangaande
leertaakgerichtheid, concentratie in de klas en huiswerk-attitude. Ik heb deze categorie gekozen
omdat deze het best aansluit bij de doelstelling van het onderzoek. De andere categorieën zijn
tevredenheid (bestaande uit vragen aangaande plezier op school, sociaal aanvaard voelen en de
relatie met leerkrachten) en zelfvertrouwen (opgebouwd uit uitdrukkingsvaardigheid, zelfvertrouwen
bij proefwerken en de sociale vaardigheid).
De cijferanalyse van beide leerjaren vond plaats over twee officiële rapporten en de tussenstand op
20 juni 2015. Er is gekozen voor de tussenstand van 20 juni 2015 en niet voor het laatste rapport in
verband met de planning en fasering van het onderzoek. Op de rapporten staan de gemiddelde
cijfers per schoolvak op één decimaal inclusief een rapportkwalificatie. De rapportkwalificaties
kunnen “voldoende”, “onvoldoende”, “zeer zwak” en “zwak” zijn. Alleen bij de kwalificatie
“onvoldoende” is de leerling niet bevorderd naar een hoger leerjaar. Er is op vier momenten gekeken
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naar de rapportkwalificaties: de drie meetmomenten waarop ook de cijferanalyse heeft
plaatsgevonden en na afronding van het schooljaar 2014-2015. Op dit laatste meetmoment is
gekeken naar de definitieve rapportkwalificaties. De totstandkoming van deze kwalificaties is
gebaseerd op het normgetal dat bepaald wordt door de som van de rapportcijfers per vak afgerond
op gehelen. Meer informatie is te vinden in Bijlage 5.

4.5 Analyse
De manier waarop de docenten van SG Sint Ursula invulling geven aan persoonlijk leren (deelvraag 1)
is onderzocht door op twee manieren de docenten te bevragen. In de periode 25 maart 2015 tot en
met 11 april 2015 is er een digitale vragenlijst uitgezet onder de 33 docenten van de klassen van de
broedplaats. 32 docenten hebben deze digitale vragenlijst ingevuld. Eén docent heeft niet
gereageerd. Na sluiting van het digitale vragenformulier zijn de resultaten geanalyseerd en
gecategoriseerd. Deze resultaten zijn te vinden in Bijlage 1. Bij de analyse van de resultaten is
gekeken in hoeverre de lessen, meer dan voorheen, aansluiten bij de levensfase, de reeds
beschikbare talenten en de aanwezige voorkennis van de leerlingen (de definitie van de SOML-visie
op persoonlijk leren). Door de antwoorden op de vragen te categoriseren naar positief, negatief en
eventueel algemeen (niet positief, niet negatief) is geprobeerd een beeld te krijgen in hoeverre de
manier van werken in de broedplaats afwijkt van een reguliere les en recht doet aan de visie op
persoonlijk leren. Na de verwerking van de resultaten op de digitale vragenlijst is de 5e, 10e, 15e ,20e
en 25e respondent gevraagd om een mondelinge toelichting op de gegeven antwoorden op de
digitale vragenlijst. Deze interviews zijn afgenomen tussen 11 mei 2015 en 22 mei 2015. Door te
interviewen heb ik onderzocht hoe de lessen veranderen als er differentiatie wordt toegepast en hoe
aan differentiatie nog een extra slag gegeven kan worden door de inzet van iPads. Tevens is tijdens
de gesprekken geprobeerd erachter te komen wat de docenten weten, begrijpen en kunnen met
betrekking tot het onderwerp persoonlijk leren. Tijdens de interviews zijn er aantekeningen gemaakt,
na afloop van het gesprek zijn de aantekeningen verwoord naar de geïnterviewde docent om te
controleren of de antwoorden goed verwerkt en geïnterpreteerd waren.
De analyse met betrekking tor de motivatie van leerlingen (deelvraag 2) is als volgt verlopen. De SVLvragenlijst is digitaal geanalyseerd. De resultaten kwamen bij afname automatisch in Google Drive.
De somscores zijn per onderdeel van de SVL (huiswerkattitude, concentratie in de klas en
leertaakgerichtheid) bepaald. Daaruit is vervolgens de motivatiescore bepaald. Deze scores zijn
omgezet naar stanines met behulp van de normtabellen van de SVL. Deze stanines zijn vervolgens
geanalyseerd op verschillen tussen de iPadklassen en de controlegroepen. Hierbij onderzocht ik hoe
de motivatie van leerlingen in een iPadklas zich verhoud ten opzichte van de motivatie van leerlingen
in een reguliere klas. Er zijn twee meetmomenten geweest, te weten september 2014 (meetmoment
A) en maart 2015 (meetmoment B). De doorlopen stappen tijdens deze analyse zijn te vinden in
Bijlage 2.
De gegevens van de cijferanalyse (deelvraag 3) zijn geanalyseerd door middel van het programma
SOFAStat waarbij ik de hulp van de teamleider Onderwijsontwikkeling/ICT/Zorg heb gekregen. De
rapportcijfers verzamelde ik met behulp van een export uit het schooladministratiesysteem Magister.
De rapportkwalificaties heeft de administratie na iedere rapportperiode aangeleverd. De volgende
twee analyses zijn uitgevoerd:
1. Verschil rapportcijfers per schoolvak op 1 decimaal van de iPadklassen ten opzichte van de
reguliere klassen. Bij de bepaling van de significatie gebruik ik het 95%
betrouwbaarheidsinterval.
2. Spreiding van de rapportcijfers per schoolvak op 1 decimaal van de iPadklassen ten opzichte
van de reguliere klassen.
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De verschillen in de rapportkwalificaties tussen de iPadklassen en de reguliere klassen (deelvraag 4)
zijn onderzocht door het aandeel van de rapportkwalificaties “onvoldoende”, “zeer zwak” en “zwak”
in de iPadklassen ten opzichte van reguliere klassen te bepalen. Dit is gedaan op vier meetmomenten
te weten rapport 1, rapport 2, de tussenstand in juni en rapport 4 (einde schooljaar).
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5. Resultaten
5.1 Inleiding
De resultaten in dit hoofdstuk worden per deelvraag beschreven in de paragrafen 5.2 tot en met 5.5.

5.2 Hoe wordt persoonlijk leren met behulp van iPads vormgegeven?
Voor de beantwoording van de eerste deelvraag is gebruik gemaakt van de resultaten van de digitale
vragenlijst en de daaropvolgende semigestructureerde interviews. De citaten in deze paragraaf zijn
gehaald uit de antwoorden op de digitale vragenlijst.
Het resultaat van de analyse wat de docenten weten, begrijpen en kunnen met betrekking tot het
onderwerp persoonlijk leren is samengevat in Tabel 3. De tabel geeft weer hoeveel respondenten de
drie elementen van de SOML-definitie van persoonlijk leren omschrijven of benoemen in hun
antwoorden op de digitale vragenlijst en de interviews. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat 28 van de 32
respondenten elementen van ‘aansluiten bij de voorkennis’ van de leerlingen verwoord in zijn of
haar antwoord.
Tabel 3: Kenmerken van persoonlijk leren in de digitale vragenlijst (N=32)

Definitie persoonlijk leren SOML
Aansluiten bij levensfase
Aansluiten bij voorkennis
Aansluiten bij talenten

21
28
20

Kenmerkend voor de resultaten van de digitale vragenlijst en de antwoorden die door de docenten
gegeven zijn tijdens de interviews is de variatie in werkvormen. In totaal geven 22 van de 32
respondenten aan meer variatie in werkvormen toe te passen in de iPadklassen ten opzichte van de
reguliere klassen. De docenten hebben, om meer recht te doen aan verschillende manieren van
leren, ervoor gekozen om de gebruikte werkvormen activerend van aard te laten zijn. Ze maken bij
deze werkvormen vaak gebruik van ondersteunende apps waardoor er andere werkvormen mogelijk
zijn dan in een reguliere klas. Te denken valt dan aan apps waarmee digitaal samen aan een project
gewerkt wordt of een instructiefilm gemaakt wordt. De inzet van de iPad als didactisch hulpmiddel
geeft de docent de mogelijkheid deze werkvormen tijdens de les sneller en laagdrempelig in te
zetten. Een docent verwoordde dit als volgt:
“Persoonlijk leren is het uitgangspunt bij het werken met de iPad. Zeker als je een
opdracht geeft waar ze die persoonlijke ruimte in ervaren. Ze kunnen met behulp
van hun iPad op onderzoek gaan naar dat wat ZIJ nodig hebben voor de opdracht.
Iemand die al eens met een figuurzaag gewerkt heeft het niet nodig om instructie
filmpjes te bekijken: iemand anders juist wel. Iemand die een kleiwerk maakt waar
bloemen in zitten kan opzoeken hoe je dit boetseert, iemand die een auto kleit
heeft dat niet nodig. Er wordt dus ingespeeld op aanwezige voorkennis, talent en
belevingswereld van de leerling.”
Bij het vormgeven van de les zijn de docenten volgens eigen zeggen meer dan voorheen bezig deze
les volgens bepaalde (persoonlijk leren) principes op te bouwen. De docenten zijn niet iedere les
bewust bezig met het vormgeven van de les op basis van de visie op persoonlijk leren. Er is echter
minder dan voorheen sprake van automatisme bij de lesvoorbereiding. De intensieve
professionalisering hebben ze als belastend, maar ook als waardevol ervaren. De gevolgde trainingen
hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording van het belang van persoonlijk
leren. Een voorbeeld van een uitspraak van een docent over de geboden trainingen:
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“Dit jaar heb ik echt heel veel geleerd en ben ik me veel bewuster geworden van
activerende werkvormen. Ik zou graag zien dat er toch meer praktische
bijeenkomsten gepland zouden worden, maar binnenkort zijn er weer enkele
bijscholingen gepland!”
Volgens de docenten krijgen de leerlingen meer dan voorheen de mogelijkheid op eigen niveau en
snelheid te werken. Het remediërend effect dat het digitale materiaal kan hebben is merkbaar. De
docenten bemerken echter geen verschillen op het gebied van cijferresultaten ten opzichte van de
reguliere klassen. In de digitale vragenlijst geven vijf docenten aan dat de klassen uit de broedplaats
gedurende het schooljaar langer gemotiveerd blijven.
Met betrekking tot persoonlijk leren valt het tijdens de interviews op dat de docenten een les in een
reguliere klas met traditionele didactiek gelijkstellen aan frontaal, klassikaal doceren. De docent
stippelt de lijn uit en de leerling voert uit. Er is in die systematiek weinig ruimte voor eigen inbreng
van de leerling en ook weinig invloed van de leerling op de doceerstijl. De docenten proberen de
lessen in de broedplaats met name op dit punt te laten verschillen van de reguliere lessen. Ze vullen
persoonlijk leren veelal in door meer open te staan voor andere didactiek, te luisteren en te kijken
naar hoe de leerlingen het zouden willen. Persoonlijk leren op SG Sint Ursula lijkt dus meer op
individualisering (een niet-sociaal, eenpersoons-leerproces waarbij de docent een sterk sturende rol
heeft) dan op personalisering (waarbij de leeromgeving wordt geconstrueerd op basis van de
persoonlijke behoeften, voorkeuren of wensen van een leerling). De volgende uitspraak lijkt daar ook
op te wijzen:
“Het tempo kan door het gebruik van de iPad en de activerende didactiek meer
verschillen per leerling ze werken in eigen tempo door aan de hand van de
opdrachten. Hierdoor kunnen dus ook makkelijker extra opdrachten gegeven
worden al dan niet uitbreiding van de stof of extra oefening.”
De vijf geïnterviewde docenten verstaan onder persoonlijk leermateriaal materiaal dat adaptief is.
Een tweetal docenten heeft gehoord van een digitaal platform (men noemt PulseOn) die dit biedt
maar ze gebruiken het zelf niet en kennen ook de inhoud niet. De kennis die docenten hebben
omtrent persoonlijk leren is vrijwel uitsluitend door het tweedaags trainingsprogramma iCamp en via
de projectleiders verkregen. De vijf geïnterviewde docenten zijn niet zelf actief op zoek gegaan naar
informatie omtrent persoonlijk leren. Eén docent had het volledige document omtrent persoonlijk
leren van de Stichting Onderwijs Midden Limburg gelezen. Alle vijf geïnterviewde docenten zijn van
mening dat de inzet van ICT (i.c. de Apple iPad) het hun makkelijker maakt meer rekening te houden
met de leerwensen van een individuele leerling. Men focust dan weer met name op verschillende
werkvormen, verschil in snelheid en het remediërende effect van sommige digitale materialen.
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat persoonlijk leren met name wordt vormgegeven door
de eerdere genoemde grotere variatie in (activerende) werkvormen en volgens andere principes dan
voorheen, waardoor er meer aandacht komt voor verschillen tussen leerlingen. De digitale maar ook
de didactische mogelijkheden van de iPad vormen daarbij een belangrijk hulpmiddel. Alle
geënquêteerde en geïnterviewde docenten zien een meerwaarde in de verandering van hun
lesgeven. De lessen zijn meer dan voorheen afgestemd op de verschillen tussen leerlingen.
Leerlingen zijn volgens de docenten hierdoor actiever betrokken bij de les en werken meer samen.
Uit de analyse van de antwoorden op de digitale vragenlijst gericht op de SOML-definitie van
persoonlijk leren blijkt dat 20 van de 32 respondenten antwoorden geven die overwegend in lijn zijn
met de eerdergenoemde definitie. De antwoorden van iedere respondent bevatten elementen
passend bij de definitie van persoonlijk leren.
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Alle docenten achten de geboden trainingen essentieel voor het verkrijgen van de juiste
onderwijskundige richting en kennis over persoonlijk leren. De trainingen zorgen ervoor dat de
docenten zich serieus genomen voelen. Uit de interviews blijkt dat de docenten het grotendeels eens
zijn met de door SOML geformuleerde visie op persoonlijk leren en dat hun lessen in lijn met die visie
vormgegeven worden. In de vijf interviews blijkt nogal wat terughoudendheid om trots te zijn op de
ontwikkeling die docenten doormaken in hun eigen professionaliteit. Er is meerdere malen door
docenten op gewezen dat het uitgangspunt van de school (de iPad is een middel om het doel te
bereiken) belangrijk voor hen is.

5.3 In hoeverre verschilt de motivatie van leerlingen met betrekking tot leren
tussen klassen waar persoonlijk leren met behulp van de iPad wordt ingezet en
reguliere klassen?
Voor de beantwoording van deze tweede deelvraag is op twee meetmomenten de schaal motivatie
van de Schoolvragenlijst (SVL) afgenomen. Meetmoment A vond plaats in september 2014,
meetmoment B in maart 2015. De schaal Motivatie van de SVL kent drie subschalen
(leertaakgerichtheid, concentratie in de klas en huiswerk-attitude). In tabel 4 tot en met 7 worden de
resultaten van de analyse van achtereenvolgens de schaal Motivatie en de subschalen
leertaakgerichtheid, concentratie in de klas en huiswerkattitude weergegeven. De tabellen bevatten
het aantal respondenten (n), het gemiddelde van de betreffende groep (μ), de standaarddeviatie (σ),
de waarschijnlijkheidswaarde (p-waarde) en de waarde om twee groepen met elkaar te vergelijken
(t-waarde).
Schaal Motivatie
Bij de resultaten van de schaal Motivatie is er zowel bij de iPadklassen (gemiddelde afname A = 6,4
en gemiddelde afname B = 6,0) als bij de controlegroep (gemiddelde afname A = 5,5 en gemiddelde
afname B = 5,0) een afname (zie Tabel 4). Op de vraag “is het gemiddelde van de stanine op de schaal
motivatie voor de groep iPad anders dan voor de groep Regulier” geeft een t-test een significant
verschil met p-waarde kleiner dan 0,00 op beide afnamemomenten.
Tabel 4. Analyse SVL schaal Motivatie (MOT)
MOT
Afname A
Afname B

iPad
1
n
76
80

2

μ
6,4
6,0

3

σ
1,33
1,60

Regulier
n
114
119

μ
5,5
5,0

σ
1,80
1,74

p-waarde

t-waarde

0,00
0,00

3,49
4,04

Subschaal leertaakgerichtheid
Bij de subschalen valt op dat de t-test van de subschaal leertaakgerichtheid (zie Tabel 5) op
afnamemoment A niet significant is (p-waarde = 0,07) en op afnamemoment B wel significant
(p-waarde = 0,01). Het valt op dat het gemiddelde van de subschaal leertaakgerichtheid op
afnamemoment A en B bij de groep iPad constant blijft, terwijl deze bij de groep Regulier een afname
vertoont.

1
2
3

Aantal respondenten
Gemiddelde
Standaarddeviatie
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Tabel 5. Analyse SVL subschaal leertaakgerichtheid (LG)
LG
Afname A
Afname B

iPad
n
76
80

μ
6,1
6,1

σ
1,32
2,13

Regulier
n
114
119

μ
5,7
5,3

σ
1,55
2,12

p-waarde

t-waarde

0,07
0,01

1,84
2,54

Subschaal concentratie in de klas
De subschaal concentratie in de klas, laat op beide afnamenmomenten een p-waarde zien kleiner
dan 0,00 (zie Tabel 6). Het gemiddelde voor deze subschaal ligt hoger bij de groep iPad dan bij de
controlegroep.
Tabel 6. Analyse SVL subschaal concentratie in de klas (CK)
CK

iPad

Afname A
Afname B

n
76
80

Regulier
μ
7,1
6,6

σ
1,47
1,10

n
114
119

μ
6,0
5,8

σ
1,88
1,41

p-waarde

t-waarde

0,00
0,00

4,16
4,15

Subschaal huiswerkattitude (HA)
De subschaal huiswerkattitude (zie Tabel 7) laat op afnamemoment A een significant verschil zien
(p = 0,01). Op afnamemoment B is er ook een significant verschil waargenomen (p = 0,00)
Tabel 7. Analyse SVL subschaal huiswerkattitude (HA)
HA
Afname A
Afname B

iPad
n
76
80

μ
5,5
5,0

σ
1,61
1,74

Regulier
n
114
119

μ
4,8
4,1

σ
1,86
1,89

p-waarde

t-waarde

0,01
0,00

2,50
3,41

In Figuur 4 en Figuur 5 worden de verschillen tussen de schaal Motivatie en de subschalen
gevisualiseerd. De reguliere groep scoort hier op alle schalen lager dan de iPadgroep.
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Motivatie

Huiswerkattitude

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Leertaakgerichtheid

iPad
Regulier

Concentratie in de
klas
Figuur 4: Resultaten SVL schaal Motivatie inclusief subschalen; afnamemoment A

Motivatie

Huiswerkattitude

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Leertaakgerichtheid

iPad
Regulier

Concentratie in de
klas
Figuur 5: Resultaten SVL schaal Motivatie inclusief subschalen; afnamemoment B
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5.4 In hoeverre verschillen de leerresultaten van de iPadklassen en die van
reguliere klassen?
De leerresultaten zijn per groep (iPad of Regulier) en per vak hieronder samengevat in Matrix 1
(2 VMBO-T) en Matrix 2 (3 VMBO-T). Deze analyse van de leerresultaten per vak werd uitgevoerd op
drie momenten, te weten bij rapport 1, rapport 2 en bij de tussenstand (T) in juni 2015. In de matrix
staat de p-waarde (waarschijnlijkheidswaarde) en voor beide groepen (iPad en Regulier) bij ieder vak
het gemiddelde (μ), de standaarddeviatie (σ), het minimale (min) en het maximale (max) cijfer
weergegeven.
2 VMBO-T
De analyse van de cijferresultaten laat bij de meerderheid van de vakken op de vraag “is het
gemiddelde voor dit vak in de groep iPad anders dan in de groep Regulier” geen significant verschil
zien. Op 2 VMBO-T zijn de vakken levensbeschouwing en biologie geperiodiseerd. Hierdoor zijn
alleen de resultaten op de tussenstand met elkaar vergeleken, omdat op dat meetmoment iedere
klas een cijfer heeft. Op 2 VMBO-T is er bij levensbeschouwing een significant verschil (p < 0,05,
gemiddelde iPad = 7,45 en gemiddelde regulier = 6,79). Bij de overige vakken verschillen de twee
groepen (iPad en Regulier) bij geen enkel vak op ieder meetmoment significant. De groep iPad scoort
dus niet structureel significant hoger of lager dan de groep Regulier.
Matrix 1: Resultaten 2 VMBO-T analyse per vak. (N iPad = 55, N Regulier = 35 (rapport 1) en 34 (rapport 2 en
Tussenstand))
iPad

Vak

p-waarde
μ

Aardrijkskunde

Biologie
Beeldend Vormen
Duits

Economie

Engels

Frans

Geschiedenis

Lichamelijke
opvoeding
Levensbeschouwing
Muziek

Nederlands
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Regulier

1
2
T
T
T
1
2
T
1
2
T
1
2
T
1
2
T
1
2
T
1
2
T
T
1
2
T
1
2
T

σ
7,02
6,84
6,61
7,10
7,46
6,52
6,42
6,62
6,27
6,31
6,68
6,58
6,61
6,58
6,86
6,19
6,07
6,45
6,40
6,24
7,51
7,60
7,63
7,45
7,31
7,13
7,06
6,49
6,53
6,64

0,81
0,64
0,68
0,68
0,93
1,20
1,25
1,18
1,08
0,99
0,85
1,48
1,09
0,89
1,06
1,34
1,30
0,90
0,77
0,82
0,60
0,53
0,57
0,71
0,72
0,55
0,63
0,82
0,88
0,85

min
5,3
5,7
5,1
5,8
5,1
3,7
3,4
4,3
4,2
4,2
4,7
3,4
4,3
5,2
4,6
3,3
3,7
4,9
5,0
4,7
6,0
6,4
5,9
5,9
5,6
5,6
5,5
4,7
3,4
3,7

max
8,6
8,3
7,9
8,8
9,1
8,7
8,6
8,8
8,5
8,4
8,3
9,2
8,9
8,6
8,7
8,6
8,7
9,1
8,4
8,5
8,8
8,7
8,6
9,0
9,0
8,3
8,4
8,0
7,9
7,9

μ

σ
6,61
6,62
6,40
7,12
7,11
6,48
6,22
6,68
7,04
6,95
7,04
6,32
6,36
6,59
6,71
5,95
5,79
6,83
6,61
6,64
7,73
7,53
7,64
6,79
7,19
7,38
7,40
6,76
6,73
6,61

0,72
0,53
0,52
0,76
0,80
1,44
1,58
1,26
1,17
1,13
1,19
1,25
1,12
1,04
1,23
1,50
1,65
0,71
0,70
0,65
0,81
0,69
0,71
0,72
1,13
0,74
0,71
1,13
0,96
0,86

min
5,2
5,5
5,3
5,5
4,8
2,5
1,9
3,4
4,3
4,8
4,1
3,1
3,5
3,9
4,1
2,8
2,4
5,2
5,1
5,2
5,4
5,3
5,5
5,3
5,3
5,9
5,4
4,4
4,7
4,6

max
8,1
7,6
7,8
8,5
8,6
8,8
8,9
9,0
8,9
8,9
9,0
8,2
8,0
8,1
9,2
9,1
9,0
8,2
7,7
7,7
8,8
8,3
8,5
8,2
9,5
8,8
8,8
9,4
8,3
8,1

0,02
0,09
0,13
0,90
0,07
0,88
0,51
0,81
0,00
0,01
0,11
0,38
0,31
0,96
0,55
0,44
0,39
0,04
0,19
0,02
0,16
0,60
0,97
0,00
0,52
0,07
0,02
0,18
0,31
0,24

Vak

iPad

Regulier
p-waarde

μ
NatuurScheikunde 1

Techniek

Wiskunde

1
2
T
1
2
T
1
2
T

σ
7,12
7,10
6,94
6,91
7,16
7,19
6,16
6,43
6,45

1,22
0,96
0,84
0,86
0,50
0,42
1,34
1,20
1,17

min
4,4
4,8
5,2
5,3
6,1
6,2
2,4
2,8
2,8

max
9,2
9,1
8,8
8,8
8,5
8,1
9,5
9,3
9,1

μ

σ
7,56
7,42
7,32
6,56
6,98
7,03
6,72
7,08
6,83

1,16
0,98
0,93
1,04
0,64
0,74
1,53
0,99
1,07

min
3,4
5,0
5,2
4,0
5,4
4,6
2,9
3,7
3,5

max
9,4
9,1
9,0
8,3
8,1
8,6
9,5
9,0
9,0

0,09
0,13
0,05
0,08
0,14
0,21
0,07
0,01
0,13

3 VMBO-T
Op 3 VMBO-T zijn er bij zes vakken op een of meer meetmomenten significante verschillen. Bij
economie, Nederlands en wiskunde zijn er meetmomenten waar de cijferresultaten significant
afwijken ten gunste van de iPadgroep. Bij deze vakken scoort de groep iPad dus significant hoger op
één of meerdere meetmomenten. Bij economie en Nederlands is dit bij ieder meetmoment. Bij
wiskunde zijn er bij het tweede en derde meetmoment significant hogere cijferresultaten in de groep
iPad. Bij natuur-scheikunde 1 en muziek zijn er meetmomenten waar de cijferresultaten significant
afwijken ten gunste van de groep Regulier. Bij muziek en natuur-scheikunde 1 scoort bij rapport 1 en
2 de groep Regulier significant hoger. Bij lichamelijke opvoeding is dit alleen bij rapport 1 het geval.
Verder zijn bij de overige vakken op 3 VMBO-T geen significante verschillen op de cijferresultaten. De
groep iPad scoort daar dus niet significant hoger of lager dan de groep Regulier.
Matrix 2: Resultaten 3 VMBO-T analyse per vak. (N iPad = 28, N Regulier = 99)
Vak

iPad

Regulier
p-waarde

μ
Aardrijkskunde

Biologie

Beeldend Vormen

Culturele en
Kunstzinnige
Vorming (CKV)
Duits

Economie

Engels

Frans

1
2
T
1
2
T
1
2
T
1
2
T
1
2
T
1
2
T
1
2
T
1
2
T

σ
6,17
6,67
6,65
6,49
6,54
6,50
7,22
6,99
7,09
7,67
7,67
7,38
6,42
6,43
6,36
7,55
7,68
7,28
6,05
6,34
6,40
5,69
6,09
6,44

0,63
0,71
0,63
0,89
0,84
0,79
1,16
1,12
1,11
1,20
1,20
0,59
1,23
1,02
1,03
0,99
0,72
0,76
1,37
1,16
1,10
2,47
2,28
1,96

min
5,2
5,5
5,5
4,6
4,6
4,8
5,2
6,0
5,4
5,8
5,8
6,1
4,2
4,6
4,7
5,6
6,1
5,6
3,1
4,5
4,5
2,8
3,4
3,8

max
7
7,5
7,3
8,7
8,3
8,2
8,8
8,8
8,9
10,0
10,0
8,8
8,7
8,7
8,8
9,3
8,7
8,7
8,3
8,3
8,5
8,6
9,0
8,8

μ

σ
6,28
6,37
6,39
6,73
6,81
6,63
7,13
7,19
7,12
7,20
7,16
7,00
6,73
6,50
6,35
7,01
6,91
6,73
5,89
6,27
6,25
5,60
5,88
6,13

0,81
0,73
0,79
0,81
0,72
0,64
1,89
1,44
1,38
1,67
1,59
1,34
1,24
1,13
1,05
1,14
1,00
0,99
1,46
1,27
1,17
1,55
1,63
1,31

min
4,4
3,5
2,9
4,7
4,9
5,0
1,0
3,9
4,3
1,0
1,5
1,7
3,6
3,7
2,7
3,4
3,7
3,1
1,0
2,1
2,2
3,3
2,8
3,2

max
8,4
8,2
7,7
8,5
8,4
8,4
9,8
9,5
9,6
9,5
9,5
9,0
9,4
9,0
9,1
8,9
9,0
8,7
8,8
9,1
8,6
8,7
8,8
8,4

0,69
0,24
0,56
0,17
0,09
0,35
0,85
0,62
0,95
0,17
0,11
0,14
0,26
0,78
0,98
0,02
0,00
0,01
0,61
0,79
0,55
0,91
0,78
0,60
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Vak

iPad

Regulier
p-waarde

μ
Geschiedenis

Lichamelijke
Opvoeding
Muziek

Nederlands

NatuurScheikunde 1

Wiskunde

1
2
T
1
2
T
1
2
T
1
2
T
1
2
T
1
2
T

σ
6,60
6,09
6,39
7,52
7,76
7,76
5,85
6,53
6,66
7,29
7,28
7,57
6,74
6,28
6,56
7,18
7,29
7,30

1,36
0,98
0,77
0,46
0,45
0,38
1,91
0,81
0,89
1,09
0,90
0,79
1,07
0,92
0,77
1,30
1,03
0,97

min
2,6
4,5
4,9
6,3
6,5
6,6
3,0
5,0
5,0
5,0
5,4
5,8
3,4
4,0
5,1
4,6
5,4
5,4

max
9,7
8,5
8,6
8,3
8,5
8,4
10,0
8,4
8,8
9,1
8,5
8,8
8,5
8,0
8,3
9,2
9,3
9,2

μ

σ
7,16
6,52
6,50
7,80
7,78
7,73
7,73
7,61
6,74
6,73
6,67
6,67
7,19
6,89
6,82
7,00
6,74
6,72

1,34
1,11
1,00
0,66
0,54
0,64
1,59
1,49
1,17
0,96
0,97
0,94
0,91
0,97
0,99
1,38
1,19
1,14

min
3,5
3,3
2,5
6,0
6,3
5,8
3,0
2,2
2,2
3,7
3,1
4,6
4,3
3,6
2,3
3,6
3,4
3,7

max
9,3
9,2
8,2
8,8
8,8
8,8
10,0
10,0
9,8
9,0
8,4
8,6
9,2
9,5
8,8
9,9
9,0
9,2

0,09
0,11
0,63
0,04
0,85
0,78
0,00
0,00
0,76
0,01
0,00
0,00
0,03
0,00
0,20
0,53
0,03
0,02

5.5 In hoeverre verschillen de rapportkwalificaties van de iPadklassen en die van
reguliere klassen op vier meetmomenten?
De leerlingen ontvangen bij ieder rapport een rapportkwalificatie. Deze rapportkwalificatie bepaalt,
aan het einde van het schooljaar (rapport 3), of een leerling bevorderd kan worden naar een volgend
leerjaar. Een leerling kan één van de volgende rapportkwalificaties ontvangen: “Voldoende”, “Zwak”,
“Zeer zwak” of “Onvoldoende”. In deze analyse worden de rapportkwalificaties “Voldoende”, “Zwak”
en “Zeer zwak” samengevoegd tot “Voldoende” aangezien deze drie rapportkwalificaties een
bevordering naar het volgende leerjaar mogelijk maken. Zie voor meer informatie over de
totstandkoming van de rapportkwalificaties Bijlage 5. De rapportkwalificaties van beide groepen
(iPad en Regulier) zijn op vier meetmomenten (bij rapport 1, 2, de tussenstand in juni en rapport 3)
geanalyseerd. In de tabellen 8 tot en met 15 worden de rapportkwalificaties op de vier
meetmomenten weergegeven in percentages van de onderzochte groep.
2 VMBO-T
Op 2 VMBO-T heeft bij rapport 1 18,2% van de leerlingen in de groep iPad een onvoldoende rapport.
Dit is hoger dan in de reguliere groep (14,7%). Bij rapport twee is het percentage rapportkwalificatie
onvoldoende in de iPadgroep lager dan in de reguliere groep (iPad onvoldoende = 9,1%, regulier
onvoldoende = 17,7%). Bij de tussenstand is het percentage onvoldoende in de iPadgroep gelijk
gebleven (9,1%) en het percentage onvoldoende in de reguliere groep is toegenomen (20,0%). Bij
rapport 3 (het rapport dat bepalend is voor bevordering naar het volgende leerjaar) daalt het
percentage rapportkwalificatie onvoldoende in de iPadgroep verder ten opzichte van de reguliere
groep (iPad onvoldoende = 3,6%, regulier onvoldoende = 14,3%), alhoewel ook het percentage
rapportkwalificatie onvoldoende in de reguliere groep daalt (Tussenstand = 20,0%, rapport 3 =
14,3%).
Tabel 8. Rapportkwalificaties 2 VMBO-T 1e rapport in procenten per groep

iPad
Regulier

Voldoende
81,8
85,3

Onvoldoende
18,2
14,7

Tabel 9. Rapportkwalificaties 2 VMBO-T 2e rapport in procenten per groep

iPad
Regulier

Voldoende
90,9
82,3

Onvoldoende
9,1
17,7

Tabel 10. Rapportkwalificaties 2 VMBO-T Tussenstand in procenten per groep

iPad
Regulier

Voldoende
90,9
80,0

Onvoldoende
9,1
20,0
e

Tabel 11. Rapportkwalificaties 2 VMBO-T 3 rapport in procenten per groep

iPad
Regulier

Voldoende
94,4
85,7

Onvoldoende
3,6
14,3

25

Percentage

20
15

iPad

10

Regulier

5
0
Rapport 1

Rapport 2

Tussenstand

Rapport 3

Figuur 6: Percentage rapportkwalificatie onvoldoende 2 VMBO-T

3 VMBO-T
Op 3 VMBO-T heeft 25,0% van de leerlingen in de groep iPad een onvoldoende eerste rapport. Dit is
hoger dan in de reguliere groep (13,7%). Bij rapport twee zijn is het percentage rapportkwalificatie
onvoldoende in de iPadgroep lager dan in de reguliere groep (iPad onvoldoende = 10,7%, regulier
onvoldoende = 12,5%). Bij de tussenstand is het percentage onvoldoende in de iPadgroep verder
gedaald (7,1%) en het percentage onvoldoende in de reguliere groep is toegenomen (14,1%). Bij het
laatste rapport van het schooljaar (rapport 3) is bij zowel de iPadgroep als de reguliere groep het
aandeel rapportkwalificatie onvoldoende afgenomen ten opzichte van de tussenstand (iPad
onvoldoende = 3,6%, regulier 7,0%). De iPadgroep heeft nog steeds een lager aandeel
rapportkwalificatie onvoldoende dan de reguliere groep.
Tabel 12. Rapportkwalificaties 3 VMBO-T 1e rapport in procenten per groep

iPad
Regulier

Voldoende
75,0
86,3

Onvoldoende
25,0
13,7
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Tabel 13. Rapportkwalificaties 3 VMBO-T 2e rapport in procenten per groep

iPad
Regulier

Voldoende
89,3
87,5

Onvoldoende
10,7
12,5

Tabel 14. Rapportkwalificaties 3 VMBO-T Tussenstand in procenten per groep

iPad
Regulier

Voldoende
92,9
85,9

Onvoldoende
7,1
14,1

Tabel 15. Rapportkwalificaties 3 VMBO-T 3e rapport in procenten per groep

iPad
Regulier

Voldoende
94,4
93,0

Onvoldoende
3,6
7,0

30

Percentage
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20
15

iPad
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Regulier
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Rapport 3

Figuur 7: Percentage onvoldoende rapportkwalificatie 3 VMBO-T
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6. Conclusies en discussie
6.1 Beantwoording van deelvragen
6.1.1 Hoe wordt persoonlijk leren met behulp van iPads vormgegeven?
Persoonlijk leren wordt met name vormgegeven door een wijziging in didactiek van de vakdocent.
Impliciet houden de docenten rekening met de elementen van persoonlijk leren zoals deze door
SOML verwoord zijn. Een meerderheid van de geënquêteerde docenten zegt bij het ontwerpen en
uitvoeren van de lessen rekening te houden met de levensfase, de reeds beschikbare talenten en de
aanwezige voorkennis van degene die leert. De docenten doen dit door deze uitgangspunten
nadrukkelijker dan voorheen in hun lesvoorbereiding en lesuitvoering terug te laten komen. De focus
van de docenten ligt bij afwisseling in werkvormen en daarmee samenhangende activerende
didactiek. Het aanbieden van meer verschillende remediërende methodes en het digitaliseren en
tegelijktijdig meer interactief maken van aanvullend lesmateriaal helpt de docenten bij het realiseren
van hun doelstellingen op het gebied van persoonlijk leren. Dit is overigens geen personaliseren
volgens de definitie van Bray en McClaskey, aangezien de les niet volledig is afgestemd op de
belangen van iedere specifieke leerling. Het ontwerp en de uitvoering van de lessen past op dit
moment beter bij de concepten differentiatie (leerlingen een bepaald niveau laten behalen door te
variëren in onder andere instructiewijze en instructietijden) of individualisatie (een niet-sociaal,
eenpersoons-leerproces waarbij de docent een sterk sturende rol heeft). Het voldoet wel
grotendeels aan de definitie die SOML heeft gegeven aan persoonlijk leren. Dit kan mogelijk
verklaard worden uit de relatief korte looptijd van de broedplaats. De drie eerdergenoemde
uitgangspunten zoals beschreven in de definitie volgens SOML worden in de digitale vragenlijst en de
interviews regelmatig door de docenten omschreven als uitgangspunten voor het ontwerp en de
uitvoering van de les. Uit de resultaten van de digitale enquête en de interviews kan worden
geconcludeerd dat persoonlijk leren nog niet volledig geïntegreerd is in het lesontwerp van alle
vakken. Aandacht voor deze uitgangspunten en intensieve scholing moeten in de toekomst dan ook
onderdeel blijven van de begeleiding die de docenten die lesgeven aan een klas die werkt met de
iPad als didactisch hulpmiddel. De meerderheid van de huidige lessen in de broedplaats kunnen in
termen van het SAMR-model (Puentadura, 2012) het beste omschreven worden als lessen waarin
augmentation of modification plaatsvindt.
6.1.2 In hoeverre verschilt de motivatie van leerlingen m.b.t. leren tussen klassen waar persoonlijk
leren met behulp van de iPad wordt ingezet en reguliere klassen?
De schaal motivatie (somschaal van de drie subschalen) laat een significant verschil zien. Op de
subschaal leertaakgerichtheid is er geen significant verschil op het eerste afnamemoment maar wel
op het tweede afnamemoment. Op de subschalen concentratie in de klas en huiswerkattitude is er
wel een significant verschil op beide momenten. Het laatste afnamemoment is in maart geweest,
hetgeen eigenlijk iets te vroeg in het jaar is, omdat er nog bijna vier maanden les volgden. Juist in de
laatste vier maanden kan er een wijziging in motivatie plaatsvinden doordat voor een leerling
bijvoorbeeld duidelijk wordt dat overgang niet meer mogelijk is. Het feit dat de subschalen
concentratie in de klas en huiswerkattitude de iPadklassen significant hoger scoren dan de reguliere
klassen is opvallend vanwege de beeldvorming en de praktijkervaring van de docenten dat de iPad
zorgt voor afleiding.
Er kan geconcludeerd worden dat leerlingen in de iPadklassen zichzelf gemotiveerder vinden voor
school dan leerlingen in de reguliere klassen. In het licht van de in het conceptueel kader
aangehaalde zelfdeterminatie-theorie (Deci & Ryan, 1985) lijken de leerlingen in de iPadklassen beter
hun basisbehoeften te kunnen bevredigen. Motivatie kan volgens die theorie bijdragen aan de
vervulling van de basisbehoeften van een leerling en indien deze basisbehoeften vervuld zijn kan een
persoon optimaal functioneren en groeien.
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6.1.3 In hoeverre verschillen de leerresultaten van de iPadklassen en die van reguliere klassen?
De conclusie is dat de cijferresultaten niet significant verschillen. De paar afwijkingen en
bijzonderheden die zijn gevonden lijken eerder door toeval bepaald dan door de experimentele
variatie. De cijferresultaten worden niet alleen bepaald door het werken met een iPad, maar ook
door de didactiek en persoonlijkheid van de docent en de samenstelling van de groep. Op 2 VMBO-T
was door de grote interesse voor deelname aan de iPadklassen de groepsgrootte in de iPadklassen
groter dan in de reguliere klassen (27-28 ten opzichte van 16-17). Ondanks deze verschillen in
groepsgrootte is er geen significant verschil in cijferresultaten.
6.1.4 In hoeverre verschillen de rapportkwalificaties van de iPadklassen en die van reguliere
klassen op vier meetmomenten?
Er is gekeken naar de leerresultaten op basis van de rapportkwalificaties. De leerlingen in de
iPadklassen beginnen met een hoger aantal rapporten met de kwalificatie onvoldoende. Bij rapport
twee is echter het aandeel rapporten met kwalificatie onvoldoende in de iPadklassen al lager
dan in de reguliere klassen en deze trend zet zich voort. De rapportkwalificaties in de iPadklassen
schuiven gedurende het jaar van onvoldoende, via zeer zwak en zwak op naar voldoende.
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat ondanks dat er geen significant verschil zichtbaar is in
cijferresultaten, er procentueel minder rapporten met de kwalificatie onvoldoende zijn in de
iPadklassen.

6.2 Slotconclusie
Het antwoord op de onderzoeksvraag “Welke verschillen op het gebied van motivatie en
leerprestaties kunnen er gevonden worden tussen klassen die werken met persoonlijk leren met
behulp van iPads en reguliere klassen”, kan gevonden worden door de conclusies op de deelvragen
te combineren.
Motivatie
Met betrekking tot het onderdeel motivatie uit het conceptueel model is gevonden dat de schaal
motivatie en de subschalen concentratie in de klas en huiswerkattitude van de Schoolvragenlijst
(SVL) significant hoger zijn in de klassen waar persoonlijk leren met behulp van de iPad in praktijk
gebracht wordt. Tevens kan geconcludeerd worden dat de schaal motivatie en de subschalen
concentratie in de klas en huiswerkattitude in de iPadklassen gedurende de hele onderzoeksperiode
significant hoger blijven. Dit betekent dat de hogere motivatie niet alleen veroorzaakt wordt door het
nieuwheidseffect van de iPad voor leerlingen.
Leerprestaties
Op het gebied van leerresultaten per vak kan geconcludeerd worden dat er over het algemeen geen
significante verschillen zijn. De resultaten op de vakgerichte toetsen laten een wisselend beeld zien.
De andere aanpak, meer aansluitend bij de visie van docenten op persoonlijk leren, heeft dus geen
aantoonbaar significant effect op de cijferresultaten per vak tijdens de onderzoeksperiode. Er kan
echter wel geconcludeerd worden dat persoonlijk leren binnen SG Sint Ursula locatie Horn
rechtstreeks het aandeel rapporten met de kwalificatie onvoldoende (en hiermee dus de
leerprestaties) beïnvloedt. Of dit (mede) veroorzaakt is door het motivatie-effect kan in dit
onderzoek niet worden bepaald. Getoetst aan het conceptueel kader uit paragraaf 2.2 is er dus wel
evidentie voor de relatie met motivatie en een directe relatie met rapportkwalificaties, maar niet
voor de relaties met toetsresultaten of de relatie die via motivatie loopt naar resultaten.
Samengevat
Persoonlijk leren, vormgegeven met behulp van de iPad als didactisch hulpmiddel, is op SG Sint
Ursula locatie Horn beperkt gelukt aangezien niet alle lessen volgens de definitie van Stichting
Onderwijs Midden Limburg (lessen aansluitend op de levensfase, de reeds beschikbare talenten en
de aanwezige voorkennis van de leerlingen) vormgegeven worden. Ondanks de beperkte voortgang
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op het gebied van persoonlijk leren zorgen de genomen stappen toch al voor een positieve bijdrage
aan de motivatie van de leerlingen en het aandeel onvoldoende rapporten. Samengevat kan worden
concludeert dat persoonlijk leren met de iPad als didactisch hulpmiddel een positief effect heeft op
de motivatie en algemene leerprestaties.

6.3 Vervolgonderzoek
Mogelijk vervolgonderzoek kan zich richten op de vergelijking van meerdere cohorten leerlingen.
Aangezien er significante verschillen te zien zijn bij de resultaten van de Schoolvragenlijst (SVL) is
verder onderzoek naar andere schalen van schoolbeleving interessant. Hierbij kan gedacht worden
aan plezier op school, sociaal aanvaard voelen, relatie met leerkrachten, uitdrukkingsvaardigheid,
zelfvertrouwen en sociale vaardigheid. Omdat in mijn onderzoek de inzet van de iPad als didactisch
hulpmiddel niet het enige verschil is tussen beide groepen (bijvoorbeeld docenten, klassengrootte
enzovoort) is het vergelijken van resultaten in parallelklassen van de docenten die lesgeven aan de
iPadklassen zinvol. Ook het verschil tussen deze docenten en docenten die alleen lesgeven aan
reguliere groepen vereist aanvullend onderzoek. In mijn onderzoek is niet de ontwikkeling van de
individuele leerlingen bestudeerd, maar is alleen naar de hele groep gekeken. Vervolgonderzoek zou
de ontwikkeling van cijfers en motivatie van een individuele leerlingen kunnen bestuderen.
Verbeteren leerlingen met mindere leerresultaten zich bijvoorbeeld meer in een klas waar de iPad als
didactisch hulpmiddel wordt ingezet?
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7. Belang van het onderzoek voor de praktijk
De iPadklassen op mijn school zijn een broedplaats van het project persoonlijk leren van SOML.
Doelstelling binnen persoonlijk leren is meer aansluiten bij levensfase, persoonlijke talenten en
aanwezige voorkennis van de leerling. De broedplaats op mijn school richtte zich op de inzet van de
iPad als didactisch hulpmiddel. De intensieve training van docenten was gericht op het maken van
lessen die hierbij aansluiten.
Dit onderzoek draagt bij aan de evaluatie en verantwoording die de school van de broedplaats moet
leveren. Deze evaluatie en verantwoording is gericht op SOML, maar ook op interne en externe
stakeholders (zoals ouders, collega’s en leerlingen). Binnen de schoolleiding zijn de voorlopige
resultaten van dit onderzoek reeds besproken. Tevens heeft de schoolleiding een Education Strategic
Planning training doorlopen, waarin de focus lag op persoonlijk leren en waarbij een visie die daarbij
aansluit is geformuleerd: Sint Ursula gaat voor activerend en actueel onderwijs, gericht op het samen
ontwikkelen van talenten in verbinding met de omgeving.
Voor schooljaar 2015-2016 heeft de school op basis van de voorlopige resultaten in combinatie met
de hierboven genoemde visie besloten om persoonlijk leren met behulp van een iPad als didactisch
hulpmiddel verder uit te breiden naar zeven klassen. Om dit goed te begeleiden en te verantwoorden
naar de stakeholders zal komend jaar de SAQI (online, adaptieve variant van de SVL) in de
iPadklassen en de reguliere klassen op twee momenten worden afgenomen. Tevens vindt analyse
van de cijferresultaten plaats op de drie rapporten. De intensieve begeleiding van docenten die we
de afgelopen twee jaar hebben gerealiseerd wordt op basis van de gesprekken die hebben
plaatsgevonden in het kader van dit onderzoek komend schooljaar gecontinueerd.
Omdat uit de gesprekken met de collega’s is gebleken dat afleiding een belangrijk thema is, worden
diverse acties ondernomen door de mentoren om hun leerlingen en de ouders/verzorgers hierbij te
ondersteunen. Er wordt bijvoorbeeld een ouderavond georganiseerd en een digitale lessencyclus in
de mentorles behandeld. De lessencyclus is ook toegankelijk is voor de ouders/verzorgers.
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8. Reflectie
Het doen van dit onderzoek heeft een kritischere houding ten aanzien van onderwijsontwikkelingen
opgeleverd. Vanuit managementperspectief is juist en zorgvuldig onderzoek essentieel om
opvattingen te bevestigen of juist te ontkrachten. Blind achter resultaten van iedere
onderwijsinnovatie aan lopen of deze juist afserveren komt de leerling niet ten goede. Ik was
voorafgaand aan dit onderzoek erg geïnteresseerd in de rol die technologie kan spelen in het huidige
onderwijs. Dit is dan ook de reden geweest dat ik betrokken ben geraakt bij de ontwikkeling van
klassen die werken met de iPad als didactisch hulpmiddel.
Dit onderzoek heeft data opgeleverd waarmee ik conclusies kan trekken over de rol die technologie
kan spelen. Data waarmee ik deelnemende en niet-deelnemende docenten van onze broedplaats van
SOML stof tot nadenken geef en conclusies waarover we kunnen discussiëren. Binnen mijn school
gaat dit onderzoek een ingrediënt vormen waarmee we de discussie over de toekomstige koers van
de school kunnen vormgeven. Dit onderzoek laat zien dat leden van de schoolleiding werk maken van
het verzamelen en duiden van gegevens waarmee ontwikkelingen binnen de school verantwoord
kunnen worden. Deze verantwoording moet de school ook afleggen aan ouders, verzorgers en
leerlingen.
Het doen van onderzoek heeft mij ook tegen grenzen laten oplopen. Er was de taaie theorie die
regelmatig voor frustratie zorgde, maar nadat ik er doorheen geworsteld had ineens veel praktisch
bruikbaarder was dan vooraf ingeschat. De grens die ik steeds tegen kwam was de beschikbare tijd.
Om alles goed te plannen en te realiseren naast baan en gezin was, om het maar eens eufemistisch
te zeggen, een bijzondere uitdaging.
Ter afsluiting kan ik zeggen dat ik gesterkt ben in mijn ideeën over de rol van technologie in het
onderwijs en het belang van de vakdocent hierin. Ik ben nu nog meer gemotiveerd hier verdieping te
zoeken. Ik heb dan ook, samen met de ICT-coördinator (tijdens de looptijd van dit onderzoek
overigens tot vervangend teamleider benoemd), besloten om gedurende schooljaar 2015-2016 een
eigen vervolg op dit onderzoek uit te voeren. We gaan met behulp van een gevalideerde vragenlijst
(De SAQI; deze geeft informatie over hoe een leerling de school ervaart door middel van vragen naar
de motivatie voor schoolvakken, de tevredenheid met school en het zelfvertrouwen) de gehele
schoolervaring van de leerling in kaart proberen te brengen. We gaan tevens het onderzoek naar de
cijferresultaten continueren.
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Bijlagen
Bijlage 1.

Resultaten digitale vragenlijst onder docenten

Resultaten digitale vragenlijst docenten iPadklassen (N=32)
Vraag 1: Beschrijf jouw ervaringen met de iPadklas(sen).
De antwoorden zijn gecategoriseerd en samengevat. Enkele opvallende uitspraken zijn integraal
overgenomen.
Positief
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snel informatie beschikbaar
Sluit aan bij belevingswereld van de leerlingen
Daagt uit tot verandering bij docent en leerling
“Motivatie bij docent en leerling hoger waardoor lesopbrengst hoger is (niet alleen in cijfers)”
Leerlingen kunnen de les thuis opnieuw “beleven”
Meer verschillende werkvormen mogelijk
Leerlingen zijn meer positief betrokken bij de les, gretiger om informatie op te zoeken
Leerlingen zijn actiever met het inleveren van opdrachten, ze willen laten zien wat ze kunnen
Leerlingen helpen elkaar beter en meer
“Eigen iBooks maken geeft het voordeel dat je en boek op maat hebt”
Leerlingen hebben meer plezier in de les
“Ik heb meer middelen om mijn vak over te brengen”
Leerlingen kunnen zelfstandiger doorwerken en zijn actiever bij de les betrokken
Leerlingen tonen meer eigen initiatief, ze gaan graag aan de slag
“Leerlingen weten meer van actualiteiten en kunnen deze makkelijker bijhouden, actualiteiten toetsen
worden veel beter gemaakt dan vroeger”
Leerlingen hebben altijd de boeken bij zich
Je kunt een taal “levend” maken
Leerlingen hebben meer inbreng in de les
“Ik verleg als docent mijn eigen grenzen door dingen uit te proberen”
“Er is oneindig materiaal en je kunt oefeningen aanbieden op het juiste niveau”
“Ik kan sneller persoonlijk advies geven”

Negatief
• Meest genoemd: Afleiding
• Onduidelijk wat de effecten van langdurig gebruik zijn
• Werken met de iPad kost meer voorbereidingstijd
• “Je bent afhankelijk van de techniek”
• iPad aan de kant leggen is lastig voor de leerlingen
• Leerlingen moeten erg wennen aan eigen verantwoordelijkheid om wel/niet extra uitleg te krijgen
• “Leerlingen zijn minder bereid zich te verdiepen in hetgeen ik als docent vertel”
• “Ik mis het beeld van beheersing en controle”
• Onzeker gevoel over de lessen
• Leerlingen worden afhankelijk van de iPad en zien minder creatieve oplossingen buiten de apps
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Vraag 2: Valt je iets op in vergelijking met de reguliere klassen? Zo ja, beschrijf dit dan.
De antwoorden zijn gecategoriseerd en samengevat. Enkele opvallende uitspraken zijn integraal
overgenomen.
Positief
• Met behulp van de iPad is het makkelijker om leerlingen te laten samenwerken
• “Ik ga sneller door de leerstof waardoor ik meer kan aanbieden”
• “Leerlingen in de iPadklassen hebben geen last van lange lessen, er wordt niet gezeurd over een pauze
bij een blokuur”
• De leerling leert meer toepassen, diverse handelingen die in een boekenklas niet voorkomen
• De actieve houding van leerlingen in de iPadklassen
• “Leerlingen in de reguliere klassen hebben veel minder kennis van actualiteiten. Leerlingen van de
iPad klas kijken in hun vrije tijd veel meer nieuws en actualiteiten.”
• “De leerlingen van de iPadklas lijken positiever tegenover het vak Frans te staan dan de reguliere
klassen.”
• Ze tonen, over het algemeen, meer eigen initiatief.
• Er is meer samenwerking
• “Allereerst valt het stukje zelfstandigheid mij enorm op. Leerlingen zoeken informatie zelf op en
stellen minder vragen. Wanneer zij vervolgens niet in staat zijn het antwoord zelf te formuleren, help
ik hen daarbij.”
• Leerlingen zijn enthousiaster
• “De iPad leerlingen zijn wel heel bereid om te helpen met alles wat de iPad betreft. Fouten maken
mag.”
Negatief
• Leerlingen zijn moeilijker bij de les te houden bij frontale activiteiten
• “Ik merk dat de leerlingen zich maar zeer beperkt kunnen concentreren en (te?) graag weer met het
device aan de slag willen.”
• “Wat betreft motivatie of inzet merk ik nog niet veel verschillen.”
• “Ze vinden het lastig om te leren van het scherm. Als ze woordjes alleen maar typen i.p.v. schrijven
blijven ze meestal niet hangen.”
• “De cognitieve toetsen worden over het algemeen minder goed gemaakt dan de reguliere klassen. De
leerlingen vragen/eisen dat alleen dát geleerd moet worden dat er op de iPad staat en alleen op die
manier.”
Algemeen
• “Alles valt en staat met de motivatie van de docent om verandering te brengen”
• Meer detail, minder overzicht
• “Ik heb met de leerlingen uit de iPadklas een minder goede 'band' voor mijn gevoel. De leerlingen zijn
veel zelfstandiger en hebben mij minder nodig, ook maak ik meer gebruik van zelfstandige
werkvormen waardoor er minder interactie is. Dit is niet per se slecht!”
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Vraag 3: Wat is in jouw dagelijkse lespraktijk in de iPadklassen te zien of te merken van de visie omtrent
persoonlijk leren (De lessen dienen, meer dan voorheen, aan te sluiten bij de levensfase, de reeds
beschikbare talenten en de aanwezige voorkennis van de leerlingen).
De antwoorden zijn integraal overgenomen uit de digitale vragenlijst
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
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Door het gebruik van de iPad merk ik dat leerlingen veel gerichter en meer op hun eigen niveau
kunnen werken aan de oefenstof.
Ik merk er weinig van
Het tempo kan door het gebruik van de iPad en de activerende didactiek meer verschillen per leerling
ze werken in eigen tempo door aan de hand van de opdrachten. Hierdoor kunnen dus ook makkelijker
extra opdrachten gegeven worden al dan niet uitbreiding van de stof of extra oefening.
Ook de creativiteit van de leerlingen wordt aangesproken, niet alleen in de zin van beeldende
creativiteit maar ook in de zin van het zoeken naar creatieve oplossingen voor problemen.
Levensfase: door de iPad wordt dat wat ze met andere devices (telefoon) doen uitgebouwd.
Beschikbare talenten: Omdat het interessanter is motiveert het meer en blijft er meer "hangen".
Talenten worden dus meer aangesproken.
Meer aansluiten op voorkennis van leerlingen kan ik niet aantonen. Wel meer aansluiten nop gebruik
devices (zie boven).
Met levensbeschouwing is er veel interactie tussen leerlingen en docent. Door vragen van leerlingen is
er gelegenheid in te haken op onderwerpen, die in hun belevingswereld liggen en die hen direct raken.
Ik zie mezelf echter ook als coach op hun levenspad en wil hen wat meegeven voor later. Dat heeft
dan niet altijd hun overdeelde aandacht en belangstelling, maar toch voel ik mij er verantwoordelijk
voor om hen op levensbeschouwelijke aspecten (ook al liggen die buiten hun leefwereld) te wijzen.
Het is met de iPad wel gemakkelijker om hun interesse op te wekken.
In mijn vak probeer ik sterker dan voorheen de aansluiting te zoeken in de leefwereld van de
leerlingen. Praktische opdrachten formuleer ik op zo'n manier dat leerlingen een grote vrijheid hebben
in de invulling ervan (wat pas bij mij). Door continu aandacht te hebben voor leerlingen en daarover
het gesprek met ze aan te gaan, blijf ik als docent actief betrokken bij wat er op dit moment leeft
onder jongeren. Het contact maken is voor mij een essentieel onderdeel van persoonlijk leren.
Ik probeer in mijn lessen een basislijn neer te zetten en leerlingen uit te dagen en te motiveren.
Leerlingen die genoeg hebben aan de basislijn kunnen zelfstandig door en creëren ruimte voor evt.
verdiepingsopdrachten. Leerlingen die meer moeite hebben kan ik in kleine groepen extra helpen. Ik
merk dat de leerlingen hier nog aan moeten wennen maar dat het steeds makkelijker wordt. Ze
merken de voordelen van deze manier van werken.
Meer mogelijkheden om de praktijk van alledag te gebruiken. Meteen toegang, ten alle tijden. Meteen
kunnen inspringen op de actualiteit. Tenminste ik doe dat nu bewuster dan voorheen.
Leerlinge leren ook heel fijn door elkaar te kunnen helpen. Ik ben me door het gebruik van de iPad
veel bewuster geworden van deze vorm. Doordat ik ook niet altijd alle apps beheerd bijvoorbeeld,
leerlingen soms wel en helpen mij, maar dus ook elkaar. Ze worden zichzelf zo ook bewust van hun
actieve bijdrage in de les, met de lesstof.
Meer mogelijkheden om de praktijk van alledag te gebruiken. Meteen toegang, ten alle tijden. Meteen
kunnen inspringen op de actualiteit. Tenminste ik doe dat nu bewuster dan voorheen.
Leerlinge leren ook heel fijn door elkaar te kunnen helpen. Ik ben me door het gebruik van de iPad
veel bewuster geworden van deze vorm. Doordat ik ook niet altijd alle apps beheerd bijvoorbeeld,
leerlingen soms wel en helpen mij, maar dus ook elkaar. Ze worden zichzelf zo ook bewust van hun
actieve bijdrage in de les, met de lesstof.
weinig... zolang ik vasthoud aan de bus opstelling en iedereen dezelfde toets geef zal dat zo blijven
vrees ik.
Stof wordt in het boek al op meerdere manieren aangeboden, via links kun je zo vaak oefenen als je
nodig hebt
Persoonlijk leren is het uitgangspunt bij het werken met de iPad. Zeker als je een opdracht geeft waar
ze die persoonlijke ruimte in ervaren. Ze kunnen met behulp van hun iPad op onderzoek gaan naar dat
wat ZIJ nodig hebben voor de opdracht. Iemand die al eens met een figuurzaag gewerkt heeft het niet
nodig om instructie filmpjes te bekijken: iemand anders juist wel. Iemand die een kleiwerk maakt waar

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

bloemen in zitten kan opzoeken hoe je dit boetseert, iemand die een auto kleit heeft dat niet nodig. Er
wordt dus ingespeeld op aanwezige voorkennis, talent en belevingswereld van de leerling.
Aansluiten bij de verschillende niveaus. Luisteropdrachten die vaker herhaald kunnen worden.
Oefenmateriaal. Lesmateriaal dat aansluit bij belevingswereld.
Veelal zijn de extra opdrachten voor de iPadklassen klassikaal. Leerlingen kiezen wel soms zelf op
welke manier zij de resultaten willen presenteren, bv. via video, Keynote of op welke andere manier
dan ook.
Leerlingen kunnen in principe alles thuis doen en natuurlijk herhalen zo vaak ze willen; van
grammatica-uitleg tot luisteroefeningen.
Leerlingen werken op hun eigen tempo, gaan op zoek naar middelen die hen kunnen helpen bij het
leren. Dit is voor alle leerlingen verschillend. De een maakt graag woordspinnen en samenvattingen en
de ander maakt liever een quiz over de te leren stof. Dit is per leerling verschillend en de iPad is een
prima middel omdat met de iPad veel verschillende manieren kunnen worden ingezet.
Je werkt meer samen.
lastiger met afvragen en de iPad kan leeg gaan
Je ziet wel het verschil tussen mensen die heel veel van iPad afweten en die wat er niet veel vanaf
weten. Waar het minder gaat, is het ook snel dat ze iets niet snappen of niet snel kunnen. Ik moet dan
heel lang wachten dus ze mogen op hun eigen tempo alles doen. Dat gaat een stuk beter.
De leerlingen met een buitenschoolse muzikale achtergrond kunnen. bepaalde onderdelen weglaten
en andere opdrachten maken
Ik probeer leerlingen door middel van verschillende werkvormen aan te spreken op hun persoonlijke
leerstijl. De iPad helpt hierbij, omdat meer verschillende werkvormen realiseerbaar worden in het
klaslokaal. De keuze is nu reuze en daardoor bereik je meer leerlingen!
Omdat iedereen zoals ik al eerder aangaf veel gemakkelijker in zijn eigen tempo kan werken. Als ik
muziekles geef en een luisteropdracht behandel, moet iedereen samen luisteren naar een fragment en
ook vaker omdat er leerlingen zijn die het niet meteen de eerste keer goed hebben gehoord. Met het
werken met een iPad kan iedereen op zijn eigen tempo werken.
Dit is een heel concreet voorbeeld en specifiek voor dit vak, maar zo iets dergelijks kan natuurlijk ook
bij een theorievak/ opdracht. Dit is waar ik rel gebruik van maak. Ik kan dan tijdens zo'n opdracht veel
gemakkelijker de klas rond en helpen waar nodig.
De ontwikkeling van het werk is goed te volgen voor leerling en docent.
Soms kunnen leerlingen zelf kiezen welke app ze willen gebruiken om een bepaalde opdracht uit te
voeren.
Verder is het Persoonlijk leren nog niet echt terug te vinden in mijn lessen.
Je kunt makkelijker op zoek naar die voorkennis. Daarna heb je veel meer mogelijkheden om er iets
mee te doen
Het is makkelijker differentiëren met behulp van de iPad. Zo kun je makkelijker aansluiten bij de
persoonlijke doelen van leerlingen.
De iPad-opdrachten die ik bedenk zijn vrijer en lopen op de achtergrond door, waardoor leerlingen in
hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken.
Met de iPad kan ik de leerlingen makkelijker op hun eigen niveau en tempo laten werken. Ik denk dat
dat volgend jaar alleen maar duidelijker wordt als we een digitale methode hebben.
meer maatwerk mogelijk
grotere dynamiek
Voor mijn vak zal er nog minstens 1 generatie iPadklas moeten zijn om de problemen hieromtrent het
hoofd te bieden. Het is vrijwel onmogelijk in dit jaar alle "leerproblemen" individueel op te lossen.
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Vraag 4: Welke didactische werkvormen heb je ingezet in de iPadklas(sen), die je voorheen niet in een
reguliere klas ingezet hebt? Probeer hier zo volledig mogelijk te zijn, het mag puntsgewijs.
De antwoorden zijn integraal overgenomen uit de digitale vragenlijst
•
•
•
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•

•
•
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video-opname met evaluatie door een groepje of individueel
zelf zaken opzoeken op internet en deze verwerken in een presentatie
Digitaal inleveren van aantekeningen.
Maken van een opdracht in de vorm van een film en/of boek.
Ik probeer juist ook zoveel mogelijk de reguliere klassen gelijk te laten werken waarbij ik nu vaker de
laptopkarren de klas in laat rollen. Dit is wel naar aanleiding van het werken met de iPad.
Flipping the classroom. Leerlingen de lesstof (voorzien van instructiefilmpjes) zelf laten bestuderen en
de vragen in de klas laten maken. Dit met een zeer goed resultaat. Leerling die niet meedoet (huiswerk
dus niet uitvoert) kan zich niet verschuilen en valt meteen door de mand.
Ben nog maar kort bezig, maar nog niet helemaal tevreden met wat ik daadwerkelijk in de iPadklassen
doe. Het boek achter glas vind ik helemaal niks (sorry voor deze ongenuanceerde uitdrukking). Ben
van plan een aantal dingen met apps over bepaalde levensbeschouwingen (Hindoeïsme) te gaan en
Kahoot te gaan gebruiken.
- Flipping the classroom
- veel meer samenwerken
- eerst practicum daarna de stofuitleg (vanwege een blokuur)
- actievere verwerken van de lestheorie d.m.v. mindmappen, quizvragen enz.
- Stof doornemen in groepjes en vervolgens uitleggen aan andere groepjes
- leerlingen helpen elkaar veel meer en beter, ik maak hier ook meer gebruik van en zelfs steeds meer
ook in de reguliere lessen.
- leerlingen activeren, thuis laten voorbereiden van de lesstof en dat in de les ermee aan de slag.
Voorheen legde ik tijdens de les veel meer uit. Nu kunnen ze bv met behulp van het iBook thuis meer
voorbereiden.
- gebruik van andere werkvormen; bv een filmpje laten maken en aan elkaar laten zien. Komt vaak
veel beter binnen dan dat ik het vertel of voor doe.
- gebruik maken van internet (YouTube) om ter plekke te laten opzoeken hoe iets werkt. Vaak doen ze
dit al uit zichzelf (dan vragen ze het wel even van tevoren).
-Meer werken met eigen beeldmateriaal, foto's en film.
-Leerlingen bepalen meer hun eigen route, er is in beperkte mate iets te kiezen.
-verder verschilt er qua werkvorm niet zo veel.
Elerna als werkboek is wel uniek, al zijn er veel kinderziektes
verder:
digitaal tijdbalken maken
Kahoot
qr-codes
maar dit zijn ondersteuningen; in een reguliere klas kan ook in groepen gewerkt worden aan een
papieren tijdbalk en kun je een quiz doen...
De zelf ontdekkende insteek
- maken van instructiefilmpjes
- film opdracht
- gebruik van zelfgemaakt iBook
- foto's maken van fases van het kunstwerk (portfolio idee)
- digitaal schetsen, plaatjes verzamelen en digitaal inleveren
- differentiëren
- coöperatieve werkvormen
- activerende werkvormen
Geen. Ik werk in de iPadklas wel méér met opdrachtvormen.
We hebben zelf een methode gemaakt, waarbij we ingezet hebben op heel veel herhaling
(succeservaringen) en kleine stukjes nieuwe stof.
We proberen luistervaardigheid en kijkvaardigheid actueel te houden.
We proberen de werkvormen afwisselend te houden.
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*Kahoot; het doen van quizzen maar dan met iPad/telefoon.
*Expert-methode: Koppelen van leerlingen waarbij je een groepje leerlingen expert maakt in een
onderdeel en vervolgens de anderen daarvan laat profiteren.
*Presentaties maken in de vorm van reclamefilmpjes voor politieke partijen.
*Leerlingen een scrapbook laten maken over zichzelf bij het onderwerp "jongeren" , "wie ben jij" en
"hoe word je wie je bent".
*Fakebook (Facebook maar dan nep) over een historisch persoon.
*Timerime gebruiken, digitale tijdlijnen gebruiken om stof overzichtelijk te maken, aanleren van
chronologie, examen vaardigheid.
*Franse revolutie nieuws bulletins.
Kahoot, betternet, timeline.
Differentiatie in opdrachten
Differentiatie in muziektheorie
Snel bekijken van gemaakte toetsen (voorheen moest je dan weer een heel uur naar het
computerlokaal)
- Filmpjes maken om bijvoorbeeld het verschil tussen het naamwoordelijk en werkwoordelijk gezegde
zichtbaar te maken. Voorheen beeldden de leerlingen dit uit, maar deze filmpjes kunnen meerdere
malen bekeken worden en vormen dus een mooi naslagwerk.
- Het is eenvoudiger om materialen uit te reiken aan de leerlingen. Ik werk heel graag met extra
materialen en leerlingen hebben deze zo altijd bij de hand. Voorheen raakten veel uitlegbladen zoek.
- Binnen het schrijfonderwijs maken we met de iPad meters. Leerlingen kunnen hun leerpunten veel
sneller in hun schrijfproducten verwerken.
-verschillende opdrachten tijdens een les. Niet voor iedereen hetzelfde.
- leerlingen verantwoordelijk maken voor een gedeelte theorie en het ze zelf laten uitleggen
- toetsen zoals Socrative en Kahoot
Instructiefilm laten maken
iBook
Vastleggen proces
- een chat met de leerling na het inleveren van een opdracht.
- Groepswerk bij bepaalde opdrachten (die normaal individueel gemaakt zouden worden)
Leerlingen thuis onderzoekjes laten doen en dit middels foto en video vast leggen
- meer quizvormen.
- i.p.v. beantwoorden vragen, zelf laten maken van toetsen of opdrachten.
- gebruik van Twitter/Facebook in de klas
- zelf uitleg laten maken in een filmpje etc.
- zelf informatie laten zoeken en gebruiken in de klas. (Vb. zelf bepaalde tekstvormen zoeken)
- interactie met de klas (Kahoot)
- leerlingen mogen zelf kiezen op welke manier ze een opdracht willen afsluiten (presentatie, poster,
filmpje)
- ik doe vaker een beroep op de creativiteit van leerlingen
- ik geef leerlingen meer vrijheid dan voorheen
-filmpjes maken
- iTunes U doorwerken (zelf kiezen wat je extra wilt oefenen)
- korte quizzen, in het Engels over allerlei onderwerpen
Ik moet zeggen: er is nog ruimte voor verbetering
het oefenen van dialogen
uitspraak oefening (opnemen en filmen)
woordenschat QR-codes/Kahoot
FTC*, coöperatieve werkvormen, quiz (Kahoot, omdat dit kan!), Nearpod
* wordt ook in de reguliere klassen ingezet maar daar niet zo nadrukkelijk gevraagd.
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Vraag 5: Heb je nog overige opmerkingen omtrent de iPadklassen?
De antwoorden zijn integraal overgenomen uit de digitale vragenlijst
•
•

•

•
•

•
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Ik wil vooral de nadruk leggen op de motivatie van de leerlingen. Die vind ik opvallend veel groter.
Voor mij persoonlijk kan er nog meer uit de iPadklassen gehaald worden als ik ze als blokuur hebt. Ik
heb daar bij toeval dit jaar mee kunnen experimenteren en ik merk dat leerlingen het fijn vinden om
door te kunnen.
Dit jaar heb ik echt heel veel geleerd en ben ik me veel bewuster geworden van activerende
werkvormen.
Ik zou graag zien dat er toch meer praktische bijeenkomsten gepland zouden worden, maar
binnenkort zijn er weer enkele bijscholingen gepland!
Maar ook voor mij geldt, gewoon meer vragen als ik het niet weet! Ook dat heb ik weer meer geleerd!
Geweldig initiatief
Ik zou willen dat ik de iPadklas nog meer te bieden had. Ik merk echter dat het combineren van deze
klas naast alle andere 'nieuwe zaken' als startende docent op een school lastig is. Voor mijn gevoel doe
ik leerlingen nog te kort.
Stapje voor stapje leer ik de iPad steeds meer en beter in te zetten in de klas.

Bijlage 2.
Actie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Stappenplan analyse SVL

Omschrijving actie
Bestuderen SVL-vragenlijsten
Selectie vragen m.b.t. Motivatie (Leertaakgerichtheid, Concentratie in de klas en Huiswerkattitude)
Onderverdeling vragen in Leertaakgerichtheid, Concentratie in de klas en Huiswerkattitude
Digitale vragenlijst in Google Forms maken
Afname digitale vragenlijst in mentorles door mentor (september 2014 en
maart/april 2015)
Kopie maken van digitaal resultaatbestand afname 1 (september 2014)
Hercoderen kolomkoppen van SVL-vraag naar vraagnummer
Hercoderen antwoorden op 1-2-3 vragen
Hercoderen antwoorden op 3-2-1 vragen
Onderverdeling resultaten vragen in Leertaakgerichtheid, Concentratie in de klas en
Huiswerkattitude
Omzetten somscore Leertaakgerichtheid, Concentratie in de klas en Huiswerkattitude naar stanine
via normtabellen
Hercodering klassen naar iPad en Regulier
Kopie maken van digitaal resultaatbestand afname 2 (maart/april 2015)
Hercoderen kolomkoppen van SVL-vraag naar vraagnummer
Hercoderen antwoorden op 1-2-3 vragen
Hercoderen antwoorden op 3-2-1 vragen
Onderverdeling resultaten vragen in Leertaakgerichtheid, Concentratie in de klas en
Huiswerkattitude
Omzetten somscore Leertaakgerichtheid, Concentratie in de klas en Huiswerkattitude naar stanine
via normtabellen
Hercodering klassen naar iPad en Regulier
Nieuw spreadsheet met waardes beide afnamemomenten en staninescores
Kolom toegevoegd met code afnamemoment (A en B)
Export Google Spreadsheet naar CSV
Import CSV naar SOFAStat
Analyse resultaatbestand middels SOFAStat
Test op normaalverdeling van staninescores Leertaakgerichtheid, Concentratie in de klas en
Huiswerkattitude
Analyse staninescores Leertaakgerichtheid, Concentratie in de klas en Huiswerkattitude per groep
(iPad en Regulier), t-test
Creëren boxplots Leertaakgerichtheid, Concentratie in de klas en Huiswerkattitude
Nadere analyse Concentratie in de klas bij iPad op moment B (maart/april 2015) i.v.m.
variantieproblemen (mediaan en derde kwartiel vallen samen, beide 7)
Creëren nieuwe Google Spreadsheet met somscores en stanine Motivatie (som Leertaakgerichtheid,
Concentratie in de klas en Huiswerkattitude)
Export Google Spreadsheet naar CSV
Import CSV naar SOFAStat
Analyse stanine Motivatie
Test op normaalverdeling van staninescores Motivatie
Analyse staninescores Motivatie per groep (iPad en Regulier), t-test
Creëren boxplots Motivatie
Nadere analyse Motivatie bij iPad op moment A (september 2014) i.v.m. variantieproblemen
(mediaan en derde kwartiel vallen samen, beide 7)
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Bijlage 3.
Actie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Stappenplan analyse cijferresultaten en rapportkwalificaties

Omschrijving actie
Keuze bron data: Magister Management Platform
Export leerresultaten voortgangsrapport 1, 2 en 3 (2 VMBO-T)
Export leerresultaten voortgangsrapport 1, 2 en 3 (3 VMBO-T)
Keuze applicatie bewerken data: Microsoft Excel
Samenvoegen data voortgangsrapport 1, 2 en 3
Verwijderen leerlingnaam
Hernoemen klasnaam naar iPad of Regulier
Hernoemen kolomkoppen naar vak per periode (1, 2 of 3)
Keuze analyse-instrument: SOFAstat
t-test per vak per periode 2 VMBO-T
Boxplot per vak per periode 2 VMBO-T
Analyse t-test en boxplot per vak per periode 2 VMBO-T
t-test per vak per periode 3 VMBO-T
Boxplot per vak per periode 3 VMBO-T
Analyse t-test en boxplot per vak per periode 3 VMBO-T
Anonimiseren export Magister rapportkwalificaties
Hernoemen klasnaam naar iPad of regulier
Kruistabellen maken iPad – regulier
Grafiek samenstellen onvoldoende rapportkwalificatie

Bijlage 4.

Normtabel SVL vorm A subschaal Motivatie
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Bijlage 5.

Cijfernormen en rapportkwalificaties 2 en 3 VMBO-T

Op 2 VMBO-T en 3 VMBO-T moet de leerling voldoen aan de algemene norm. De algemene norm is
de optelsom van de eindcijfers van alle gevolgde vakken afgerond op gehelen.
Algemene norm 2 VMBO-T

aantal
onvoldoendes
T2 -> T3

0

1

2

3

90

90

92

94

In alle andere gevallen luidt de uitslag: doubleren of doorverwijzing naar een andere
schoolsoort.

Algemene norm 3 VMBO-T
aantal onvoldoendes
0
1
2
3
T3 -> T4
78
78
79
80
In alle andere gevallen luidt de uitslag: doubleren of doorverwijzing naar een andere schoolsoort.

Rapportkwalificaties 2 en 3 VMBO-T
aantal
0
onvoldoendes
< Grenswaarde
n.v.t.
Grenswaarde
zz
Grenswaarde +1
z
Grenswaarde ≥ +2
v

1

2

3

4

onv
zz
z
v

onv
zz
z
v

onv
zz
z
z

onv
onv
onv
onv

Onv = rapportkwalificatie onvoldoende (niet bevorderd)
Zz = rapportkwalificatie zeer zwak (bevorderd)
Z = rapportkwalificatie zwak (bevorderd)
V = rapportkwalificatie voldoende (bevorderd)
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