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Samenvatting
Het doel van dit onderzoek is nagaan of de resultaten van leerlingen op het Norbertuscollege
voor het vak aardrijkskunde worden verhoogd als er gebruik wordt gemaakt van het ARCS
model. Leerlingen die het vak aardrijkskunde volgen hebben het vertrouwen in het vak
verloren. Dit is gebleken uit gesprekken met leerlingen.
Het ARCS is een systematisch model voor het ontwikkelen van een motiverende instructie in
een leeromgeving (Smal, 1997). Dit model gaat er vanuit dat het vergroten van de motivatie
voor een vermenigvuldigingseffect kan zorgen op de resultaten en de verwachtingen van
leerlingen (Keller, 1979). Het ARCS model is opgebouwd door een viertal categorieën,
namelijk Aandacht, Relevantie, Vertrouwen en Voldoening. Het ARCS model is geschikt voor
dit onderzoek, omdat één van de categorieën vertrouwen is.
Elke categorie kan beïnvloed worden door te werken met een aantal strategieën die
verhogend kunnen werken op de motivatie en zo dus ook het vertrouwen van leerlingen.
Bij dit onderzoek werd er gewerkt met een interventiegroep en een controlegroep. In zowel
de interventiegroep als de controlegroep werd de Course Interest Survey vragenlijst
afgenomen. De CIS vragenlijst is een maatstaf voor het meten van de onderdelen van het
ARCS-model en geeft na de afname een score op de verschillende categorieën van het
ARCS-model. Voor dit onderzoek is gekozen om alle strategieën voor vertrouwen toe te
passen op de interventiegroep. Voor de andere categorieën is een keuze gemaakt op basis
van de CIS vragenlijst.
De interventiegroep heeft een periode lang gewerkt met lesmateriaal die bewerkt zijn
volgens de strategieën die motivatie verhogend kunnen werken. Na afloop van deze periode
is zowel in de interventiegroep als in de controlegroep nogmaals de CIS vragenlijst
afgenomen. Daarnaast zijn de toetsresultaten van de interventiegroep en de controlegroep
vergeleken.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat bij de interventiegroep de categorie vertrouwen was
verminderd. Twee andere categorieën aandacht en voldoening zijn wel toegenomen. De
toetsresultaten van de interventiegroep lag iets lager dan het gemiddelde voorafgaand aan
de interventies. De categorieën zijn dichter bij elkaar komen te liggen qua waardes. Dit komt
omdat de categorieën elkaar beïnvloeden (Matthys, Verplancke, & Wybo, 2014).
De interventiegroep scoorde hoger op de toets dan de controlegroep.
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Verlegenheidssituatie
In de twee jaar die ik nu lesgeef aan leerlingen in de bovenbouw, merk ik dat leerlingen
moeite hebben met het beantwoorden van aardrijkskundige vragen. Zeker op het gebied van
toetsen hebben zij hier moeite mee. Door het slecht beantwoorden van de vragen, laten de
leerlingen punten liggen. Hierdoor behalen zij lagere cijfers. De meest voorkomende fout is
het onvolledig beantwoorden van de vraag. De leerlingen laten begrippen weg of ze vergeten
belangrijke onderdelen te noteren. Hierdoor ontstaat ook een onvrede over het vak
aardrijkskunde en willen sommige leerlingen zelfs niet meer verder met het vak. Dit blijkt uit
gesprekken over het vak aardrijkskunde met leerlingen die in havo vier zitten. Zij hebben het
vertrouwen in het vak verloren en het vertrouwen in zichzelf om succesvol te zijn voor het
vak. Volgens Keller (1983) kan het vertrouwen in jezelf je prestaties beïnvloeden
Wat ik graag zou willen bereiken met dit onderzoek is dat ik leerlingen op zo’n manier kan
voorbereiden, dat zij met meer vertrouwen de toets ingaan. Hiervoor hebben de leerlingen
handvatten nodig, waarmee ze de toets met vertrouwen tegemoet zien. Als leerlingen meer
vertrouwen hebben wordt de kans op succes groter (Keller, 1983). Als zij hogere cijfers
behalen, wordt ook de tevredenheid bij leerlingen voor het vak vergroot, zoals onderzocht is
door Feng & Tuan (2005).
Wat ik dan vooral wil onderzoeken is; hoe kan ik het vertrouwen bij leerlingen vergroten? Om
die vraag te beantwoorden is het noodzakelijk dat ik weet wat vertrouwen is.
Een model dat hierbij hulp kan bieden is het ARCS model, waarvan vertrouwen een
onderdeel is. Bij dit model kan het vertrouwen van leerlingen vergroot worden door ze
verschillende strategieën te geven. Door deze strategieën wordt de relevantie voor leerlingen
vergroot en neemt het vertrouwen toe, wat weer tot een verbetering van de resultaten leidt
(Keller, 1983). Uit onderzoek is gebleken dat klassen een hogere motivatie hebben gekregen
door het ARCS model. Hierbij is ook het vertrouwen dat leerlingen kregen toegenomen en
hadden de leerlingen betere strategieën om de leerstof aan te pakken (Feng & Tuan, 2005).
Het ARCS-model is door Bond et al. toegepast om de student op afstand te begeleiden. De
studenten kregen gedurende 5,5 week te maken met interventies. De interventiegroep liet
een significante vergroting van het vertrouwen zien en scoorden beter dan de controlegroep
op de test (Bond Huett, Moller, Young, Bray, & Cleaves Huett, 2008).
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Onderzoeksvragen
De hoofdvraag:
1.

Draagt het ARCS-model bij aan het vergroten van het vertrouwen van leerlingen
bij het maken van aardrijskundige toetsen?

De deelvragen:
a.

Wat houdt het ARCS model van Keller (1983) in?
I.

Wat zijn de kenmerken van het ARCS model?

II.

Wat betekent het ARCS model voor het onderwijs?

III.

Waar is het ARCS model al toegepast en wat zijn de onderzoeksresultaten?

IV.

Is er kritiek op het ARCS model?

b.

Ervaren leerlingen op dit moment al elementen van ARCS-model in hun leerproces?

c.

Hoe kunnen de strategieën van het ARCS-model toegepast worden in de lessen
waardoor het vertrouwen van de leerlingen vergroot kan worden.

d.

Wat zijn de resultaten van de uitvoering van het ARCS-model in de aardrijkskunde
lessen?
I.

Is het vertrouwen van leerlingen vergroot?

II.

Zijn de toetsresultaten van de leerlingen verbeterd?

III.

Is er een verband tussen vertrouwen in de toets en het resultaat wat de
leerlingen behaald hebben?
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Hoofdstuk 1 Theoretisch kader: Het ARCS model
1.1 De ontwikkeling van het ARCS model
Eén van de doelen van het onderwijs is het blijven zoeken naar kennis, nadat de instructie is
uitgevoerd. Hierbij speelt de intrinsieke motivatie1 een belangrijke rol. Onderzoek naar
motivatie vindt al lang plaats. Naast het onderzoek naar motivatie worden er veel modellen
ontwikkeld om het onderwijs en de leeromgeving te verbeteren. Eén van die modellen is
ontwikkeld door John M. Keller, werkzaam aan de universiteit van Florida (Smal, 1997). Hij
ontwikkelde het ARCS model (Keller, 1983). Het ARCS model is een systematisch model
voor het ontwikkelen van motiverende instructie in een leeromgeving (Smal, 1997).
Het ARCS model is ontwikkeld, omdat er een vraag was naar meer effectieve manieren om
leer- en motivatieproblemen te begrijpen en op te lossen. Het ARCS model is gebaseerd op
een motiverende macrotheorie, die door Keller is ontwikkeld. Deze theorie heeft Keller
ontwikkeld op basis van de expectancy-value theorie (verwachtingswaardetheorie) van
Tolman en van Lewin (Tolman en Lewin in Keller, 1987). In deze theorie wordt aangenomen
dat motivatie voor een vermenigvuldigingseffect kan zorgen voor de waarden en de
verwachtingen (Keller, 1979). Bij deze theorie gaat men er van uit dat de verwachtingen,
waardes of overtuigingen die leerlingen hebben, het gedrag van leerlingen beïnvloeden.
Volgens expectancy-value theorie worden de keuzes, die leerlingen maken bepaald door
twee factoren, namelijk de verwachtingen voor succes en de subjectieve taakwaarden. De
verwachtingen, die een leerling heeft beïnvloeden de kans voor het slagen van een taak. De
taakwaarden geven aan hoe belangrijk of nuttig de leerling de desbetreffende taak vindt
(Wikipedia, 2007).
Het originele model dat Keller ontwikkeld heeft, bestond uit twee categorieën, namelijk
waarde en verwachtingen. De categorie waarde werd later verdeeld in twee categorieën,
namelijk interesse en relevantie. De derde categorie, verwachtingen bleef hetzelfde, maar er
werd nog een vierde categorie aan toegevoegd, namelijk tevredenheid (Keller,1987). Deze
is te zien in figuur 1.
De categorie interesse gaat over het wekken van nieuwsgierigheid bij de leerling en het
zorgt ervoor dat de leerling geprikkeld wordt en zo zijn nieuwsgierigheid behoudt. Relevantie
verwijst naar de persoonlijke behoefte van de leerling in relatie met de opdracht. Ofwel dat
de educatieve activiteiten gerelateerd moeten zijn aan het gewenste doel.

1

Intrinsieke motivatie: intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit de persoon zelf komt. Als een
persoon intrinsiek gemotiveerd is, voert hij een handeling uit omdat hij het graag wil, niet omdat hij van
buiten af wordt gemotiveerd dit te doen zoals bij extrinsieke motivatie (Webcommerce, 2007).
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Figuur 1: Ontwerp motivatie strategie
Vier categorieën:
1. Interesse: nieuwsgierigheid en de aandacht wekken en vasthouden.
2. Relevantie: instructie sluit aan bij belangrijke behoeften en motieven
3. Verwachtingen: ontwikkel vertrouwen in succes.
4. Tevredenheid: beheer van extrinsieke en intrinsieke versterking.
(Keller, 1983).

Verwachtingen verwijzen naar de kans op succes die de leerling kan hebben. De laatste
categorie, de tevredenheid, maakt een combinatie tussen de extrinsieke motivatie en de
intrinsieke motivatie en of deze overeenkomen met de verwachtingen die de leerling vooraf
had. Zie ook figuur 1 (Keller, 1983).
Het model in figuur 1 werd de basis voor het creëren van het ARCS model. Het ARCS model
is ontwikkeld met behulp van een lange lijst met motiverende strategieën. Deze motiverende
strategieën zijn onderzocht. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat deze strategieën zorgde
voor een meer gemotiveerde leerling. De strategieën zorgden voor een goede basis om het
ARCS model te ontwikkelen. De strategieën werden gesorteerd in vier categorieën, die op
hun beurt weer werden onderverdeeld in subcategorieën. Deze zijn te vinden in figuur 2
(Keller, 1987, 2000) (Poulsen, Lam, Cisneros, & Trust, 2008) (Nakaima, Watanabe, Nakano,
& Suzuki, 2014).
Tijdens de verandering van het originele model naar het ARCS model kregen de
oorspronkelijke categorieën een andere naam. Dit werd gedaan om de elementaire functie
van de categorieën te versterken en om een handige afkorting te creëren (Keller, 1987).
Figuur 2: Subcategorieën van het ARCS model met strategieën
Aandacht strategieën







Relevantie strategieën







Tegenstrijdigheid, conflict
Concreetheid
Variabiliteit
Humor
Onderzoek
Participeren

Vertrouwen strategieën:






Ervaren
Waarde van aanwezigheid
Toekomstig nut
Passend bij de behoefte
Modelleren
Keuze

Voldoening strategieën:






Leerbehoeften
Moeilijkheid
Verwachtingen
Bijdragen
Zelfvertrouwen

(Keller, 1987).
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Natuurlijke gevolgen
Onverwachte beloningen
Positieve uitkomsten
Negatieve invloeden
Planning

Figuur 3: Subcategorieën van het ARCS model
Aandacht




Relevantie




Perceptuele Opwinding
Opwinding om te onderzoeken
Variabiliteit

Vertrouwen




Doelgerichtheid
Bijpassende motieven
Bekendheid

Voldoening




Voorwaarde om te leren
Kans op succes
Persoonlijke controle.

Natuurlijke gevolgen
Positieve gevolgen
Vermogen

(Nakaima, Watanabe, Nakano, & Suzuki, 2014).

Elke categorie is opgebouwd vanuit theoretisch bewijs en elke categorie heeft een aantal
subcategorieën. (Nakaima, Watanabe, Nakano, & Suzuki, 2014) en worden in de volgende
paragraaf toegelicht.

1.2 Onderdelen van het ARCS model
De vier onderdelen van het ARCS model zorgen ervoor dat de leerling gemotiveerd wordt en
blijft (Keller, 1987). Hieronder volgt een korte uitwerking van de onderdelen van het ARCS
model. Dit is gebaseerd op het originele model dat Keller in 1987 heeft ontwikkeld. Later is
dit beschreven door Means et al. (1997), Keller (2000), Poulsen et al (2008) en Nakaima et
al. (2014).

1.1.1 Aandacht
Het eerste onderdeel van het ARCS model, aandacht, is een belangrijke voorwaarde om
goed te kunnen leren. Alleen het creëren van aandacht is niet voldoende. Deze verkregen
aandacht zal vastgezet moeten worden en zal omgezet moeten worden tot langdurige
aandacht. Om er voor te zorgen dat deze aandacht blijft, kan gebruik gemaakt worden van
de sensatiezoekende eigenschap die leerlingen hebben. Dit moet gedaan worden zonder
dat de leerling overgestimuleerd wordt. Er moet dus een balans worden gevonden tussen
verveling en onverschilligheid aan de ene kant en hyperactiviteit en angst aan de andere
(Keller, 1987).
STRATEGIEËN VOOR AANDACHT
In figuur 2 zijn de strategieën voor aandacht beschreven. Hieronder worden deze verder
beschreven. Eén van de manieren waardoor de aandacht kan worden vergroot is, volgens
Keller, door te zorgen voor een nieuwe, onlogische en conflictueuze gebeurtenis. De
aandacht wordt getrokken wanneer er een abrupte verandering is in de reeds bekende
9

situatie van leerlingen. Leerlingen gaan daarna op zoek naar manieren om de verandering
of de onduidelijkheid op te kunnen lossen (Keller, 1983). Hierbij is het van belang om
concreet te zijn.
Naast het trekken van de aandacht, moet ook de nieuwsgierigheid worden vergroot. Dit kan
worden gedaan door los te komen van het materiaal, wat doorgaans gebruikt wordt en dit te
vervangen met persoonlijke anekdotes of gebruik te maken van materiaal wat leerlingen
emotioneel raakt. Leerlingen hebben geen raakvlakken met het abstracte en verliezen
hierdoor sneller hun nieuwsgierigheid en dus ook de aandacht (Keller, 1983).
Een andere manier om de aandacht van leerlingen vast te houden is door ze een combinatie
te geven van dingen die ze al kennen of waar ze al in geloven, en ze daarnaast nieuwe,
kleine stukjes, informatie te geven. Het gaat dan om informatie die nog niet bekend bij ze is
of om informatie die ze niet bij dit onderwerp verwacht zouden hebben (Keller, 1983). Deze
manier lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig, maar leerlingen leren graag dingen waar ze al
in geïnteresseerd zijn of dingen waarbij ze hun verworven kennis kunnen vergroten. In het
onderwijs is er vaak een discrepantie tussen wat de leerling interesseert en wat de docent
aanbiedt (Keller 1983).
Een vierde manier om de nieuwsgierigheid te verhogen, is door een bekende situatie zo om
te vormen dat hij vreemd lijkt voor leerlingen. Gelijktijdig moet dan een onbekende situatie
worden omgezet tot iets wat vertrouwd lijkt voor de leerling. Dit zorgt ervoor dat leerlingen
worden gestimuleerd tot het ontwikkelen van een epistemische nieuwsgierigheid (Keller,
1983). Bij epistemische nieuwsgierigheid wordt er gezorgd, dat kennis opnieuw vorm krijgt,
ofwel dat deze gemodelleerd wordt. Of dat de kennis die al eerder is opgedaan wordt
verworpen en wordt vervangen door de nieuwe kennis (Webcommerce, 2007). Dit stimuleert
de creativiteit, die weer gebruikt kan worden in probleemoplossende situaties. Creativiteit
heeft een grote correlatie met de nieuwsgierigheid (Keller 1983).
Humor is volgens Keller een goede manier om de aandacht van leerlingen te krijgen en vast
te houden. Het zorgt ervoor dat zij hun aandacht erbij willen houden (Keller 1983).
De laatste manier die een bijdrage kan leveren aan het verhogen van de nieuwsgierigheid is,
het begeleiden van studenten tijdens het doen van onderzoek. Het doen van onderzoek
verhoogt de nieuwsgierigheid van leerlingen (Keller 1983).
Nieuwsgierigheid is een van de onderdelen, die leerlingen kan stimuleren om meer
gemotiveerd te raken. Het is belangrijk om de nieuwsgierigheid van leerlingen op te wekken.
Vaak worden leerlingen te weinig gestimuleerd, dit komt vaker voor dan dat leerlingen
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overprikkeld worden. Bij een instructie is het grootste gevaar dat er begonnen wordt met een
eyeopener om de nieuwsgierigheid op te wekken, maar dat daarna de aandacht wegzakt als
de nieuwsgierigheid niet geprikkeld wordt (Keller 1983).

1.2.2 Relevantie
De tweede pijler van het ARCS model is relevantie. De motivatie van de leerling zal stijgen,
als de relevantie voor een leerling toeneemt. De drive van leerlingen zal toenemen als de
relevantie toe zal nemen. De drive kan rijken van de primaire psychologische staat van
honger en dorst tot een staat van concurrentievermogen. Relevantie kan er voor zorgen dat
de persoonlijke motivatie kan toenemen. Dit gebeurt als de waargenomen taak een
basisbehoefte wordt, net als de drive naar honger en dorst. Dit is een basiswaarde bij de
expectancy-value theorie om de motivatie te verklaren (Keller 1983).
Er is geen exacte reden aan te geven van wat mensen aanspoort. Er zijn vaak verschillende
verlangens die er voor zorgen dan een mens aangespoord wordt. Hierdoor is het moeilijk om
een bepaalde strategie te bepalen. Er zijn ook geen geaccepteerde theorieën die te
gebruiken zijn in deze context. Wel zijn er drie specifieke categorieën van waarde die
gebruikt kunnen worden. Deze staan vermeldt in figuur 3. Deze categorieën worden in het
ARCS model gebruikt (Keller 1983).
De drie categorieën van waarde, die elk een subcategorie vormen bij relevantie zijn de
persoonlijke motieven waarde, een instrumentele waarde en een culturele waarde. De
persoonlijke motieven waarde zorgt ervoor, dat de motivatie omhoog gaat als het doel
betrekking op de voldoening of specifieke behoefte die een mens heeft. De instrumentale
waarde zorgt ervoor dat de motivatie omhoog gaat, wanneer er een verplichte stap wordt
gedaan om het toekomstige doel te bereiken. De culturele waarde is de invloed die ouders,
leeftijdsgenoten, organisaties en cultuur hebben op de motivatie. De waardes van deze
groepen zijn niet altijd gelijk aan de waarde van de leerling. Dit kan zorgen voor motivatie
problemen. De persoonlijke motivatie neemt toe als de groepen wel achter het beoogde doel
staan (Keller 1983).
STRATEGIEËN VOOR RELEVANTIE
Een strategie die de relevantie kan verhogen is, het verbeteren van het gedrag om te
presteren. Er moeten mogelijkheden gecreëerd worden waarbij een leerling uitmuntendheid
zou moeten kunnen scoren. Het streven naar verhoging van de prestatie wordt verbeterd
wanneer de leerling gelooft dat het succes wat hij haalt een direct gevolg is van de
geïnvesteerde energie. De leerling moet duidelijke feedback krijgen waaruit blijkt dat die
komt door zijn moeite. Een factor die het gevoel van succes kan vergroten, is het toevoegen
van de factor competitie. Dit zorgt voor een grotere mate van voldoening (Keller 1983).
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Het hebben van macht over het eigen leerproces is een manier waarop leerlingen
gemotiveerd kunnen worden. Als ze meer macht hebben vergroot dit hun relevantie. Het
machtsmotief is moeilijk aan te pakken in instructielessen. Sommige leerlingen hebben een
grote drive naar macht en zij kunnen vijandig worden als zij geen kans krijgen om deze
macht uit te oefenen. Het beste wat een docent kan doen is het bieden van goed
geformuleerde regels die consequent uitgevoerd worden. Naast het bieden van de regels is
het goed om leerlingen verantwoordelijkheden te geven (Keller 1983).
De relevantie kan ook versterkt worden door te affiliëren2, vertrouwen te creëren, kansen te
bieden en zorgen dat er een goede interactie ontstaat. Affiliatie wordt als noodzaak gezien
als het gaat om nauwe, vriendschappelijke relaties met anderen. Hierbij gaat het om de wens
om deel te nemen aan gezamenlijke, niet-concurrerende activiteiten. De motivatie van de
leerling wordt geactiveerd als er meer aansluiting is door vriendschappelijke samenwerking
in een groep. Leerlingen kunnen gefrustreerd raken als ze niet samen mogen studeren, of
wanneer leerlingen voor de groep bekritiseerd of voor schut worden gezet (Keller, 1983).

1.2.3 Vertrouwen
De derde pijler van het ARCS model is vertrouwen. Psychologische studies hebben
uitgewezen, dat vertrouwen verschillende vormen aan kan nemen. Vertrouwen kan worden
verdeeld in twee subcategorieën, namelijk vertrouwen van anderen en vertrouwen in jezelf
(Keller 1983).
Vertrouwen van anderen
Een algemene bekende theorie van vertrouwen betreft het individuele vertrouwen van
anderen. Deze theorie wordt de self-fulfilling prophecy3 genoemd. Een belangrijke factor bij
de self-fulfilling prophecy is dat de docent gelooft in de leerling, dat hij zelf kan leiden tot een
gewenste verandering. Het is niet voldoende om tegen de leerling te zeggen dat hij het kan.
Het gaat om het geloof. De docent heeft het vertrouwen dat het lukt, ondanks de eventuele
obstakels (Keller, 1983).
Vertrouwen in jezelf
Er zijn diverse concepten over het vertrouwen in jezelf. Het concept van locus of control
4

verwijst naar de verwachtingen die een persoon heeft ten aanzien van invloeden die elkaar

2

aansluiten bij
Een self-fulfilling prophecy is een vooronderstellen of een voorspelling, die uitsluitend als een gevolg
van te zijn gemaakt, voldoet aan de verwachte of voorspelde gebeurtenis en bevestigt hierdoor zijn
eigen “nauwkeurigheid (Watzlawick, 2010).
4“Locus of control of beheersingsoriëntatie is een term uit de psychologie waarmee de mate wordt
aangeduid waarin iemand de oorzaken van wat hem overkomt bij zichzelf of juist buiten zichzelf zoekt.
3
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versterken. Zo zijn er personen die veronderstellen dat goede cijfers, vrienden en promoties
het gevolg zijn van de eigen kracht en het initiatief dat iemand toont. Dit is een intern
georiënteerd persoon. Het tegenovergestelde is een extern georiënteerd persoon, die gaat er
vanuit dat resultaten het gevolg zijn van geluk of door beslissingen van anderen
(Keller,1983).
Een ander concept dat gaat over het vertrouwen in jezelf is de attribution theory. Deze
suggereert dat het toekennen van succes of falen afhankelijk is van relatief stabiele factoren,
zoals persoonlijke bekwaamheid of de moeilijkheidsgraad. Dit zijn stabielere factoren dan de
onstabiele factoren, die horen bij het concept locus of control, zoals inspanning en geluk. De
stabielere factoren zijn betere voorspellers (Keller,1983).
Een derde concept dat betrekken heeft op het vertrouwen in jezelf is, die van personal
causation. Hierbij gaat het om competenties waarbij organismen het vermogen hebben om
effectief te kunnen communiceren met hun omgeving. Dit idee is nog verder uitgewerkt in het
concept van self-efficacy. Dit verwijst naar de persoonlijke overtuiging dat men het gedrag,
dat noodzakelijk is voor succes, uitgevoerd kan worden (Keller, 1983).
Het laatste concept dat ten grondslag ligt is het learned helplessness. Learned helplessness
ontstaat wanneer een persoon succes wil hebben en het ook verwacht, maar dat dit succes
eigenlijk onmogelijk is (Keller, 1983).
STRATEGIEËN VOOR VERTROUWEN
Er zijn verschillende strategieën waarbij het vertrouwen bij leerlingen vergroot kan worden.
Het creëren van een vergelijkbare situatie waarbij een leerling al eerder succes heeft gehad,
zorgt ervoor, dat het vertrouwen vergroot wordt. Dit komt omdat de verwachting van de
leerling is gebaseerd op een combinatie van een geschiedenis, waar de leerling al eerder
succes heeft ervaren en de vergelijkbare situatie die gecreëerd is. Wanneer er een
onbekende situatie voor de leerling is, dan is over het algemeen de verwachting op het
behalen van succes laag. Om er voor te zorgen dat de verwachtingen van de leerlingen hoog
zijn of hoog worden, is het noodzakelijk om een het aantal positieve verwachtingen te
verhogen. Het doel van deze strategie wordt het verhogen van het aantal succeservaringen
in vergelijkbare situaties. Een leerling is niet geholpen met het maken van eenvoudige,
kinderlijke taken. De taken moeten wel hetzelfde niveau hebben als het einddoel (Keller,
1983).
Locus of control is een eigenschap van iemands persoonlijkheid, en er kunnen grofweg twee soorten
onderscheiden worden:
 intern: Iemand met een interne locus of control gelooft dat hij zijn eigen leven bepaalt.
 extern: Iemand met een externe locus of control gelooft dat zijn leven bepaald wordt door zijn
omgeving, het lot, toeval of andere mensen (Wikipedia, 2013).
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Een strategie waarbij het vertrouwen bij leerlingen vergroot kan worden, is te realiseren door
gebruik te maken van educatieve-ontwerp strategieën die succes geven. Er zijn twee
educatieve strategieën die gevolgen hebben voor het leren van leerlingen. Deze strategieën
zijn organisatorische structuren en doelstellingen. Vergelijkende organisatorische structuren
kunnen het gevoel van relevantie vergroten. Daarnaast kunnen de vergelijkende
organisatorische structuren de verwachtingen op succes vergroten. Door relaties en
structuren te creëren tussen het bekende en het vergelijkbare met nieuwe materiaal, kan
zowel de motivatie als de verwachting van de leerling vergroot worden. Vergelijkbaar is de
samenhang tussen de doelstelling en de verwachting van succes. De doelstelling moet goed
geformuleerd worden en haalbaar zijn. Een goed geformuleerde doelstelling kan het
motiverende effect verhogen, de angst verminderen en de verwachtingen vergroten (Keller,
1983).
Een andere strategie is het verhogen van het vertrouwen voor succes met technieken die
persoonlijke controle geven op het succes. Deze strategie maakt gebruik van het concept
locus of control. Locus of control verwijst naar de interne versus externe versterkingen voor
het hebben van succes. Dit betekent iets anders dan de verwachtingen voor het succes of
falen. Iemand kan een positieve verwachting hebben voor het slagen van een bepaalde taak,
maar dan kan het nog steeds noodzakelijk zijn, dat de interne of externe locus of control kan
versterken. Een voorbeeld voor het versterken van de persoonlijke controle is een contract
waarbij er een evaluatie plaatsvindt met vooraf afgesproken criteria (Keller, 1983).
Het vergroten van het vertrouwen kan worden gestimuleerd door leerlingen attributionale
feedback5 te geven. Dit zorgt er voor dat er een verbinding wordt gemaakt tussen het
succes, de persoonlijke inzet en het vermogen. Deze strategie is vooral goed voor leerlingen
die denken zoals het concept learned helplessness dat doet. Zij hebben veel moeite om een
verbinding te maken tussen de moeite die zij hebben gedaan en de gevolgen die het heeft.
De docent moet hier speciale aandacht aan besteden, omdat het voor leerlingen moeilijk is
om dit zelfstandig te koppelen. Als een leerling zelf geen causaal verband tussen het gedrag
en de gevolgen kan trekken, dan zal een leerling de oorzaak van het succes of falen zoeken
in een externe factor. Een leerling zal eerder geneigd zijn om te stoppen met een moeilijke
opdracht, omdat de leerling niet het verband ziet dat zijn doorzettingsvermogen de sleutel tot
succes is. De docent kan in dit geval opdrachten ontwerpen, waardoor de leerling te maken
krijgt met steeds moeilijkere opdrachten, maar wel steeds succes ervaart. Tussendoor moet

5

Attributionale feedback is feedback die gegeven wordt door de docent of een andere mentor. Deze
feedback kan zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven. De attributionale feedback verbindt de
prestaties met de inspanning die geleverd is. Door het geven van attributionale feedback wordt de rol
die inspanning heeft bij het leveren van prestaties duidelijk (Schunk, 2003).
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de leerling steeds attributionale feedback krijgen. Hierdoor wordt de hulpeloze houding,
oftewel de learned helplessness, van de leerling overwonnen (Keller, 1983).

1.2.4 Voldoening
In de laatste pijler van het ARCS model gaat het over voldoening. Deze categorie gaat over
onderzoek en praktijken, die mensen helpen om zich goed te voelen over de prestaties die
zij hebben geleverd. Volgens de reinforcement theorie6, raken leerlingen meer gemotiveerd
als de opdracht en de beloning goed zijn gedefinieerd. In sommige gevallen raken leerlingen
boos of gefrustreerd als ze een opdracht krijgen en niet weten wat de beloning zal zijn. Dit
heeft te maken met controle.
Wanneer een leerling iets moet doen wat de docent opdraagt en daarvoor een beloning
krijgt, dan neemt de docent controle over het leven van de leerling waardoor de leerling een
wrok kan ontwikkelen. Dit gebeurt vooral wanneer de docent het gedrag bepaald en dit
strookt met de intrinsieke reden7 van de leerling. Er zijn goede manieren om extrinsieke
beloningen8 in leersituaties te gebruiken, die de intrinsieke beloning stimuleren. Het is een
uitdaging om een goed evenwicht te vinden om zo de juiste omstandigheden te creëren
zonder dat de intrinsieke voldoening wordt beheerst en dat intrinsieke voldoening ontwikkeld
wordt (Keller, 1987).
STRATEGIEËN VOOR VOLDOENING
Een strategie om de voldoening te vergroten is het belonen of motiveren van leerlingen. Bij
deze strategie moeten de extrinsieke beloningen met aandacht worden gekozen en ze
moeten selectief zijn, alleen dan kunnen ze de taak versterken (Keller,1983).
Naast het vergroten van het vertrouwen door extrinsieke beloningen kan dit ook worden
gedaan via intrinsieke beloningen. Om de intrinsieke tevredenheid te onderhouden moet er
gebruik gemaakt worden van onverwachte, onvoorwaardelijke beloningen in plaats van de
verwachte beloningen. Dit geldt niet voor saaie taken. Er zijn diverse studies die aangetoond
hebben, dat extrinsieke beloningen er voor kunnen zorgen dat de intrinsieke interesse
afneemt als de beloning al bekend is (Keller,1983).

6

Gedragstherapeut BF Skinner ontwikkelde de reinforcement theorie, dit is een van de oudste
theorieën over motivatie als een manier om gedrag te verklaren en waarom we doen wat we doen
(Redmond, 2014).
7 Intrinsieke beloning: Motivatie die mensen vanuit zichzelf hebben. Hun ambitie, interesse of de
voldoening die ze beleven aan het leveren van een prestatie. Tegenover intrinsieke beloning staat
extrinsieke beloning (Webcommerce, 2007).
8 Extrinsieke beloning: Motivatie die mensen hebben voor het leveren van een prestatie op basis van
een beloning die hen wordt voorgehouden: een diploma, een geldbedrag of enige andere materiële of
immateriële (bijvoorbeeld de status of de familie-eer) tegemoetkoming. Tegenover extrinsieke
beloning staat intrinsieke beloning (Webcommerce, 2007).
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Een andere strategie om de intrinsieke tevredenheid te behouden, is door bij de instructie
gebruik te maken van verbale lof en informatieve feedback. Dit is beter dan gebruik te maken
van bedreigingen, of van externe evaluatie van de prestatie. Deze strategie houdt zich meer
bezig met de soorten gevolgen, die de motivatie kan onderdrukken of juist kan versterken.
De intrinsieke motivatie zal toenemen wanneer er gebruik gemaakt wordt van positieve, geen
controlerende, consequenties, dan dat er gebruik wordt gemaakt van overmatige evaluatie of
van negatieve vormen van controle (Keller, 1983).
Het geven van de juiste feedback is een andere strategie om de voldoening te vergroten. Op
de juiste manier feedback geven, is een voorwaarde om er voor te zorgen dat de voldoening
vergroot wordt. Hierbij is het noodzakelijk dat motiverende feedback meteen na de prestatie
wordt gegeven en dat deze verwijzen naar onderdelen van de prestatie. Daarbij moet de
feedback ook acceptabel zijn. Vormende feedback gaat in op de onderdelen van de prestatie
die niet gestandaardiseerd zijn. Deze moeten dan ook meteen gegeven worden wanneer ze
bruikbaar zijn (Keller, 1983).

1.2.5 Uitbreiding van het ARCS model met de V-pijler: Wilskracht
Keller heeft het ARCS model ontwikkeld, maar
Figuur 4: Subcategorieën van het
ARCS-V model: Wilskracht

dit was niet het eindpunt. Hij is onderzoek
blijven doen naar zijn eigen model en heeft

Wilskracht

hierdoor nog een vijfde pijler aan zijn model





toegevoegd. Het ARCS-V model, als het nu

Implementatie Intentie
Passende Zelfbeheersing
Zelfcontrole

heet, heeft de categorie wilskracht bijgekregen.
(Nakaima, Watanabe, Nakano, & Suzuki,
2014)

Als de leerling de motivatie krijgt, moet deze
vastgehouden worden tot het einddoel gehaald

is. Er zijn verschillende factoren die dit kunnen verstoren. De wil van een leerling zal
aangestuurd en begeleid moeten worden (Nakaima, Watanabe, Nakano, & Suzuki, 2014).
Volgens Keller laat deze categorie zien wat de eerste beginselen van de motivatie zijn. De
definitie van de categorie wilskracht is volgens hem “Een concept van alle acties en attitudes
met betrekking tot het voortbestaan van de inspanning om een doel te bereiken”. In figuur 4
staan de subcategorieën van Wilskracht (Nakaima, Watanabe, Nakano, & Suzuki, 2014).
De categorie wilskracht was in het oorspronkelijke ARCS model niet uitgelegd, maar het
moet wel duidelijk zijn waar wilskracht staat binnen het ARCS model. In figuur 5 is te zien
waar het wilskracht gebied zich bevindt (Nakaima, Watanabe, Nakano, & Suzuki, 2014).
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Figuur 5: Het wilskracht in de cyclus van het ARCS-V model

(Nakaima, Watanabe, Nakano, & Suzuki, 2014).

SUBCATEGORIEËN VOOR WILSKRACHT
Implementatie intentie
Als de Motivatie gevormd is dan gaat dit langzaam over naar de implementatie intentie,
waarbij het beoogde doel gehaald moet worden. Wilskracht zal hierbij zorgen voor het
behoud van de inspanningen die nodig zijn. Docenten moeten bij deze subcategorie zorgen,
dat ze leerlingen helpen bij het vormen van een intentie-wilskracht schakel. Docenten
moeten zich richten op de overgang naar de implementatie intentie door het maken van een
plan dat de intentie weergeeft (Nakaima, Watanabe, Nakano, & Suzuki, 2014).
Passende zelfbeheersing
Bij deze subcategorie moeten docenten strategieën hebben, om leerlingen te helpen met
hun zelfbeheersing en dan het plan wat gemaakt is ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat
worden. Docenten moeten leerlingen helpen met het controleren van hun emotie en hun
capaciteit. Daarnaast moeten zij de leerlingen ook helpen bij het organiseren van hun
leeromgeving (Nakaima, Watanabe, Nakano, & Suzuki, 2014).
Zelfcontrole
Om de wilskracht te handhaven moeten de leerlingen niet alleen zichzelf controleren, maar
moeten ze gelijktijdig hun voortgang voor het objectief leren vaststellen. Door het objectief
leren behouden leerlingen zicht op hun doel en zal daarbij de wilskracht vast worden
gehouden. Het bijhouden van een portfolio is een nuttig middel hiervoor (Nakaima,
Watanabe, Nakano, & Suzuki, 2014).
In dit verdere onderzoek wordt de pijler Wilskracht buiten beschouwing gelaten. Er zijn nog
geen instrumenten ontwikkeld om deze pijler te testen. Dit is wel het geval voor de andere
pijlers.

1.3 ARCS en het onderwijs
Het ARCS model is ontwikkeld door Keller, omdat er volgens hem een gat zat tussen
cognitieve domeinen en de modellen en strategieën. De modellen en strategieën bleven ver
achter qua ontwikkeling. Keller wilde het gat tussen deze twee verkleinen (Hoffmann, 2010).
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Hij beweerde zelfs dat motivatie het verwaarloosd hart van educatieve technologie was
(Shellnut, 1996). Keller wilde de verwaarlozing tussen de theorie en de praktijk verkleinen.
Met het creëren van het ARCS model heeft hij een uniek probleemoplossend proces
gemaakt. Door dit model werd het proces van motivatie eenvoudiger gemaakt (Hoffmann,
2010).
Het ARCS model is een middel dat kan worden ingezet om leerlingen voor te bereiden op
het ontvangen van kennis. Het ARCS model wordt gebruikt voordat het leren gebeurd. Zo
kunnen docenten zien waar motivatie en aandacht ontbreken (Hoffman, 2010). Dit kan
gedaan worden met het course interest survey. Dit is een instrument dat uit kan zoeken hoe
gemotiveerd leerlingen voor een bepaald vak zijn (Keller, 2006). Het ARCS model kan
daarna ingezet worden om leerlingen te motiveren door middel van verschillende technieken.
Hierbij worden alle vier de pijlers van het ARCS model ingezet (Hoffmann, 2010).
Keller’s ARCS model werd voor het eerst uitgevoerd in Japan. Het onderzoek stond onder
leiding van Keller en zijn partner K. Suzuki. Zij werkten op een Junior High samen met een
vijfentwintigtal docenten. Keller en Suzuki hielpen de docenten om te begrijpen wat de
motiverende behoeften van de studenten waren. Dit deden ze door gebruik te maken van de
vier elementen van het ARCS model. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het vertrouwen
bij de studenten ontbrak. Met behulp van het ARCS model konden zij een manier vinden
hoe zij het probleem aan konden pakken (Hoffmann, 2010).

1.4 ARCS in de praktijk
Het ARCS model is niet ontworpen als een model om het gedrag van leerlingen te veranderen.
Ook is het niet bedoeld voor het oplossen van individuele persoonlijkheidsproblemen of om
leerlingen te leren om zelfgemotiveerd te worden. Docenten verwachten dat als zij hun aanpak
veranderen, dat dit leidt tot een verandering in het gedrag van leerlingen, maar dit is niet het
geval. Het model kan wel gemakkelijk worden aangepast en gebruikt als een referentiekader
voor het organiseren van strategieën voor zelfwerkzaamheid (Keller, 1987).
Het ARCS model kan worden gebruikt als instructie-ontwerp en ontwikkeling model. Dit kan
gebruikt worden bij het ontwerpen van lessen. Het model kan worden onderverdeeld in
stappen, namelijk definiëren, ontwerpen, ontwikkelen en evalueren (zie figuur 6) (Keller,
1987).
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Figuur 6: Het Motivatie Ontwerp Model
Definiëren




Ontwikkelen


Probleem classificeren;
Motivatie publiek analyseren;
Motiverende doelstellingen
voorbereiden.



Ontwerp



Motiverende elementen
voorbereiden;
Instructie integreren.

Evalueren



Mogelijke strategieën maken;
Strategieën selecteren.

Uitvoeren van ontwikkeling try-out:
Motiverende resultaten inschatten.

(Keller, 1987).

DEFINIËREN
De definieerfase heeft twee doelen; het analyseren van de doelgroep en het voorbereiden
van de doelstellingen. De eerste stap die genomen moet worden bij het definiëren is het
classificeren van het motivatieprobleem. Als het probleem te maken heeft met motivatie of
instructie, dan kan het ARCS model gebruikt worden (Keller, 1987). Dit geldt ook als het gaat
om vertrouwen, omdat vertrouwen een pijler van het ARCS model is.
De tweede stap is het doen van een analyse van de doelgroep om zo hiaten te zoeken in de
motivatie. Na onderzoek kan blijken dat sommige leerlingen erg gemotiveerd zijn, omdat het
onderwerp hen aanspreekt. Dan zal hun motivatie gestimuleerd moeten blijven worden.
Sommige leerlingen zullen minder gemotiveerd zijn, dus is het noodzaak om strategieën te
gebruiken, waarbij hun motivatie gewonnen kan worden (Keller, 1987).
Een derde stap is het voorbereiden van motiverende doelstellingen. Na het onderzoeken van
de doelgroep zijn er onderdelen waar extra aandacht aan besteed moet worden. Deze
onderdelen kunnen worden opgenomen in de motiverende doelstellingen. Het zou kunnen
zijn dat er op diverse fronten hiaten zijn, dan moet er een balans gevonden worden, zodat de
hiaten allemaal aangepakt kunnen worden (Keller, 1987).
ONTWERPEN
Bij de ontwerpfase zijn er verschillende stappen aan te geven. De eerste stap is het maken
van een lijst met potentiële motiverende strategieën, die toegepast kunnen worden. Hierbij
kan het beste gebruik gemaakt worden van brainstormtechnieken. Als er diverse mogelijk
oplossingen worden gemaakt, dan wordt de kans om de optimale strategie te vinden
verhoogd (Keller,1987).
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Bij de tweede stap moeten de potentiele strategieën worden bekeken en moet daar een
selectie plaats vinden. Om de juiste strategie te kunnen vinden, kunnen de volgende vijf
richtlijnen worden gebruikt: a) neem niet te veel instructietijd, b) doe geen afbreuk aan de
leerdoelen, c) blijf binnen de beperkingen van geld en tijd om de opdracht te realiseren, d)
kies strategie die past bij de doelgroep en e) kies strategieën die verenigbaar zijn met de
persoonlijke stijl van de docent (Keller, 1987).
ONTWIKKELEN
Tijdens de ontwikkelfase is het de bedoeling dat er speciaal materiaal ontwikkeld wordt, wat
noodzakelijk is voor het verhogen van de motivatie. Dit materiaal kan geïntegreerd worden in
de instructie. Hierbij moeten de educatieve materialen die al reeds werden gebruikt herzien
worden, om zo de consistentie te waarborgen (Keller, 1987).
EVALUEREN
In de evaluatiefase zullen zowel de materialen die ontwikkeld zijn als de leerresultaten
geëvalueerd moeten worden. Te vaak worden beslissingen over de effectiviteit van
motiverende strategieën gebaseerd op de scores die gehaald zijn door leerlingen. Dit is geen
goede manier, omdat de prestatie ook door andere factoren beïnvloed wordt, niet alleen door
motivatie. Om de gevolgen juist te beoordelen, is het het beste om het
doorzettingsvermogen, de intensiteit van de inspanning, de emotie en houding te meten
(Keller, 1987).

1.5 Het ARCS-model toegepast
Er zijn diverse studies geweest waarbij het ARCS model getest is. Hieronder staan de
bevindingen van enkele onderzoeken.
SUPPORTIN THE DISTANT STUDENT: THE EFFECT OF ARCS-BASED STRATEGIES ON
CONFIDENCE AND PERFOMANCE
Dit onderzoek werd uitgevoerd door vijf personen die werkzaam zijn aan de universiteiten
van West Georgia, North Texas en South Dakota. Zij wilden de student op afstand helpen
door gebruik te maken van het ARCS model. Het doel van dit onderzoek was om het
onderdeel vertrouwen uit het ARCS model te verbeteren en de prestaties te verhogen bij een
online cursus van de Universiteit van Texas. De studenten werden opgeleid om de Microsoft
Access database te kunnen gebruiken. Bij het onderzoek was er een groep die werkte met
materiaal dat bewerkt was met het ARCS en er was een controlegroep die het onbewerkte
materiaal kreeg (Bond Huett, Moller, Young, Bray, & Cleaves Huett, 2008).
De studie werd uitgevoerd over een periode van vijf en een halve week. De groep die werkte
met het bewerkte materiaal, ontvingen emails waardoor het vertrouwen werd vergroot. De
verdere behandeling van de groep verliep in vier stappen. De eerste stap waren de emails
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waardoor het vertrouwen van de student vergroot zou worden. De tweede stap was dat de
instructeur interventies deed en tactieken gaf op basis van het onderdeel van vertrouwen uit
het ARCS model. De derde stap was het geven van feedback waarbij het geven van de
feedback er tactieken werden gebruikt uit het ARCS model. De laatste stap was dat de
instructeur verschillende materialen gaf aan zowel de controlegroep als de behandelde
groep (Bond Huett, Moller, Young, Bray, & Cleaves Huett, 2008).
Uit het onderzoek kwam naar voren dat er geen significant verschil was op het gebied van
vertrouwen. Wel scoorde de groep die gewerkt had met het bewerkte materiaal hoger dan de
andere groep (Bond Huett, Moller, Young, Bray, & Cleaves Huett, 2008).
ENHANCING RELEVANCE: EMBEDDED ARCS STRATEGIES VS, PURPOSE
Dit onderzoek werd uitgevoerd door twee professoren en een Ph.D. graduate van de
Pennsylvania State Universiteit. Zij wilden graag de relevantie vergroten door de strategieën,
die het ARCS model aanbied. Het doel van onderzoek was om de effecten van intrinsieke
relevantie te vergelijken met de geïntegreerde, extrinsieke relevantie verbeterende
strategieën op basis van het ARCS model. Aan het onderzoek werkten 100 studenten mee.
De helft van de studenten zaten in een klas voor statistieken en de andere helft in een
menselijke fysiologie klas. De helft van een klas kreeg te maken met instructie die gebaseerd
was op relevantie strategieën van het ARCS model. Het overige gedeelte van de klas kreeg
tekstueel materiaal dat niet bewerkt was (Means, Jonassen, & Dwyer, 1997).
Beide groepen kregen dezelfde introductieteksten, die gingen over het menselijk hart. In de
verbeterde materialen werden strategieën opgenomen, waarbij geen afbreuk werd gedaan
aan de leerdoelen. Doelgerichtheid en vertrouwdheid werden opgenomen bij leerdoelen,
zodat deze zorgden voor een verbetering van de relevantie. De studenten werden willekeurig
voorzien van het bewerkte materiaal ofwel het onbewerkte materiaal (Means, Jonassen, &
Dwyer, 1997).
De resultaten die uit het onderzoek naar voren kwamen, lieten zien dat studenten, die
gewerkt hadden met de materialen, die gebaseerd waren op relevantie strategieën, een
hogere motivatie niveau hadden en beter hadden gepresteerd bij hun taken. Uit het
onderzoek bleek verder dat een belangrijke factor in het voorspellen van de motivatie het
persoonlijke nut van de instructie was (Means, Jonassen, & Dwyer, 1997).
USING ARCS MODEL TO PROMOTE 11TH GRADERS' MOTIVATION AND ACHIEVEMENT
IN LEARNING ABOUT ACIDS AND BASES
Dit onderzoek werd uitgevoerd in Taiwan door twee onderzoekers. Het doel van deze studie
was om het ARCS model toe passen bij 11de klassers en te kijken of de motivatie en de
prestatie verbeterd waren. De leerstof ging over de chemische reacties van zuren en basen.
21

Er werden door de leerlingen zelf groepen van zeven of acht leerlingen gevormd. Er was een
experimentele en een controlegroep (Feng & Tuan, 2005).
De deelnemers werden geselecteerd uit een rurale, openbare senior high school. In de
experimentele groep zaten 35 jongens en 17 meisjes. In de controlegroep zaten 25 jongens
en 15 meisjes. Binnen deze klassen werden er groepen van 7 of 8 gevormd. De groepen
werden willekeurig samengesteld. Elke groep kreeg een werkblad met daarop een specifieke
taakomschrijving. De experimentele groep kreeg een leeromgeving waarbij de criteria
aandacht, relevantie, vertrouwen en voldoening uit het ARCS model werden toegepast. Stap
voor stap kreeg deze groep te maken met taken die steeds moeilijker werden, waardoor het
vertrouwen steeds verder toe zou nemen (Feng & Tuan, 2005).
Groepen in de experimentele klas hadden een hogere motivatie gekregen. Het vertrouwen
dat leerlingen hadden gekregen bij het leren van de stof, is bij de leerlingen die gebruik
maakten van het ARCS-instructie toegenomen. Ook waren de verschillende strategieën die
leerlingen kunnen helpen bij het aanpakken van de leerstof toegenomen (Feng & Tuan,
2005).
LEARNING FOREIGN LANGUAGE THROUGH AN INTERACTIVE MULTIMEDIA
PROGRAM: AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE EFFECTS OF THE RELEVANCE
COMPONENT OF THE ARCS MODEL
Dit onderzoek werd uitgevoerd door Mei-Meichang, van de universiteit van Science en
Technologie, en door James Lehmang, werkzaam aan de Purdue University. Het hoofddoel
van het programma was om leerlingen te leren hoe er met kritiek omgegaan moest worden.
Dit moest in het Engels en dit zou de communicatieve competentie van de studenten
bevorderen. Voor het onderzoek werd er gebruik gemaakt van een web-based instructie.
Tijdens het onderzoek werd gebruik gemaakt van strategieën die te maken hadden met de
pijler relevatie. Hiervoor gebruikten ze de checklist die Keller had ontwikkeld. Eén
experimentele groep kreeg de versie, waarbij gebruik gemaakt werd van het ARCS model en
de andere groep was een controlegroep (Chang & Lehman, 2002).
Uit het onderzoek kwamen de volgende conclusies. Studenten met een hoge intrinsieke
motivatie scoorden hoger, dan studenten met een lage intrinsieke motivatie. Studenten die in
het programma zaten waarbij gebruik gemaakt werd van de relevantie strategieën, scoorden
hoger dan studenten, die hier geen gebruik van hadden gemaakt. Studenten die een hoge
intrinsieke motivatie hadden en gebruik maakten van het programma met relevantie
strategieën scoorden het hoogst op de begripstest en het motivatie belevingsonderzoek
(Chang & Lehman, 2002).
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1.6 Kritiek op het ARCS-model
Studenten aan de Katholieke Universiteit van Leuven hebben het ARCS model van Keller
bestudeerd. Zij hebben daarbij ondervonden dat het model waarde heeft, maar zij hebben
een drietal beperkingen van het model gevonden. Het model bevat een aantal prescriptieve9
strategieën, maar dat geeft geen garanties. Alle strategieën die worden gepresenteerd in het
onderzoek, zijn effectief, maar hun effectiviteit hangt nauw samen met de persoonlijkheid van
de instructeur. De keuze voor de strategie en het oordeel daarover wordt gedaan door de
instructeur en niet door objectieve criteria. Hierdoor is het model niet heuristisch10 (Matthys,
Verplancke, & Wybo, 2014).
Een tweede beperking die zij hebben gevonden is, dat het geen gedragsveranderingsmodel
is. Met het model worden geen individuele persoonlijkheidsproblemen opgelost of wordt er
leerlingen niet geleerd om zelf-motiverend te zijn. Het model richt zich vooral op de groep en
op de veronderstelling dat de groep als geheel ook positief zal reageren als zij te maken
krijgen met motiverende strategieën. Het model veronderstelt verder dat het motiverende
probleem ligt in de instructie en niet bij de persoonlijkheid van leerlingen. Bij het formuleren
van doelstellingen mag de instructie worden verbeterd, maar kan de persoonlijkheid van
leerlingen niet worden aangepast (Matthys, Verplancke, & Wybo, 2014).
De tweede beperking die door de Katholieke Universiteit van Leuven wordt genoemd, wordt
door David Brooks en Duane Shell bevestigd. Zij zeggen dat succesvolle docenten bezig zijn
met de motivatie en het identificeren van de motivatie als belangrijk proces binnen het
onderwijs. Maar volgen Brooks en Shell verwijst geen enkele van de pijler van het ARCSmodel naar de intrinsieke leersystemen van de leerling zelf (Brooks & Shell, 2006).
De eerste stap van het ARCS model is om de aandacht van de leerling te trekken. De
stappen die daarop volgen zorgen ervoor, dat deze aandacht blijft. Hier worden vooral
probleemoplossende vaardigheden besproken, die samen hangen met de cognitieve
vaardigheden, maar er wordt niet gekeken naar het intrinsieke leersysteem van de leerling.
Wel wordt er gebruik gemaakt van evaluatiegesprekken die met leerlingen worden gevoerd.
Deze gaan dan over de houding van de leerling, maar daar wordt niet dieper op ingegaan.
ARCS is vooral een model waarbij instrumenten worden aangereikt, waardoor er
veranderingen komen in het educatief ontwerp. Er wordt alleen weinig expliciete aandacht
gegeven aan de motivatie (Brooks & Shell, 2006).

9

Prescriptieve strategie: Strategie die een bepaalde handeling of resultaat verplicht stelt
(Webcommerce, 2007).
10 Heuristisch: die of dat te maken heeft met een wetenschappelijke strategie om problemen
systematisch op te lossen en dingen methodisch te ontdekken (Webcommerce, 2007)
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Volgens de Katholiek Universiteit van Leuven is een derde beperking van het model, dat het
gebruik van ARCS in een klassencontext werkt, maar dat het in andere contexten niet
vanzelfsprekend is. Dit betekent dat het model niet overal toegepast kan worden. Het is wel
getest in webbased contexten en hierbij is het wel bewezen dat het ARCS model werkt
(Matthys, Verplancke, & Wybo, 2014).
Naast een aantal beperkingen heeft de Katholiek Universiteit van Leuven ook een aantal
bedenkingen bij het ARCS model. Zo kent het model een viertal verschillende motiverende
categorieën, deze worden gepresenteerd als losse elementen met bijhorende strategieën.
De vier categorieën zijn in werkelijkheid niet zo gescheiden, zoals Keller ze presenteert.
Motivatie is immer een optelsom van verschillende factoren. Een voorbeeld: “Het gebruik van
anekdotes zal zowel de interesse opwekken (aandacht) als de relevantie van de leerstof
aantonen (bijvoorbeeld door cultuurrelevante voorbeelden aan te halen in de anekdote)”
(Matthys, Verplancke, & Wybo, 2014).
Een andere beperking van het ARCS is, dat deze pas optimaal werkt als de doelstelling van
het onderwijs hierop afgesteld is. De leeromgeving moet volgens het ARCS model uitdagend
zijn. Er moet ruimte voor leerlingen zijn om vragen te stellen, verbanden te leggen en
discussie te voeren. Een voorbeeld: “De leerlingen zullen pas ingaan op hun
nieuwsgierigheid wanneer ze zich geen zorgen hoeven te maken omtrent wat de gevolgen
zijn van het nemen van risico's (bijvoorbeeld straf bij fouten maken)” (Matthys, Verplancke, &
Wybo, 2014).
Een vraag die de Katholiek Universiteit van Leuven zich steltt is: “Moet elke strategie voor
elke leerling in dezelfde mate aanwezig zijn?” (Matthys, Verplancke, & Wybo, 2014). Een
grote hoeveelheid aan strategieën zal niet automatisch zorgen voor de ideale instructie. Niet
iedere leerling moet in de dezelfde mate onderworpen worden aan de strategieën en niet
iedere klas heeft baad bij het gebruik van bepaalde strategieën. Katholiek Universiteit van
Leuven heeft voor dit argument ondersteuning gevonden bij Yerkes-Dodson wet (Matthys,
Verplancke, & Wybo, 2014). Opwinding is een belangrijk onderdeel van veel leertheorieën.
Opwinding hangt nauw samen met angst, aandacht, opwinding, stress en motivatie. Een van
de bevindingen die betrekking heeft tot opwinding is Yerkes-Dodson wet11. Deze wet
voorspelt een omgekeerde U tussen de factoren opwinding en prestatie (zie figuur 7).
Opwinding zorgt voor verandering in de motivatie. Als er te veel opwinding is zorgt dit voor
een hyperactieve leerling, terwijl te weinig opwinding zorgt voor een trage leerling. Het
optimale niveau voor opwinding is normaal gesproken lager voor moeilijke of cognitieve

11

Deze is voor het eerst waargenomen door Robert M. Yerkes en John D. Dodson in 1908.
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taken, er wordt dan concentratie vereist, of

Figuur 7: Niveau van opwinding

hoger als er voor de taken
doorzettingsvermogen nodig is (Yerkes &
Dodson, 1908).
Dit kan gekoppeld worden aan de eerste
pijler van het ARCS model, aandacht. De
aandacht van een leerling moet worden
getrokken en vast gehouden worden.
Hierbij moet de leerling niet over
gestimuleerd worden, omdat dit aan de ene

(Yerkes & Dodson, 1908)

kant kan leiden tot hyperactiviteit aan de
ene kant en angst aan de andere kant (Keller, 1987).
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Hoofdstuk 2 Methode van onderzoek en onderzoeksvragen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de werkwijze van het onderzoek. Hierbij wordt
beschreven hoe de gegevens verzameld en geanalyseerd zijn en waarom voor deze wijze is
gekozen.

2.1 Doel van het onderzoek
Hoe kan ik met behulp van het ARCS model er voor zorgen, dat het vertrouwen van
leerlingen bij het maken van aardrijkskundige toetsen wordt vergroot?
De hoofdvraag dekt het kader dat wordt geschetst bij de verlegenheidssituatie. Leerlingen
hebben meer vertrouwen nodig en het ARCS-model is daar een mogelijkerwijs een oplossing
voor. Door het vergroten van het vertrouwen van leerlingen kunnen zij betere resultaten
halen. De centrale doelstelling van het onderzoek is om uit te zoeken of het ARCS model
van Keller een bijdrage kan leveren aan het vergroten van vertrouwen bij het maken van
toetsen voor het vak aardrijkskunde.

2.2 Controlegroep
Bij dit onderzoek is er een interventiegroep en een controlegroep. De reden dat er bij dit
onderzoek gebruik gemaakt wordt van een controlegroep is dat er bij vergelijkbare
onderzoeken van Bond Huett, Moller, Young, Bray, & Cleaves Huett (2008), Means,
Jonassen, & Dwyer (1997), Feng & Tuan, (2005), Chang & Lehman (2002) en Robb (2010)
ook gebruik werd gemaakt van een controlegroep. Bij het laatste genoemde onderzoek werd
ook gebruik gemaakt van CIS.
Voor het onderzoek is er een interventiegroep die te maken krijgt met bewerkte materialen
en een controlegroep die het reguliere materiaal krijgt. De interventiegroep bestaat uit 10
meisjes en 10 jongens. In deze groep zitten drie leerlingen die de overstap hebben gemaakt
van vwo 5 naar havo 5. Er zitten in deze groep geen leerlingen, die dit schooljaar zijn
gedoubleerd. De controlegroep bestaat uit 14 meisjes en 11 jongens. Deze groep heeft een
andere docent. In deze groep zitten ook drie leerlingen die overgestapt zijn van vwo 5 naar
havo 5. Daarnaast zijn er nog twee leerlingen die vorig jaar gezakt zijn voor hun examen.
De leerlingen in de interventiegroep krijgen materiaal, waarbij er strategieën zijn toegepast
die het vertrouwen bij leerlingen vergroten. Hierdoor kan het vertrouwen, dat leerlingen
succesvol kunnen zijn, worden vergroot. Leerlingen die vertrouwen in het potentieel succes,
zullen ook vaker de vereiste inspanning leveren om succesvol te zijn (Bond Huett, Moller,
Young, Bray, & Cleaves Huett, 2008).
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De leerlingen in de interventiegroep en de controlegroep kregen met dezelfde toetsen te
maken. Voordat de interventies plaats vonden hebben beide klassen drie cijfers behaald dit
schooljaar. Daarvan waren twee cijfers behaald door het maken van een toets. De eerste
toets telde anderhalf keer mee en de tweede toets één maal. Het laatste cijfer was een
praktische opdracht. Deze werd in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Het
gemiddelde van de toetsen van de interventiegroep lag voor de interventies op 6,18 en
hadden een standaarddeviatie van 0,89. De controlegroep had op dat zelfde moment een
gemiddelde van de toetsen van 6,12 en hadden een standaarddeviatie van 0,71. Alleen op
de eerste toets had de interventiegroep beter gepresenteerd dan de controlegroep. De
interventiegroep had wel hoger gescoord voor de praktische opdracht.

2.3 Gebruik van de Course Interest Survey vragenlijst
Het was mogelijk dat er op dit moment al onderdelen van het ARCS-model in het leerproces
van de leerlingen werden toegepast. Het leerproces zou dan op die gebieden niet aangepast
te hoeven worden. Om dit te meten werd er gebruik van de vragenlijst die door Keller (2006)
is ontwikkeld om de verschillende onderdelen van het ARCS-model te testen. De naam van
deze vragenlijst is Course Interest Survey (CIS).

2.3.1 Vragenlijst
Om de gehele groep in één keer te kunnen bevragen en om te meten of daadwerkelijk het
vertrouwen bij leerlingen is toegenomen, wordt er bij dit onderzoek gebruik gemaakt van de
Course Interest Survey. De reden dat er werd gekozen voor een vragenlijst was, dat de
leerlingen allen op dezelfde manier worden bevraagd (Donk, van der & Lanen, van, 2013) en
hierdoor kunnen alle leerlingen bevraagd worden. De Course Interest Survey (CIS) was
ontwikkeld door Keller (2006) om de reacties van leerlingen in een klassikale instructie te
meten. Deze vragenlijst geeft een maatstaf voor het meten van de onderdelen van het
ARCS-model, waarvan vertrouwen een onderdeel is. Hierdoor kon deze vragenlijst gebruikt
worden voor dit onderzoek. De vragenlijst kan meten of het vertrouwen bij leerlingen vergroot
is. Deze vragenlijst is ontwikkeld om de theorie te onderbouwen. De items die gevraagd
worden in CIS zijn geijkte maatstaven van de psychologische constructen, zoals locus of
control en de behoefte aan prestaties. Deze zijn beschreven in het theoretisch hoofdstuk.
Het doel van deze vragenlijst is om uit te vinden hoe gemotiveerd de leerlingen zijn, waren of
verwacht worden (Keller, 2006) .
De CIS vragenlijst was gebruikt in het onderzoek van Cathy Robb (2010) om te meten of de
motivatie bij leerlingen is vergroot. Daarnaast werden door deze vragenlijst de onderdelen
aandacht, relevantie, vertrouwen en tevredenheid gemeten. De leerlingen kregen deze
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vragenlijst elektronisch voorgelegd (Robb, 2010). In dit onderzoek kregen de leerlingen de
vragenlijst analoog aangeboden.
De vragenlijst was zo opgesteld dat ook middelbare scholieren deze kunnen gebruiken. De
vragenlijst kan worden aangepast aan specifieke situaties. Items als “deze cursus” of “deze
les” kan veranderd worden in en specifieke situatie van de afnemer. De inhoud van de items
kan niet worden veranderd, omdat deze gebaseerd zijn op de specifieke onderdelen van
motivatie (Keller, 2006).
De vragenlijst was bewerkt voor de specifieke situatie voor die onderzoek geldt. De
vragenlijst is terug te vinden in bijlage 1. De vragenlijst was vertaald naar het Nederlands en
terminologieën, zoals “deze cursus” zijn aangepast bij deze lessen. Bij de vragenlijst worden
er diverse stellingen gegeven. Deze stellingen worden gewaardeerd door de leerling door
middel van een schaal van één tot en met vijf. Er zijn in totaal 34 stellingen. Als de leerling
overal de maximale score invult, betekent dit dat er maximaal 170 punten gescoord kunnen
worden (Keller, 2006).
Figuur 8: Course Interest Survey scoringswijzer
Aandacht:
1
4 (omgekeerd)
10
15
21
24
26 (omgekeerd)
29

Relevantie:

Vertrouwen:

2
5
8 (omgekeerd)
13
20
22
23
25 (omgekeerd)
28

3
6 (omgekeerd)
9
11 (omgekeerd)
17 (omgekeerd)
27
30
34

Voldoening:
7 (omgekeerd)
12
14
16
18
19
31 (omgekeerd)
32
33

(Keller, 2006).

De stellingen in de vragenlijst moeten worden verdeeld over de vier categorieën. Deze
verdeling is terug te vinden in figuur 8. De scores moeten per categorie worden opgeteld. Bij
het optellen moet er rekening worden gehouden met het feit dat sommige items zijn
gemarkeerd, namelijk als omgekeerd. Deze stellingen zijn op een negatieve manier gesteld.
Dat betekent dat de antwoorden omgekeerd moeten worden voordat zij worden opgeteld.
Een vijf wordt dan één en een één wordt een vijf (Keller, 2006).

2.3.2 Afname van de vragenlijst
De vragenlijst wordt bij beide groepen tweemaal afgenomen. De interventiegroep kreeg de
vragenlijst voorgelegd voordat zij te maken gaan krijgen met het bewerkte lesmateriaal. Aan
het einde van de periode kregen zij deze nog een keer voorgelegd. De controlegroep kreeg
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op dezelfde momenten de vragenlijst. Om de resultaten van de CIS vragenlijst en de
toetsresultaten te vergelijken heb ik de leerlingen gecodeerd. De leerlingen in de
interventiegroep beginnen met de letter A en worden voorzien van een cijfer. Het cijfer
kregen ze door de positie die ze hebben als ze op alfabetische volgorde staan.
Na het afnemen van de vragenlijst kan worden bekeken op welke interventies van ARCSmodel leerlingen op het Norbertus College uitvallen. Hierna konden de strategieën die Keller
heeft ontwikkeld in het lesmateriaal worden toegepast.
Er wordt niet alleen gekeken naar de gemiddelde scores van de interventiegroep. Daarnaast
worden de individuele scores van de leerlingen bekeken. Leerlingen met een lage score op
een bepaald onderdeel komen tijdens de lessen op een intensievere manier met de
strategieën in aanraking door hen meer begeleiding te geven. Dit gebeurt vooral op de
strategieën die individueel toe te passen zijn, zoals het geven van feedback, het geven van
meer bewerkte materialen, ze meer uitdaging te geven tijdens de competitievormen,
controleren of ze aantekeningen maken en ze extra te stimuleren bij het bonussysteem.

2.4 Ontwikkeling lesmateriaal
Het ARCS model bestaat oorspronkelijk uit 12 subcategorieën (elementen), die beschreven
staan in figuur 9. Door de uitbreiding van het ARCS model met een vijfde categorie bestaat
het ARCS-V model uit 16 elementen. Bij dit onderzoek werd de vijfde categorie niet
meegenomen. De elementen kunnen door de strategieën, die besproken zijn bij de uitleg van
het ARCS model, worden toegepast in de lesstof. Hieronder staat beschreven hoe er
gewerkt is aan de ontwikkeling van het lesmateriaal.

2.4.1 Lesmateriaal
Het bewerkte lesmateriaal dat de leerlingen krijgen wordt volgens het instructieontwerp
model, wat het ARCS model is, gemaakt. De stappen die gevolgd worden voor het
ontwerpen van het leermateriaal zijn: definiëren, ontwerpen, ontwikkelen en evalueren
(Keller, 1987). Deze stappen zijn uitgewerkt in figuur 6.
Tijdens de definieerfase wordt er gekeken wat het probleem is, dat de doelgroep heeft. Dit
wordt gedaan door de leerlingen de Course Interest Survey vragenlijst te laten maken.
Hierdoor kan worden vastgesteld in welke mate vertrouwen kan worden vergroot. Bij het
analyseren van de resultaten is er gekeken welke hiaten er zijn en moet er worden gekeken
welke strategieën deze hiaten op kunnen lossen. Deze hiaten worden uiteindelijk
doelstellingen, om de hiaten te verwijderen. Het is belangrijk dat er wordt gekeken naar de
hoeveelheid hiaten en op welke fronten de hiaten liggen, omdat niet alles ineens aangepakt
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kan worden. Er moet een balans zijn tussen de onderdelen die worden aangepakt. Dat
betekent dat de doelstellingen die gevormd worden ook in balans zijn (Keller, 1987).
De tweede fase van het instructieontwerp is de ontwerpfase. Hierbij moet er gekeken worden
naar de potentiële strategieën die toegepast kunnen worden en moet er een selectie worden
gemaakt. Deze strategieën moeten passen bij de doelstellingen die geformuleerd zijn bij de
definieerfase (Keller, 1987).
In de ontwikkelfase wordt het materiaal gemaakt, dat de motivatie zou kunnen verhogen
(Keller,1987). Bij dit onderzoek wordt er vooral de nadruk gelegd op het vergroten van
vertrouwen. Daarom zullen vooral de strategieën die het vertrouwen vergroten worden
toegepast in het lesmateriaal dat ontwikkeld wordt.
De laatste fase is de evaluatiefase. Hierbij worden zowel de leerresultaten, de toegenomen
motivatie en het vertrouwen en het materiaal dat ontwikkeld is geëvalueerd (Keller, 1987).
De leerresultaten worden gevolgd via magister, het cijferprogramma, dat gebruikt wordt op
de school waar de behandelde groep les krijgt. Om te kijken of het vertrouwen en de
motivatie vergroot is, wordt de Course Interest Survey vragenlijst afgenomen. De materialen
die gebruikt zijn tijdens de lessenreeks kunnen beoordeeld worden met de Instructional
Materials Motivation Survey. Deze vragenlijst test of het instructiemateriaal motiverend
genoeg is.

2.5 Afname van de Course Interest Survey vragenlijst
Voordat de leerlingen de toets gaan maken krijgen zij de vragenlijst nogmaals voorgelegd,
zodat er daarna bekeken kan worden of er verbeteringen zijn opgetreden. Hierdoor kan er
worden vastgesteld of het vertrouwen bij leerlingen is vergroot.
De vragenlijst wordt hier nog een keer ingezet, omdat deze kan meten of er verbetering
opgetreden is. In andere onderzoeken zoals in het onderzoek van Chang & Lehman (2002)
is op deze manier gewerkt.

2.6 Toetsresultaten
Bij het onderzoek wordt er gebruik gemaakt van de CIS vragenlijst om te bekijken of het
vertrouwen bij de leerlingen is vergroot. Daarnaast wordt er bij dit onderzoek gekeken of het
toepassen van strategieën van het ARCS model ook de resultaten van de leerlingen
vergroot. Daarom wordt er gekeken naar de toetsresultaten van beide groepen op het
moment dat de vragenlijst afgenomen werd en werd er gekeken naar de resultaten van de
interventiegroep als zij hun laatste toetsresultaten hebben gekregen. Hierna wordt dan de
conclusie getrokken of het ARCS-model ook de toetsresultaten kan vergroten.
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Er wordt hierbij alleen gekeken naar de resultaten van de toetsen. Andere resultaten die
behaald zijn, bijvoorbeeld door middel van een praktische opdracht, worden buiten
beschouwing gelaten. De toetsen die de leerlingen krijgen, hebben een vergelijkbaar
karakter. Het zijn 100-minuten toetsen waarbij leerlingen vragen krijgen, die te vergelijken
zijn met de vragen op het centraal examen. De toetsen gaan wel over verschillende
onderwerpen. De eerste toets ging over het domein Wereld, de tweede over Aarde en de
derde over Indonesië, waarbij de twee onderdelen van Wereld en Aarde aan bod komen. De
toetsen zijn op dezelfde manier opgebouwd. Zij bestaan uit vijf opgaves, met elk een aantal
deelvragen. De moeilijkheidsgraad van de toetsen was gelijk aan elkaar. De toetsen waren
alle drie op dezelfde manier beoordeeld. Voor het omrekenen naar de cijfer is dezelfde
normering gebruikt die CITO hanteert bij het beoordelen van de examens.
De drie toetsen zijn terug te vinden in bijlage 10.

2.7 Interview
Om het onderzoek af te sluiten wordt er gekeken of de onderdelen van het ARCS-model een
bijdrage leveren aan het vertrouwen en dus ook invloed hebben op de leerprestaties van de
leerlingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een interview. Het interview zorgt voor
kwalitatieve gegevens, naast de kwantitatieve gegevens die zijn voortgekomen uit de CIS
vragenlijst. De kwalitatieve gegevens geven meer inzicht en begrip en het geeft het een
doorkijk naar onbekend terrein (Zwieten, van & Willems, 2004).
Tijdens dit interview worden leerlingen geïnterviewd met een lage of hoge score op de CIS
vragenlijst. Tijdens het interview wordt er gekeken of de leerlingen de elementen van het
ARCS model dit als een verrijking ervaren en of hun resultaten hierdoor zijn toegenomen.

2.7.1 Afname van het interview
Via een paneldiscussie worden er twee groepen van vier leerlingen uit de interventiegroep
bevraagd. Een paneldiscussie is een methode waarbij er met een groep leerlingen een
discussie kan worden gevoerd (Webcommerce, 2007). De keuze voor een interview is dat er
doorgevraagd kan worden (Donk, van der & Lanen, van, 2013) om zo aan extra data te
komen. Daarnaast geeft een interview geen cijfermatige informatie, maar geeft het
meningen en motieven van leerlingen (Zwieten, van & Willems, 2004). Door gebruik te
maken van een interview via een paneldiscussie kunnen leerlingen op elkaar reageren,
elkaar aanvullen en kan er gekeken worden via meerdere perspectieven (Donk, van der &
Lanen, van, 2013).
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De leerlingen krijgen open vragen voorgelegd waarop zij kunnen reageren. De open vragen
zijn terug te vinden in de bijlage. Daarnaast zijn er voor het onderzoek een aantal stellingen
voorbereid waarop de leerlingen kunnen reageren. De open vragen hebben betrekking op de
afgelopen periode en of leerlingen verschil hebben ervaren met andere periodes. De
stellingen zijn afgeleid van de strategieën die toegepast zijn tijdens het onderzoek.
De leerlingen worden geïnterviewd in twee verschillende groepen. De groepen worden
doelgericht samengesteld, om zo een groep te creëren die dezelfde relevante variabelen
hebben (Zwieten, van & Willems, 2004). De groepen worden samengesteld op basis van de
CIS vragenlijst. In de ene groep komen leerlingen te zitten met een lage score op
vertrouwen. Bij een gelijkwaardige score op vertrouwen, wordt er ook gekeken naar de
andere categorieën. De leerling die daarbij de laagste score heeft, wordt ondervraagd. Dit
wordt gedaan omdat er ook andere strategieën dan alleen vertrouwen strategieën toegepast
zijn in het onderzoek. In de tweede groep komen leerlingen te zitten met een hoge score op
vertrouwen. Bij deze leerlingen zitten er geen leerlingen met een gelijkwaardige score. In
totaal worden er acht leerlingen geïnterviewd, waardoor 42 procent van de groep
ondervraagd wordt. Het aantal leerlingen zegt nog niets over de duidelijkheid van het
onderzoek, het is belangrijker dat de onderzoeksgroep relevante kenmerken heeft (Zwieten,
van & Willems, 2004) en beide groepen hebben dat.
Van de interviews worden geluidsopnames gemaakt. Hieruit worden daarna citaten gehaald
en verwerkt in de conclusies.
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Hoofdstuk 3 Praktische relevantie
In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op de praktische relevantie van het hoofdstuk. Hierin
wordt beschreven waarom dit onderzoek de praktijk kan ondersteunen.
In de huidige situatie, zoals die in de verlegenheidssituatie is geschetst, hebben de
leerlingen aan het Norbertuscollege moeite hebben met het vak aardrijkskunde. Die onvrede
is vooral terug te vinden op het gebied van toetsen. Leerlingen behalen lagere cijfers dan dat
zij verwachten en verliezen het vertrouwen in het vak aardrijkskunde en in de toetsen. Dit is
uit gesprekken met de leerlingen naar voren gekomen. Dit onderzoek kan een bijdrage
leveren aan het vergroten van het vertrouwen, waardoor de toetsresultaten kunnen
verbeteren.
Het ARCS-model is een motivatiemodel waarbij vertrouwen een pijler is. Door het gebruik
van ARCS-model kan de motivatie, en ook het vertrouwen, vergroot worden (Keller, 1979).
Na bestudering van de literatuur is gebleken dat het toepassen van de strategieën effect
hebben op de motivatie, het vertrouwen en de leerprestaties van studenten. In het eerste
onderzoek dat Keller samen met K. Suzuki heeft gedaan bleek, dat na onderzoek het
vertrouwen bij de studenten ontbrak (Hoffmann, 2010). Dit is ook het geval bij de leerlingen
op het Norbertuscollege. Door het ARCS model te gebruiken, hebben zij een manier
gevonden om het vertrouwen te vergroten (Hoffmann, 2010). Dit is beschreven in paragraaf
1.5 Het ARCS-model toegepast.
Volgens Keller (1987) kunnen het toepassen van de strategieën, ofwel het plegen van
interventies, het vertrouwen en de motivatie van leerlingen vergroten. Daarbij worden de
leerprestaties ook vergroot. De strategieën zijn terug te vinden in figuur 2.
Uit het besturing van de literatuur is naar voren gekomen dat het gebruik van de CIS
vragenlijst een goede manier is om te bekijken waar de hiaten met betrekking tot het
onderzoek bij de onderzoeksgroep zitten. Dit is beschreven in paragraaf 2.5 Afname van de
Course Interest Survey vragenlijst. Daarom is bij de onderzoeksgroep de vragenlijst
afgenomen.
Naar aanleiding van de CIS vragenlijst die afgenomen is, in zowel de interventiegroep als in
de controlegroep, is er gekeken naar de onderdelen van het ARCS model, die een lage
score hebben en naar de pijler vertrouwen. Op basis van deze CIS vragenlijst is er een
keuze gemaakt voor de interventies die plaats gingen vinden in de interventie groep. In
andere onderzoeken die beschreven zijn in het literatuurhoofdstuk “Het ARCS model

33

toegepast” is er ook gebruik gemaakt van een interventiegroep en een controlegroep,
daarnaast werkte ze ook met de CIS vragenlijst.
Mocht uit dit onderzoek naar voren komen dat het vertrouwen en de resultaten verbeterd
zijn, dan zou dit een aanleiding kunnen zijn dat alle docenten aardrijkskunde op het
Norbertuscollege gaan werken met de strategieën die toegepast zijn in het onderzoek. Mocht
daarna blijken dat het effect van deze strategieën ook bij andere docenten het vertrouwen en
de resultaten vergroten, dan kan er gekeken worden of andere vakken de strategieën toe
kunnen passen. Daarnaast zouden docenten aardrijskunde op vergelijkbare scholen deze
strategieën ook toe kunnen passen.
Mocht nu echter blijken dat het vertrouwen en de resultaten niet vergroot zijn bij de
interventiegroep, dan is dit een aanleiding om te onderzoeken welke strategieën wel effect
hebben gehad. Deze strategieën kunnen dan toegepast worden in de lessen.

3.1 Gepleegde interventies
STRATEGIEËN VOOR AANDACHT
Gegeven de huidige situatie hebben de leerlingen op het Norbertuscollege moeite om de
aandacht bij de stof te houden. Dit is naar voren gekomen na afname van de CIS-vragenlijst.
De resultaten hiervan zijn terug te vinden in paragraaf 4.1.1 Resultaten van de vragenlijst.
De leerlingen in de interventiegroep behaalde op deze categorie de laagste score, namelijk
een 3,4. Uit de bestuderen van de literatuur is gebleken dat het toevoegen van de
strategieën humor, het gebruik maken van verschillende lesmaterialen en door gebruik te
maken van de voorkennis van leerlingen de aandacht vergroot kan worden. Dit is
beschreven in paragraaf 1.1.1 Aandacht. Er wordt in dit onderzoek gekozen om meer
strategieën toe te passen voor de categorie aandacht dan voor de categorieën relevantie en
voldoening, omdat de leerlingen een hogere score hebben behaald op die categorieën.
Tijdens de lessenserie worden de strategieën op de volgende manier vorm gegeven. Er
wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen om zo in te gaan op de verschillende
leerstijlen van leerlingen. Daarnaast wordt er tijdens de instructie en het begeleiden gebruik
gemaakt van humor, omdat dit de aandacht kan behouden en voor verrassingen kan zorgen.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de voorkennis, die leerlingen hebben, omdat zo de
nieuwe kennis gekoppeld wordt aan de bestaande kennis. Hierdoor kan het vertrouwen van
leerlingen vergroot worden, omdat het gat tussen hetgeen dat ze kennen en de nieuwe
kennis niet groot is. Leerlingen kunnen tijdens de uitleg of instructie aantekeningen maken,
zodat het werkgeheugen niet overbelast wordt en er wordt gewerkt met verschillende
werkvormen.
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Met de inzet van deze strategieën wordt verwacht dat dit de aandacht van de leerlingen
vergroot. Als de aandacht van de leerlingen vergroot wordt, dan zullen volgens de literatuur
ook de resultaten vergroot worden. Als uit dit onderzoek blijkt dat de aandacht door het
toepassen van deze strategieën vergroot is, dan is het goed voor de docenten op het
Norbertuscollege om deze strategieën over te nemen. Dat zou kunnen beteken dat de
resultaten van alle leerlingen die het vak aardrijskunde volgen vergroot kan worden.
Mocht nu echter blijken dat door het toepassen van deze strategieën de aandacht niet wordt
vergroot, dan is dit een aanleiding verder onderzoek te doen naar strategieën die de
aandacht kunnen verhogen.
STRATEGIEËN VOOR RELEVANTIE
Gegeven de huidige situatie zien de leerlingen op het Norbertuscollege de relevantie in van
het vak aardrijkskunde. Dit is naar voren gekomen na afname van de CIS-vragenlijst. De
resultaten hiervan zijn terug te vinden in paragraaf 4.1.1 Resultaten van de vragenlijst. De
leerlingen in de interventiegroep behaalde op deze categorie een score van 3,5. Uit het
bestuderen van de literatuur is gebleken dat het toevoegen van de strategieën competitie en
zelfverantwoordelijkheid de relevantie kan vergroten. Dit is beschreven in paragraaf 1.1.2
Relevantie.
Tijdens de lessenserie worden de strategieën op de volgende manier vorm gegeven. Er is
meer competitie en prestatie aanwezig. Door gebruik te maken van tussentijdse toetsen, die
passen bij hun niveau, krijgen de leerlingen een goed beeld waar zij op dit moment staan en
krijgen ze erkenning voor hetgeen ze al hebben bereikt, wat hen meer vertrouwen geeft.
Daarnaast zorgt de competitie voor een strijd, omdat zij willen voorkomen dat ze niet zo goed
zijn. Door gebruik te maken van een computerprogramma en hun mobiele telefoon wordt de
aandacht versterkt en kunnen zij antwoorden vanuit de anonimiteit, wat hen minder
kwetsbaar maakt en past het bij hun belevingswereld.
Leerlingen hebben zelf controle over hun eigen leerproces, doordat ze zelf in mogen plannen
wanneer zij hun werk maken.
Met de inzet van deze strategieën wordt verwacht dat dit de relevantie van de leerlingen
vergroot. Als de relevantie van de leerlingen vergroot wordt, dan zullen volgens de literatuur
ook de resultaten vergroot worden. Als uit dit onderzoek blijkt dat de relevantie door het
toepassen van deze strategieën vergroot is, dan is het goed voor de docenten op het
Norbertuscollege om deze strategieën over te nemen. Dat zou kunnen beteken dat de
resultaten van alle leerlingen die het vak aardrijkskunde volgen vergroot kan worden.
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Mocht nu echter blijken dat door het toepassen van deze strategieën de relevantie niet wordt
vergroot, dan is dit een aanleiding verder onderzoek te doen naar strategieën die de
relevantie kunnen verhogen.
STRATEGIEËN VOOR VERTROUWEN
Gegeven de huidige situatie zoals deze geschetst is in de verlegenheidsituatie hebben de
leerlingen op het Norbertuscollege te weinig vertrouwen in het vak aardrijkskunde en hebben
het vertrouwen in zichzelf om succesvol te zijn voor het vak aardrijkskunde verloren. Uit de
CIS-vragenlijst is naar voren gekomen dat leerlingen de hoogste score, namelijk een 3,8
behalen op het onderdeel vertrouwen. Omdat het doel van het onderzoek het vergroten van
vertrouwen is, worden voor deze categorie de meeste strategieën ingezet om dit te
vergroten. Uit het bestuderen van de literatuur is gebleken dat het toevoegen van de
strategieën werken met leerdoelen, de afname van diagnostische toetsen en het geven van
feedback het vertrouwen kunnen vergroten. Dit is beschreven in paragraaf 1.1.3 Vertrouwen.
Tijdens de lessenserie worden de strategieën op de volgende manier vorm gegeven. Er
worden een aantal diagnostische toetsen aangeboden die verschillende niveaus hebben.
Door deze diagnostische toetsen krijgen de leerlingen inzicht in hun ontwikkeling en weten
ze waar ze nog aan moeten gaan werken. Deze diagnostische toetsen kunnen voor een
vergroting van het vertrouwen zorgen.
Daarnaast krijgen de leerlingen leerdoelen, zodat ze een duidelijk beeld hebben wat ze
moeten leren en wat er van hen verwacht wordt. De leerdoelen kunnen aangeven of een
leerling klaar is voor een volgende leersituatie. Volgens de theorie kan het geven van doelen
leiden tot een betere prestatie (Becking, 2012) en zijn ze meer betrokken bij de les.
De leerlingen krijgen tijdens de lessenserie verschillende momenten, die worden voorzien
van feedback. Deze feedback wordt zowel schriftelijk als mondeling aan de leerlingen
gegeven. Toetsen worden voorzien van schriftelijke feedback, werkvormen worden voorzien
van mondelinge feedback. De leerling kan door het krijgen van feedback het succes dat
behaald wordt koppelen aan de inspanning die hij heeft geleverd.
Met de inzet van deze strategieën wordt verwacht dat dit het vertrouwen van de leerlingen
vergroot. Als het vertrouwen van de leerlingen vergroot wordt, dan zullen volgens de
literatuur ook de resultaten vergroot worden. Als uit dit onderzoek blijkt dat het vertrouwen
door het toepassen van deze strategieën vergroot is, dan is het goed voor de docenten op
het Norbertuscollege om deze strategieën over te nemen. Dat zou kunnen beteken dat de
resultaten van alle leerlingen die het vak aardrijkskunde volgen vergroot kan worden.
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Mocht nu echter blijken dat door het toepassen van deze strategieën het vertrouwen niet
wordt vergroot, dan is dit een aanleiding verder onderzoek te doen naar strategieën die het
vertrouwen kunnen verhogen.
STRATEGIEËN VOOR VOLDOENING
Gegeven de huidige situatie hebben de leerlingen op het Norbertuscollege voldoening bij het
vak aardrijkskunde. Dit is naar voren gekomen na afname van de CIS-vragenlijst. De
resultaten hiervan zijn terug te vinden in paragraaf 4.1.1 Resultaten van de vragenlijst. De
leerlingen in de interventiegroep behaalde op deze categorie een score van 3,5. Dit is
dezelfde score die de categorie relevantie behaalde. Daarom is er voor gekozen om bij deze
categorie op dezelfde manier te werken als bij de categorie relevantie. Uit het bestuderen
van de literatuur is gebleken dat het werken met een bonussysteem de voldoening kan
vergroten. Dit is beschreven in paragraaf 1.1.4 Voldoening.
Tijdens de lessenserie worden de strategieën op de volgende manier vorm gegeven. Er
wordt gewerkt met een bonussysteem. waarbij leerlingen op bepaalde momenten extra
punten kunnen verdienen door het hun werk te maken. Ze mogen zelf bepalen wanneer ze
hun werk maken.
Een verdere uitwerking van de toegepaste strategieën is terug te vinden in bijlage vijf, het
lesmateriaal.

3.2 Verwachte resultaten
Door het plegen van deze interventies wordt er verwacht dat het vertrouwen bij leerlingen
vergroot wordt waardoor ook hun toetsresultaten zullen verbeteren. Niet alleen de
strategieën voor vertrouwen vergroten het vertrouwen, maar de strategieën versterken
elkaar. Dit is na bestudering van de literatuur gebleken volgens Matthyset al. ( 2014), omdat
de categorieën elkaar beïnvloeden.
De verwachting is dat de interventiegroep door deze interventies de score op de toets hoger
zal zijn. Bij de controlegroep zullen de toetsresultaten op een vergelijkbaar niveau blijven. Zij
hebben bij de voorgaande toetsen een vergelijkbaar resultaat behaald. Daarnaast is de
verwachting dat de interventiegroep een hogere score zal behalen op het onderdeel
vertrouwen.
Als blijkt uit het onderzoek dat het vertrouwen is vergroot, dan is dat voor de docenten
aardrijskunde op het Norbertuscollege om strategieën ook in hun lessen toe te passen.
Mocht nu eenmaal blijken dat er voor de hele groep er geen vooruitgang is gemaakt, dan
wordt er ingezoomd op de individuele leerling om te kijken of hier wel progressie geboekt is.
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Mocht na het onderzoek blijken dat het vertrouwen helemaal niet vergroot is na de
interventies, dan is dat een aanleiding voor de docenten op het Norbertuscollege om kritisch
te kijken naar de toegepaste strategieën en daar verder onderzoek naar de doen. Hierbij kan
worden gekeken welke strategieën wel invloed hadden op het vertrouwen.
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Hoofdstuk 4 Resultaten
In dit hoofdstuk worden de diverse metingen, die gedaan zijn besproken en met elkaar
vergeleken. Verder wordt de lessenserie beschreven en hoe de interventies verlopen zijn.

4.1 Meting voorafgaand aan de interventies
4.1.1 Resultaten van de vragenlijst
In zowel de interventiegroep als in de controlegroep is de Course Interest Survey vragenlijst
afgenomen. De resultaten van de groep die te maken gaat krijgen met de bewerkte
materialen is te vinden in figuur 10.
De stellingen zijn in de vier categorieën opgedeeld. Per subcategorie zijn de totaal scores
weergegeven. Daarnaast zijn deze totalen weer teruggebracht naar de scoreschaal van 1 tot
en met 5.
DE INTERVENTIEGROEP
De uiteindelijke groepsgrootte in de controlegroep was 19. Er was één leerling die een ruime
tijd afwezig is geweest. Hierdoor is er geen afname geweest van de CIS vragenlijst. Deze
leerling wordt verder niet meer meegenomen in het onderzoek. Een tweede leerling is
overgestapt naar een andere school.
De score op vertrouwen is het grootst. De maximale scores bij vertrouwen kan 5,0 zijn, op dit
moment ligt dit op 3,8. Voor aandacht ligt het op een 3,4, relevantie op 3,5 en voldoening op
3,5.
Er zijn leerlingen die opvallen op het onderdeel vertrouwen. Zo is er een leerling die een 2,3
haalt op het onderdeel vertrouwen. Er zijn twee leerlingen die een 3,4 halen en vier
leerlingen die een 3,5 halen. Er zijn negen van de negentien leerlingen die onderzocht zijn
en onder het gemiddelde liggen.
Figuur 10: Resultaten van de CIS-vragenlijst in de interventiegroep
GEM

GEM STDEV

Aandacht (40)

27,1

Aandacht

3,4

0,5

Relevantie (45)

31,1

Relevantie

3,5

0,5

Vertrouwen (40)

30,1

Vertrouwen

3,8

0,5

Voldoening (45)

31,2

Voldoening

3,5

0,6

In de eerste tabel zijn de stellingen per categorie opgeteld. Het getal dat tussen haakjes staat is
de maximale score op die categorie.
In de tweede tabel is het getal teruggebracht naar de waarde die de leerlingen kunnen geven
aan de stellingen. Dit wordt gedaan om de categorieën met elkaar de kunnen vergelijken. De
waardes beginnen bij één en lopen tot en met vijf.
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Bij de leerling met de laagste score worden de strategieën om dit onderdeel te verbeteren,
extra toegepast. Dit gaat gebeuren door deze leerling te voorzien van extra aandacht,
feedback en materiaal. Dit is beschreven in paragraaf 2.3.2 Afname van de vragenlijst.
In dit onderzoek is er voor gekozen om niet alleen strategieën toe te passen die het
onderdeel vertrouwen kunnen vergroten, maar om ook de andere onderdelen mee te nemen.
Hier is voor gekozen, omdat deze onderdelen een lagere score halen dan vertrouwen.
Daarnaast zijn de categorieën volgens Matthys, Verplancke, & Wybo (2014) niet zo
gescheiden als dat Keller ze presenteert, maar kunnen deze elkaar beïnvloeden en hangen
ze nauw met elkaar samen. Zoals beschreven in het theoretisch hoofdstuk als kritiekpunt
door de Katholieke Universiteit van Leuven (Matthys, Verplancke, & Wybo, 2014).
De scores per individu zijn terug te vinden in bijlage 2.
DE CONTROLEGROEP
De vragenlijst is in de controlegroep afgenomen. De resultaten van de controlegroep zijn te
vinden in figuur 11. De score op het onderdeel vertrouwen is in de controlegroep hoger dan
in de interventiegroep. Op de andere onderdelen, aandacht, relevantie en voldoening,
behaalt de interventiegroep een hogere score.
De scores per individu zijn terug te vinden in bijlage 2.
Figuur 11: Resultaten van de CIS-vragenlijst in de controlegroep.
GEM
Aandacht (40)
Relevantie (45)
Vertrouwen (40)
Voldoening (45)

22,9
30,4
29,8
30,6

GEM STDEV
Aandacht
Relevantie
Vertrouwen
Voldoening

2,9
3,3
3,7
3,4

0,6
0,4
0,6
0,5

Uit deze gegevens komt naar voren dat er niet zo’n gebrek aan vertrouwen is, zoals
voorafgaand aan dit onderzoek aangenomen werd. Er zijn volgens figuur 11 andere factoren
die invloed hebben op de resultaten van leerlingen. De lagere scores op de categorieën
aandacht, relevantie en voldoening geven aan dat dit onderzoek zich niet alleen moet richten
op vertrouwen, maar dat de andere categorieën in dit onderzoek meegenomen moeten
worden. Daarom worden er in dit onderzoek niet alleen maar strategieën toegepast die
gericht zijn op de categorie vertrouwen, maar ook op de andere categorieën. Uit de
bestudering van de literatuur kunnen de categorieën niet als losse elementen gezien worden,
maar als onderdelen die elkaar beïnvloeden (Matthys, Verplancke, & Wybo, 2014).
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4.1.2 Toetsresultaten
De interventiegroep en de controlegroep leggen beide hetzelfde programma af. Ze maken
beide dezelfde toetsen en dezelfde praktische opdrachten, die meetellen voor het
gemiddelde.
DE INTERVENTIEGROEP
Het gemiddelde voor de interventiegroep ligt op een 6,2, zoals te zien is in figuur 12. Ze
hebben dit cijfer behaald door twee toetsen te maken. De eerste toets telt voor vijftien
procent mee in hun eindcijfer en de tweede toets telt voor 10 procent mee in hun eindcijfer.
Er staan vier leerlingen gemiddeld onvoldoende (21%) voor hun toetsen en 5 leerlingen die
een cijfer hebben tussen de 5,5 en de 6,0.
Er zit een verschil tussen de resultaten die zij hebben behaald op de eerste toets en de
resultaten die behaald zijn op de tweede toets. De tweede toets is veel slechter gemaakt dan
de eerste toets. Bij de eerste toets was het klassengemiddelde een 6,6 en bij de tweede
toets een 5,6. Dit is een verschil van 1,05.
Bij de eerste toets waren er twee leerlingen (10,5%) die een onvoldoende haalden en twee
leerlingen met een cijfer tussen de 5,5 en de 6,0. Bij de tweede toets waren er 11 leerlingen
(57%) met een onvoldoende.
DE CONTROLEGROEP
De controlegroep heeft een gemiddelde van 6,1, zoals te zien is in figuur 12. Dit gemiddelde
ligt een tiende lager dan bij de interventiegroep. De opbouw van het cijfer is op deze manier
tot stand gekomen als bij de interventiegroep. In de controlegroep zijn er zes leerlingen, die
onvoldoende staan (24%) en drie leerlingen die een gemiddelde hebben tussen de 5,5 en de
6,0.
Bij de controlegroep is het verschil tussen de eerste en de tweede toets kleiner dan hetzelfde
verschil bij de interventiegroep. Het verschil tussen deze twee toetsen is 0,16. Bij beide
toetsen hebben zes leerlingen een onvoldoende gehaald (24%). Bij de eerste toets waren er
drie leerlingen, die een score hebben gehaald tussen de 5,5 en de 6,0. Bij de tweede toets
waren dat er zes.
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Figuur 12: Resultaten van toetsen voorafgaand aan de interventies
Interventiegroep

Toets (15%)
Gemiddeld cijfer
Standaarddeviatie

Toets (10%)

6,605
5,555
0,9422677 1,015912864

Praktische
Gemiddelde opdracht
zonder PO (10%)
6,185
0,8942359

8,19

Controlegroep

Toets (15%)
Gemiddeld cijfer
Standaarddeviatie

Toets (10%)

6,184
6,02
0,976251334 0,657647322

Praktische
Gemiddelde opdracht
zonder PO (10%)
6,1184
0,7108192

7,68

4.1.3 Samenhang vertrouwen en toetsresultaten
Door de correlatie tussen het vertrouwen en de toetsresultaten weer te geven, wordt er
gekeken of er een samenhang is tussen deze twee variabelen. In de interventiegroep blijkt
dat er geen correlatie is tussen de variabelen vertrouwen en de toetsresultaten. Daarom zijn
de andere categorieën van het ARCS-model aan het onderzoek toegevoegd.
De toetsresultaten en de relatie tot vertrouwen zijn weergegeven in figuur 13.
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Figuur 13: Correlaties tussen het vertrouwen en het toetsresultaten
Interventiegroep

Correlatie gemiddelde en vertrouwen Interventiegroep voor de
interventies
8,5
8

Gemiddelde

7,5
7
6,5
6

Gemiddelde

5,5

Lineair (Gemiddelde)

5
4,5
4
2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Vertrouwen
Controlegroep

Correlatie gemiddelde en vertrouwen Controlegroep voor de
interventies
8,5
8

Gemiddelde

7,5
7
6,5
6

Gemiddelde

5,5

Lineair (Gemiddelde)

5
4,5
4
2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Vertrouwen

4.2 Uitvoering lessen
De interventies hebben plaatsgevonden vanaf 29 januari 2015 tot en met 20 maart 2015. In
totaal zijn er zeventien reguliere lessen geweest en drie facultatieve lessen. In deze lessen
zijn er diverse strategieën toegepast. Voor de pijler aandacht is er gekozen om gebruik te
maken van afwisselend lesmateriaal en het gebruik van voorkennis. Voor de pijler relevantie
is er gekozen om meer competitie in de klas te brengen, het gebruik van de mobiele telefoon
en het geven van meer macht over het eigen leerproces. Voor de pijler vertrouwen is er
gekozen voor het geven van toetsen op verschillende prestatieniveaus, het gebruik van
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leerdoelen en het geven van feedback in samenhang met de prestatie. En voor de laatste
pijler, voldoening, is er gekozen voor belonen en het geven van schriftelijk en mondelinge
feedback. Een uitgebreide uitleg bij deze strategieën is terug te vinden in bijlage vijf.
De lessenreeks is begonnen met het bespreken van de toets, die in de voorafgaande
toetsweek was afgenomen. De antwoorden van de leerlingen zijn schriftelijk voorzien van
feedback en bij de vragen is een mondelinge toelichting gegeven. Voorbeelden van de
feedback zijn terug te vinden in bijlage vijf.
In de tweede week zijn twee lessen besteed aan het uitleggen van de eerste vier paragrafen.
Hierbij zijn de leerdoelen, te vinden in bijlage vijf, vooraf gepresenteerd aan de leerlingen. Bij
de uitleg is gebruik gemaakt van tekst en afbeeldingen en is de nieuwe stof gekoppeld aan
de voorkennis van de leerlingen. Bij de afbeeldingen wordt er rekening gehouden met de
belevingswereld van de leerlingen. Bij de uitleg wordt er soms gebruik gemaakt van filmpjes,
ook hierbij wordt er rekening gehouden met de belevingswereld van de leerlingen. Na de
uitleg hadden de leerlingen de keuze wat zij konden gaan doen. Zo konden ze aan het werk
met de opdrachten die bij het werkboek horen, ze konden samenvattingen maken, ze
konden de leerdoelen uitwerken of aan de slag met hoofdstuk vijf dat als herhaling diende.
De derde les van deze week werd gebruikt om hoofdstuk vijf te herhalen door middel van
een toets met de mobiele telefoon van de leerlingen. De toets bestond uit verschillende
kennisvragen, inzichtsvragen en toepassingsvragen.
In de eerste les van de derde week werd er geoefend met een examenvraag en hoe deze
vraag beantwoord moest worden. Bij het nakijken van deze vraag werd mondelinge feedback
gegeven. In de tweede les werd hoofdstuk vier herhaald. De leerlingen maakten weer een
toets met hun mobiele telefoon en vragen op verschillende niveaus. De derde les werd er
uitleg gegeven over de paragraaf 6. Na de uitleg konden de leerlingen aan het werk gaan en
een keuze maken tussen de verschillende opties.
De vierde week van de periode was een week vakantie en de week hierna was een
facultatieve week. De eerste les werd verwacht dat de leerlingen aanwezig zouden zijn,
omdat er uitleg was over de paragrafen zeven en acht met leerdoelen. De andere twee
lessen konden de leerlingen zelf kiezen of ze aanwezig zouden zijn. De leerlingen die moeite
hebben met het vak of de laatste toets niet goed hadden gemaakt werden geadviseerd om te
komen. Tijdens deze lessen konden de leerlingen vooraf een leerdoel of een examenopgave
uitwerken, deze waren vooraf naar hen gemaild. Al de problemen zijn tijdens deze les
besproken en op de antwoorden die geformuleerd waren, is feedback gegeven. In bijlage
negen is terug te vinden, welke leerlingen aanwezig waren tijdens deze lessen.
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In de zesde week werd er uitleg geven over paragraaf negen met daarna de leerdoelen.
Daarna konden de leerlingen aan de slag met de keuzemogelijkheden. Bij de andere twee
lessen werden de begrippen overhoord via een quiz op hun mobiele telefoon. Dit werd
gedaan ter voorbereiding op de toets die de week erop gepland stond. De resterende tijd van
de les konden de leerlingen werken aan hun keuze.
In de zevende week werden de paragrafen tien en elf tijdens de eerste les uitgelegd. Hierbij
kregen de leerlingen de leerdoelen en de keuzemogelijkheden voor het werk in de klas. De
tweede les kregen de leerlingen de opdracht om in tweetallen een mindmap te maken van
een aangewezen paragraaf. De leerlingen werden in duo’s verdeeld. De derde les deze
week kregen de leerlingen een bonus voor het maken van de begrippentoets. Naast de
begrippen werden er nog andere vragen gesteld. Op deze vragen hebben de leerlingen
schriftelijk feedback gekregen. Deze is terug te vinden in bijlage 5.
In de laatste week voor de toets werden in de eerste les de mindmaps van de leerlingen
besproken. De leerlingen moesten zelf de mindmaps uitleggen en leerlingen, die andere
paragrafen hadden, moesten hun mindmap koppelen aan de mindmap die besproken werd.
In de laatste twee lessen konden de leerlingen zelf bepalen, hoe ze hun les besteden. Ze
konden samenvattingen maken, leerdoelen uitwerken, oefenexamens maken en vragen om
feedback daarop, opdrachten maken en Kennis, Inzicht en toepassingsvragen maken.
In de week twee, tien en elf kregen de leerlingen de mogelijkheid om hun werk af te laten
tekenen om zo een extra bonuspunt te verdienen.
Tijdens deze lessenserie hebben de leerling gemiddeld 14,9 lessen gevolgd van de twintig
lessen die aangeboden zijn. Tussen de aanwezigheid van de leerlingen zat veel verschil. Er
waren vier leerlingen 18 keer aanwezig in de les en één leerling was maar 9 keer aanwezig.
Er is geen correlatie gevonden tussen de aanwezigheid van leerlingen en hun cijfer.
In bijlage 9 is een overzicht te vinden van de aanwezigheid van de leerlingen.

4.3 Lessenreeks controlegroep
Om een beeld te krijgen hoe er lesgegeven is aan de controlegroep, is er een interview
afgenomen met de docent die les geeft aan deze groep.
De controlegroep heeft in totaal vijftien lessen gehad. Van deze vijftien lessen zijn er drie
facultatieve lessen. Bij de facultatieve lessen is niet iedereen aanwezig geweest.
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Tijdens de lessenreeks aan de controlegroep is er gebruik gemaakt van video’s en
afbeeldingen om de uitleg te ondersteunen, deze filmpjes passen niet specifiek bij de
belevingswereld van de leerlingen.
Om de voorkennis van leerlingen te activeren wordt er regelmatig een vraaggesprek
opgestart, een onderwijsleergesprek. Op het bord worden er aantekeningen gegeven, maar
deze worden door de leerlingen niet overgenomen. Het wordt wel gestimuleerd om de
aantekeningen over te nemen.
Tijdens deze lessenserie is er geen aandacht gegeven aan het maken van mindmaps. Er zijn
een aantal leerlingen geweest, die wel mindmaps hebben gemaakt, maar zij hebben dit
zelfstandig gedaan en hebben op deze mindmaps geen feedback gekregen.
In deze lessenserie hebben de leerlingen niet aan de opdrachten gewerkt, omdat er uitleg
werd gegeven. Andere mogelijkheden dan de opdrachten zijn er niet gegeven.
Er is tijdens deze lessenserie geen competitie geweest. Wel zijn er tijdens het leergesprek
momenten geweest waarbij het vuur aan de schenen van een bepaalde leerling werd gelegd.
Er zijn geen tussentijdse toetsen geweest bij de controlegroep en de mobiele telefoon mag
alleen gebruikt worden om een bepaald begrip op te zoeken. Er worden geen leerdoelen
gegeven. Er wordt alleen verwezen naar de leerdoelen die achterin het boek staan.
Er wordt wel feedback gegeven op de toets. Vaak staan er verwijzingen op het blad om naar
de docent te komen, maar dan is het aan de leerlingen of ze komen. Verder krijgen de
leerlingen geen persoonlijke feedback. De feedback die gegeven wordt, wordt meestal
schriftelijk gegeven.
Er worden bonuspunten gegeven, zoals dat ook wordt gedaan bij de interventiegroep,
daarnaast krijgen de leerlingen complimenten.

4.4 Meting achteraf
In zowel de interventiegroep als in de controlegroep is de Course Interest Survey vragenlijst
nogmaals afgenomen. Bij beide groepen is ook dezelfde toets afgenomen. De resultaten
hiervan zijn weergegeven in figuur 14 tot en met 19.
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Figuur 14: Resultaten van de CIS- vragenlijst in de interventiegroep na de interventies
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Figuur 15: Tekentoets van Hofstede op de CIS-vragenlijst in de interventiegroep
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4.4.1 Resultaten van de vragenlijst
DE INTERVENTIEGROEP
Na afname van de tweede Course Interest Survey vragenlijst blijkt dat gemiddeld genomen
alle onderdelen van het ARCS model zijn toegenomen, behalve het onderdeel vertrouwen.
Daarnaast is bij de onderdelen aandacht en voldoening de standaarddeviatie kleiner
geworden, zoals te zien is in figuur 14.
De scores per individu zijn terug te vinden in bijlage 7.
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Bij de tekentoets van Hofstede12, zoals weergegeven in figuur 15 is te zien of er een
positieve, negatieve of geen verandering is per onderdeel van het ARCS model. Er zijn in
totaal vijf leerlingen, die een positieve verandering laten zien op het onderdeel vertrouwen.
Daarnaast zijn er zeven leerlingen, die een positieve verandering laten zien op drie van de
vier onderdelen van het ARCS model.
DE CONTROLEGROEP
De controlgroep laat op alle onderdelen van het ARCS model een daling zien. Bij de
onderdelen relevantie en voldoening is de standaarddeviatie groter geworden.
Figuur 16: Resultaten van de CIS-vragenlijst in de controlegroep na de interventies
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4.4.2 Toetsresultaten
DE INTERVENTIEGROEP
In figuur 17 staan de toetsresultaten van de interventiegroep en de controlegroep. De toets
die afgenomen is na de interventies, is gemiddeld uitgekomen op een 6,1. Dat ligt iets lager
dan het gemiddelde 6,185 voorafgaand aan de interventies. Het verschil tussen deze twee is
0,085. De standaarddeviatie is zowel in vergelijking met toets één, twee en het gemiddelde
toegenomen. Er zijn zes leerlingen, die een hogere score behaald hebben dan hun
gemiddelde voorafgaand aan de interventies. Daarnaast zijn er elf leerlingen, die een lagere
score hebben behaald op hun toets dan dat hun gemiddelde is.
De scores per individu zijn terug te vinden in bijlage 8.
DE CONTROLEGROEP
Bij de controlegroep is het gemiddelde van de toets (5,9739) lager dan het gemiddelde (6)
1184. Het verschil tussen deze twee is 0,1445. Het gemiddelde van de controlegroep op de
laatste toets lag gemiddeld 0,1261 lager dan bij de interventiegroep. De standaarddeviatie
daarentegen ligt lager dan bij de interventiegroep. Deze is 0,87. Dit ligt wel hoger dan het
gemiddelde.

12

De tekentoets is een verdelingsvrije toets, die vaak wordt gebruikt bij het vergelijken van een
steekproef met gepaarde waarnemingen, elk gemeten met een verschillende methode. Getoetst wordt
of de niveaus van de metingen verschillen. De toets telt hoe vaak er sprake is van toename (+) bij de
tweede meting, of van afname (-). (Wikipedia, 2013).
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Figuur 17: Resultaten van toetsen nadat de interventies hebben plaatsgevonden
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Figuur 18: Tekentoets van Hofstede met de toetsresultaten
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4.4.3 Samenhang vertrouwen en de toetsresultaten
Na de interventies is de correlatie in de interventiegroep tussen het vertrouwen en de
toetsresultaten niet toegenomen.
De toetsresultaten en de relatie tot vertrouwen zijn weergegeven in figuur 19.
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Figuur 19: Correlaties tussen het vertrouwen en het gemiddelde na de interventies
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4.4.4 Individuele scores
Bij de interventiegroep zijn er twee leerlingen, die een toename hebben op het onderdeel
vertrouwen en daarbij ook een verbetering van hun cijfer hebben. Het gaat hier om de
leerlingen A14 en A19. Er zijn vijf leerlingen, A5 , A6 , A16, A17 en A20, die een toename
hebben van hun cijfers, maar lager scoorden op het onderdeel vertrouwen. Daarnaast zijn er
nog drie leerlingen, A8, A11 en A21, die een afname hebben bij hun cijfers, maar een
hogere score hebben behaald op het onderdeel vertrouwen.
Leerling A15 die de laagste score heeft behaald op het onderdeel vertrouwen (2,25), heeft bij
de tweede CIS vragenlijst dezelfde score. Deze leerling scoorde op de eerste en de tweede
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toets respectievelijk een 5,4 en een 5,2. Op de toets na de interventies haalde deze leerling
een 5,2. Hierdoor ging het gemiddelde omlaag.
De leerlingen A7 en A17 scoorden beide op de tweede CIS vragenlijst laag met een 3,13.
Beide leerlingen scoorden lager op de tweede CIS vragenlijst, respectievelijk met een -0,4 en
-1. Toch zit er een verschil tussen de leerlingen. Leerling A7 behaalde op de laatste toets
een 5,0. Leerling A17 behaalde voor dezelfde toets een 7,8.
De leerling met de hoogste score op vertrouwen is A14 met 4,88. Deze leerling scoorde op
de tweede CIS vragenlijst hoger met 0,6 punten. Op de laatste test scoorde de leerling een
7,0. Dit ligt 2,1 punt hoger dan het gemiddelde voorafgaand aan de interventies.
De leerlingen A10 en A11 scoorden voor de tweede CIS vragenlijst een 4,13. Leerling A10
scoorde dit ook op de eerste CIS vragenlijst. Leerling A11 scoorde hoger, met 0,5, op de
tweede CIS vragenlijst. Beide leerlingen behaalden op de toets na de interventies een 7,2.
Dit zorgde ervoor dan hun gemiddelde iets oplaag ging. Voor leerling A10 ging het van een
7,6 naar een 7,5 en bij leerling A11 van een 7,7 naar een 7,5.
Leerlingen die een hoge score hadden op de categorie vertrouwen scoorden op de toets na
de interventies hoger of gelijk aan de cijfers die zij al eerder behaald hadden.
Er zijn in totaal vijf leerlingen, die een toename op het onderdeel vertrouwen lieten zien.
Hieronder wordt er ingezoomd op deze leerlingen. De leerling met de hoogste toename op
het onderdeel vertrouwen, met 0,6, is leerling A14, die hierboven al is besproken. Deze
leerling liet naast een toename van het vertrouwen ook een toename van het cijfer zien.
De tweede leerling die een toename liet zijn op het onderdeel vertrouwen is leerling A11 met
een toename van 0,5. Deze leerling liet geen toename op zijn toets zien, maar behaalde wel
een goede score.
Leerling A8 liet op de tweede CIS vragenlijst een toename zien op het onderdeel vertrouwen
met 0,4. Deze leerling scoorde 0,7 lager op de toets (5,4) dan het gemiddelde voorafgaande
aan de interventies.
Leerling A19 behaalde op CIS vragenlijst 0,3 hoger dan op de eerste vragenlijst. Deze
leerling behaalde een 6,6 op de toets, dat ligt 0,1 hoger dan het gemiddelde.
Leerling A21 liet een toename van 0,1 zien op de tweede CIS vragenlijst. Deze leerling
scoorde op de toets een 4,8. Dit ligt 0,8 lager dan het gemiddelde.
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Van de vijf leerlingen die een toename op het onderdeel vertrouwen lieten zien, waren er drie
leerlingen die een hoger cijfer wisten te behalen op hun toets.

4.5 Interviews
De afname van de interviews is gedaan in twee groepen van vier leerlingen. De eerste groep
die gevormd is, is een groep die bestaat uit leerlingen met een hoge score op het onderdeel
vertrouwen. De tweede groep is een groep die bestaat uit leerlingen met een lage score op
het onderdeel vertrouwen.
GROEP 1 MET A4, A10, A14 EN A17, HOGE SCORE OP VERTROUWEN
Wat is er opgevallen aan de lessen van de afgelopen tijd als je deze periode vergelijkt met
de voorgaande periodes?
Door leerling A4 werd opgemerkt dat er meer groepsopdrachten gedaan werden, waarbij
over de stof nagedacht moest worden. Leerling A10 vond dat er niets anders was. Leerling
A14 merkte op dat er meer met Socrative gewerkt werd. Deze leerling vond dat leuk, omdat
het een variatie was op de les. Leerling A17 viel op dat er meer “alternatieve dingen” werden
toegepast, zoals het werken met mindmaps.
Wat vond je van het gebruik van mindmaps?
Leerling A17 begrijpt wat de bedoeling is achter een mindmap, maar gebruikt ze zelf nooit.
Leerling A14 vond het maken van de mindmaps leuk, maar heeft een hekel aan het
presenteren. Als de mindmaps gebruikt worden zonder te presenteren, dan heb je er wel wat
aan. Leerling A4 vindt dat als je over de mindmaps praat, je er juist wat aan hebt. Hierdoor
snap je het beter. Leerling A17 wil niet de uitleg van de docent inwisselen voor het onderling
praten over de mindmaps. Leerling A4 vult hierop aan, dat je wel de uitleg van de docent
moet hebben. Daarnaast is het praten over de stof met medeleerlingen een verrijking en
herhaalt de stof. Leerling A10 zegt dat het maken van een mindmap haar helpt, maar ze
bekijkt deze hierna niet meer. Het maken van een mindmap helpt om verbanden te zien.
Wat vond je van de afwisseling in het lesmateriaal?
Leerling A14 vind dat veel afwisseling beter is. Leerling A17 wil uitleg van de docent en dan
thuis opdrachten maken en leren. Hij wil geen alternatieve dingen. Leerling A10 vindt de
variatie leuk. De aandacht wordt hierdoor getrokken bij het vak aardrijkskunde en bij andere
vakken niet.
Wat vond je van het gebruik van tussentijdse toetsen?
Leerling A14 vond dat de tussentijdse toetsen zorgen voor leermomenten tussendoor en dat
voorkomt dat er op de eindtoets minder slecht gescoord wordt. Het motiveert je om
tussendoor te leren. Leerling A17 leert niet tussendoor als je er niets voor krijgt of als je niet
gestraft wordt voor het niet leren. Tussendoor toetsen heeft geen zin als er geen bonus of
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straf voor staat. Leerling A10 geeft aan niets te hebben aan tussentijdse toetsen. En leerling
A4 wordt niet gestimuleerd tot leren bij tussentijdse toetsen.
Wat vond je van het gebruik van je mobiel in de klas? En ga je daardoor sneller andere
dingen doen?
Leerling A14 doet alleen ander dingen op zijn mobiel, als hij even niets te doen heeft.
Leerling A4 geeft aan dat je op je mobiel snel andere dingen gaat doen, je wordt er te snel
door afgeleid. Ook leerling A10 geeft aan dat het een bron van afleiding is. Voor het gebruik
van Socrative is het goed om te gebruiken, maar om andere dingen op te zoeken op je
mobiel zorgt voor te veel afleiding.
Wat vond je van de feedback op toetsen?
Leerling A17 vindt de feedback handig, zodat hij kan zien wat hij de volgende keer beter kan
doen. Leerling A10 en A4 zijn het hier mee eens.
Wat vond je van het feit dat er competitie is bij de tussentijdse toetsen?
Leerling A14 zou beter leren door competitie, maar wil er wel graag een beloning voor.
Leerling A10 vindt het wel leuk, maar als ze geen zin heeft om te leren, dan doet ze dat niet.
Als er een reep chocolade is, motiveert dat leerling A4 wel, leerling A14 zou zich meer in
gaan zetten, leerling A17 wordt hierdoor niet gemotiveerd en leerling A10 wordt er iets meer
door gemotiveerd, omdat het wel lekker is. Wel moet er rekening worden gehouden met
leerlingen, die al goed in het vak zijn. Zij mogen niet steeds met de prijs aan de haal gaan.
Wat vond je van het gebruik van leerdoelen?
Leerling A10 heeft nooit naar de leerdoelen gekeken. Dit geldt ook voor leerling 14. Leerling
A4 vindt het uitwerken van de leerdoelen een fijne manier om te werken. Leerling A17 heeft
geen idee over de leerdoelen in die in de les zijn gebruikt.
Welke interventie zorgt voor meer vertrouwen waardoor de toets beter wordt gemaakt?
Leerling A14 denkt dat de interventies er voor kunnen zorgen dat er meer vertrouwen is. Het
laatste punt voor de toets vond hij redelijk goed, maar hij had niet meer vertrouwen
voorafgaand aan de toets. Leerling A17 zegt dat de interventies geen invloed hebben. Hij is
zelf meer gaan doen. Dit onderwerp was wel interessanter om voor te werken. Leerling A10
had niet meer vertrouwen in deze toets, ze had geen zin om te leren. Leerling A4 had niet
meer vertrouwen om een persoonlijke reden en daarnaast moest er een toelatingsexamen
gedaan worden voor een andere opleiding. Daarom heeft ze minder gedaan voor deze toets.
Kunnen de interventies zorgen voor meer vertrouwen en uiteindelijk een beter resultaat?
Leerling A10 denkt van wel, omdat je op een andere manier bezig bent met de stof. Leerling
A4 zegt dat het nut heeft, omdat je kennis maakt met verschillende mogelijkheden en je kunt
kiezen wat je fijn vindt. Ze denkt dat het vertrouwen door interventies vergroot kan worden.
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Leerling A17 denkt dat het wel helpt, het zorgt voor meer zelfvertrouwen. Leerling A14 vindt
dat de interventies het vertrouwen een beetje vergroten.
Zijn er bepaalde interventies die het vertrouwen vergroten?
Leerling A17 vindt van niet, omdat je gewoon zelf moet leren. Hij vindt dat er zelfstandigheid
moet zijn in de lessen, maar dat de docent tussendoor moet sturen. Leerling A14 zegt dat
Socrative stimuleert om tussendoor te leren. Leerling A10 zegt dat de tussentijdse toetsen
een beeld geven waar je staat en dan zegt of je meer moet gaan leren. Leerling A4 vindt dat
er vooral zelf geleerd moet worden, maar de verschillende mogelijkheden geven wel
handvatten, maar je moet het nog wel zelf doen.
GROEP 2 MET A13, A15, A19 EN A21, LAGE SCORE OP VERTROUWEN
Wat is er opgevallen aan de lessen van de afgelopen tijd als je deze periode vergelijkt met
de voorgaande periodes?
Leerling A19 heeft opgemerkt dat ze meer zelfstandiger mochten zijn. Er waren
keuzemogelijkheden tijdens de les. Je kon kiezen of je met de uitleg meedeed of voor jezelf
ging werken. Leerling A13 merkte ook op dat er meer zelfstandigheid was. Leerling A15
merkte op dat er meer geoefend werd met examenvragen en de beantwoording daarvan en
dat er meer met leerdoelen werd gewerkt. Leerling A21 heeft gezien, dat er meer
gepresenteerd moest worden en dit in combinatie met het maken van mindmaps.
Heb je een wisseling gezien in de lessen en in de het lesmateriaal?
Leerling A19 merkte op dat er gebruik gemaakt werd van Socrative. Leerling A21 zag dat er
meer groepswerk was en het zelf uitleggen van de paragrafen.
Wat vond je van het gebruik van mindmaps?
Leerling A15 vond door zelf een paragraaf te verwerken en uit leggen, dat je dan de stof
beter beheerst. Als je zelf de stof uit kunt leggen, dan moet je het wel snappen. Maar deze
leerling gaat zelf geen mindmaps maken. Leerling A13 vind de andere manier van vertellen
bij de mindmaps nuttig. Zeker als dit gebeurt door een medeleerling, omdat deze op
hetzelfde denkniveau zit. Leerling A21 vindt de verbindingen, die gelegd worden bij het
maken van mindmaps goed. Door de mindmaps zie je verbindingen die je eerst niet ziet.
Door de mindmaps te koppelen aan andere mindmaps levert het veel informatie op. Je krijg
ook meer overzicht door het gebruik van mindmaps. Leerling A21 vindt het goed dat je met
iemand moet samenwerken, waar je normaal gesproken niet mee samenwerkt. Iemand
anders legt het weer anders uit en dat is een voordeel.
Wat vond je van de afwisseling in het lesmateriaal?
Leerling A19 vindt de afwisseling in het lesmateriaal goed.
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Wat vond je van het gebruik van tussentijdse toetsen?
Leerling A19 gaat niet tussentijds leren. Ze maakt keuzes en kiest soms voor andere vakken,
zeker als er geen beloning aan de tussentijdse toetsen vast zit. Leerling A13 vindt dat de
tussentijdse toetsen een beetje helpen, omdat je de stof dan al een keer eerder hebt
bekeken. Leerling A15 vindt de tussentijds toetsen niet nuttig, omdat je maar voor één dag
leert. De tussentijdse toetsen zijn wel leuk. Leerling A21 heeft niet geleerd voor de
tussentijds toetsen. Dit kwam vooral omdat het onderwerp niet aansprak.
De leerlingen vinden dat de tussentijdse toetsen niet helpen, maar er zijn wel leermomenten
bij de toetsen, als je een antwoord fout hebt. Het levert wel een meerwaarde op, maar ze zijn
niet bereid om er voor te leren. Het wordt gezien als een goede samenvatting of herhaling
van de stof. Het toevoegen van een strafsysteem zou ze meer stimuleren om te leren.
Wat vond je van het feit dat er competitie is bij de tussentijdse toetsen?
Voor leerling A19 heeft competitie geen meerwaarde. Ze hoeft niet per se de beste te zijn.
Leerling A13 wil vooral niet onderaan eindigen. Dit geldt ook voor leerling A15, maar
bovenaan de lijst hoeft ook niet. Ze zou door de competitie wel harder leren. Leerling A21
zegt dat het toevoegen van competitie haar niet stimuleert.
Wat vond je van het gebruik van leerdoelen?
Leerling A13 heeft niet naar de leerdoelen gekeken. Leerling A15 vindt het fijn om met de
leerdoelen te werken, alleen vindt ze het jammer dat het geen effect op haar cijfer heeft
gehad. Leerling A21 maakt liever opdrachten.
Welke interventie zorgt voor meer vertrouwen waardoor de toets beter wordt gemaakt?
Leerling A15 werkt graag met de leerdoelen. Het uitwerken van deze doelen geeft haar ook
meer vertrouwen voor de toets. Verder is ze aan de slag gegaan met de schema’s. Deze
hebben haar meer structuur geboden bij het beantwoorden van vragen op de toets. Ze
schrijft hierdoor ook meer stappen op. Ze snapt beter hoe het moet, alleen ze vindt het nog
steeds moeilijk. Leerling A19 is de vragen beter gaan beantwoorden. Ze heeft meer structuur
in de antwoorden aangebracht en is beter voorbereid voor de toets. Het cijfer voor deze toets
valt een beetje tegen, maar waarschijnlijk komt dat door het onderwerp. Leerling A13 heeft
niets anders gedaan in vergelijking met de vorige toetsen. Leerling A21 vindt alles moeilijk
om toe te passen. Dat is ook de verklaring voor de lage score. Het onderwerp vindt ze ook
niet echt leuk.
Kunnen de interventies zorgen voor meer vertrouwen en uiteindelijk een beter resultaat?
Leerling A19 vindt de afwisseling in de lessen een meerwaarde. Leerling A13 heeft al
genoeg vertrouwen van zichzelf. Leerling A15 is beter voorbereid door de dingen die gedaan
zijn. Haar vertrouwen voor de toets was groter, alleen het resultaat viel tegen. Leerling A21
vindt de veranderingen welk leuk, alleen het resultaat blijft achter. Ze denkt dat ze zelf ook
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meer zou moeten doen. Ze denkt er vaak te makkelijk over. Leerling A19 zegt dat de dingen
die we hebben gedaan haar vertrouwen enigszins hebben vergroot.
Zijn er bepaalde interventies die het vertrouwen vergroten?
Voor leerling A13 is vertrouwen belangrijk, maar zelf aan de slag gaan zou ook tot een beter
resultaat leiden. Als er interventies plaats zullen vinden, dan hebben deze alleen een klein
effect. Wel kan het oefenen van examenopgaven het vertrouwen vergroten. Leerling A19
vindt ook dat het maken van examenopgaven het vertrouwen kan vergroten. Meer oefenen
werkt goed. Leerling A15 zegt dat tussentijdse toetsen meer vertrouwen kunnen geven.
De toetsresultaten kunnen het best worden vergroot door het maken van meer huiswerk en
dat te controleren, volgens leerling A15. Leerling A19 ziet niets in die extra controle, omdat
ze het werk toch uit zichzelf maakt. Leerling A21 denkt dat het maken van de opdrachten kan
zorgen voor betere toetsresultaten. Alleen werken voor een bonuspunt is niet voldoende
volgens haar. Er moet meer controle zijn.
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Hoofdstuk 5 Conclusie
In dit onderzoek is onderzocht of het vergroten van het vertrouwen een effect heeft op de
resultaten bij het vak aardrijkskunde. Om het vertrouwen te vergroten is het ARCS model
gebruikt, omdat vertrouwen hierin een onderdeel is.
Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen, dat het toepassen van strategieën effect
heeft om de motivatie, op het vertrouwen en de leerprestaties van leerlingen. Door het
gebruik van het ARCS model kan het vertrouwen vergroot worden (Hoffmann, 2010). Dit
werd voorafgaand aan het onderzoek aangenomen.
De focus van het onderzoek kwam niet alleen te liggen op het onderdeel vertrouwen, maar
ook op de andere drie pijlers. Dit werd gedaan, omdat volgens Matthys, Verplancke, & Wybo
(2014) de pijlers niet zo gescheiden zijn zoals Keller ze presenteert.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de leerlingen in de interventiegroep een lagere score
hebben gehaald op het onderdeel vertrouwen. Voor het pijler relevantie werd een gelijke
score behaald. De overige twee pijlers, aandacht en voldoening, scoorden wel hoger in
vergelijking met de eerste meting. Bij de toets die de leerlingen gemaakt hebben, scoorden
ze gemiddeld iets lager dan hun gemiddelde.
De controlegroep laat op alle pijlers van het ARCS model een daling zien. Daarnaast is het
gemiddelde van de toets in de controlegroep lager dan bij de interventiegroep.
Als de interventiegroep vergeleken wordt met de controlegroep, wat betreft de CIS
vragenlijst, dan valt op dat de controlegroep op alle punten een daling laat zien. De
interventiegroep laat maar op één pijler een daling zien. Cijfermatig gezien deed de
controlegroep het voor de interventies beter. Zij scoorden op beide toetsen hoger dan de
interventiegroep. Op de laatste toets scoorde de controlegroep gemiddeld 0,1261 punten
lager dan de interventiegroep.
Door de strategieën toe te passen hebben een tweetal leerlingen een positieve verandering
laten zien op het onderdeel vertrouwen en op hun toets. Daarnaast zijn er vijf leerlingen die
en positieve verandering op hun toets hebben gehaald.
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de gepleegde interventies positief werden
bevonden door de leerlingen. Vooral het feit dat er keuzes mogelijk waren, werd benoemd
als meest positieve interventie. Daarnaast zijn zeven van de acht leerlingen van mening dat
een toename van vertrouwen kan leiden tot een beter toetsresultaat.
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Hoofdstuk 6 Discussie
In dit hoofdstuk worden de bevindingen en resultaten verklaard en wordt er gekeken of er
een antwoord gevonden is op de onderzoeksvragen.

6.1 Terugblik op de verlegenheidsituatie, de praktische relevantie en
de resultaten en conclusies
In de verlegenheidsituatie werd geschetst dat leerlingen op het Norbertuscollege te weinig
vertrouwen hadden in het vak aardrijkskunde en ze hadden het vertrouwen om succesvol te
zijn voor het aardrijkskunde verloren. Het ARCS-model zou het vertrouwen bij het maken van
aardrijkskundige toetsen kunnen vergroten. Het vertrouwen zou kunnen worden vergroot als
er strategieën werden toegepast die door Keller (1987) ontwikkelt zijn.
Bij de eerste afname van de CIS vragenlijst scoorde de interventiegroep op het onderdeel
vertrouwen het hoogst. Het onderzoek is gestart terwijl de leerlingen in havo vier zaten. Bij
de overgang naar de vijfde klas zijn er een aantal mutaties plaatsgevonden. Zo heeft de klas
in havo vijf niet meer dezelfde samenstelling, zoals deze was in havo vier. De leerlingen zijn
opnieuw verdeeld over de twee klassen die het vak aardrijkskunde volgen. Er zijn een aantal
zakkers toegevoegd aan de groep en een aantal leerling die afkomstig zijn van vwo. Dit kan
een verklaring geven waarom het onderdeel vertrouwen een hoge score kreeg op de eerste
test. Voor het verdere onderzoek werden strategieën van de andere pijlers, aandacht,
relevantie en voldoening, betrokken bij dit onderzoek.
Uit het onderzoek is gekomen dat er vijf leerlingen een toename hadden op het onderdeel
vertrouwen en dan zeven leerlingen een toename hadden van hun cijfer. Dit zou kunnen
beteken dat er strategieën zijn die voor deze toename hebben gezorgd.
Er zijn een aantal verklaringen te geven waarom de resultaten niet zo groot zijn als vooraf
gedacht werd. De lessenreeks is een aantal maal onderbroken. De onderbreking bestond uit
een week vakantie en een facultatieve week. Daarnaast zijn leerlingen regelmatig afwezig
om diverse redenen. De aanwezigheid van leerlingen bij de lessen is terug te vinden in
bijlage 9. Dit was voor examenleerlingen de laatste periode van het schooljaar en zo dus ook
de laatste periode op deze school. Hierdoor is het mogelijk dat de motivatie lager lag. De
periode waarin de stof behandeld werd, bevatte minder weken dan de overige twee
periodes.
De stof die in de onderzoeksperiode behandeld werd was anders qua opzet. De eerste
periode hebben de leerlingen te maken gekregen met toetsen over het onderwerp wereld en
bij de tweede periode ging het om aarde. De laatste periode werden deze twee onderwerpen
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samengevoegd tot één onderwerp Indonesië. Dat betekent dat er zowel sociale als fysische
onderwerpen in de toets zaten. De stof is hierdoor omvangrijker. Het mag gezien worden als
een samenvatting van alle onderwerpen.
Voor de docenten aardrijkskunde op het Norbertuscollege betekent dit dat zij op dit moment
nog niet de strategieën over kunnen nemen in hun lessen. Daarvoor zal verder onderzoek
gegaan moeten worden naar de strategieën die effect hebben op de leerlingen op het
Norbertuscollege.
Daarnaast zou dit onderzoek nog een keer herhaald kunnen worden, maar dan in een
andere periode in het schooljaar. Dit zou waarschijnlijk van invloed kunnen zijn op resultaten.

6.2 Terugblik op het theoretisch kader en de resultaten en conclusies
Uit het theoretische kader is naar voren gekomen dat het toepassen van strategieën die
gebaseerd zijn op het ARCS-model een positief effect hebben op de resultaten van
leerlingen en de onderdelen van het ARCS-model kunnen vergroten. Uit onderzoeken, zoals
door Bond Huett et al. (2008), die de pijler vertrouwen wilden verbeteren en de leerprestaties
wilden verhogen, kwam naar voren dat er geen significante toename van het vertrouwen
was, maar wel waren de leerprestaties verbeterd.
Bij dit onderzoek werd, op basis van de bestudeerde literatuur, er vanuit gegaan dat door het
toepassen van de strategieën, de resultaten van de leerlingen op het Norbertuscollege
verhoogd zouden worden.
De resultaten van de interventiegroep zijn niet verhoogd en ook is het vertrouwen bij de
interventiegroep niet groter geworden. De reden waarom de resultaten niet verhoogd zijn,
zijn in de vorige paragraaf, 6.1, reeds beschreven.
Een verklaring waarom het cijfer op het onderdeel vertrouwen niet is toegenomen kan deels
worden verklaard door de hoge score die de interventiegroep behaald had op de eerste CISvragenlijst die afgenomen was. De andere categorieën van het ARCS-model waren bij de
eerste afname van de CIS-vragenlijst lager dan de categorie vertrouwen was. Bij de tweede
afname van de vragenlijst zijn de verschillen tussen de categorieën onderling afgenomen.
Een vervolgonderzoek zou kunnen zijn welke strategieën voor de categorie vertrouwen wel
effect hebben op het vertrouwen.

6.3 Terugblik op het methode van onderzoek en de resultaten
De werkwijze van het onderzoek was voor dit onderzoek geschikt, ondanks dat de resultaten
die niet het beoogde rendement behaalde. De gegevens die bij dit onderzoek zijn verzameld
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zijn op een gestructureerde manier verkregen en zijn van een voldoende kwaliteit. De
conclusies die uit het onderzoek zijn voortgekomen, hebben door de gestructureerde manier
van het verzamelen van de data een goede waarde.
Voor een vervolgonderzoek zou het methode van onderzoek een goede basis kunnen zijn.
Het zou zeker van waarde zijn om dit onderzoek nogmaals uit te voeren, om zo te
onderzoeken of de periode waarin het onderzoek gedaan is van invloed is op de resultaten.
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Course Interest Survey vragenlijst als
instrument om te meten of het vertrouwen van leerlingen vergroot is. De CIS-vragenlijst kan
meten of er een toename is op het onderdeel vertrouwen, maar kan ook de andere
categorieën van het ARCS-model meten. De lengte van de CIS-vragenlijst maakte hem
gebruiksvriendelijk in de klas, omdat deze niet te lang was. Daarnaast leverde de CISvragenlijst kwantitatieve gegevens op, die in dit onderzoek goed te verwerken waren. Door
de gebruiksvriendelijkheid en de kwantitatieve gegevens zou er in een vervolgonderzoek
weer gebruik gemaakt kunnen worden van de CIS-vragenlijst.
Een ander instrument dat gebruikt is bij dit onderzoek waren de toetsen, die gebruikt worden
op het Norbertuscollege. De toetsen zijn hebben een vergelijkbare opbouw. Hierdoor zijn de
toetsen goed met elkaar te vergelijken. De laatste toets die de leerlingen hebben gemaakt,
was groter qua toeststof. Hierdoor is het mogelijk dat de resultaten van de leerlingen lager
zijn dan verwacht werd. Voor een vervolgonderzoek is het goed om een andere periode uit te
kiezen om te testen, zodat de toetsen beter met elkaar te vergelijken zijn.
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Bijlage
Bijlage 1: Course Interest Survey
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Instructies
Course Interest Survey
Er zijn 34 vermeldingen in deze vragenlijst. Wil je bij het beantwoorden van deze
stellingen nadenken over het materiaal wat je tijdens de lessen tot nu toe hebt
gekregen. Geef dan bij elke stelling aan hoe waar het is. Geef het antwoord dat het
echt voor jou van toepassing is, en niet wat je zou willen om waar te zijn, of wat je denkt
dat anderen willen horen. Schrijf de antwoorden op het antwoordblad wat bij de
enquête gegeven wordt.
1.Bedankt.
De docent weet hoe je ons enthousiast maakt over het onderwerp van dit vak.
2. De dingen die ik leer in de lessen zijn nuttig voor mij.
3. Ik ben ervan overtuigd dat ik het goed zal doen bij dit vak.
4. Deze lessen hebben weinig dingen die mijn aandacht pakken.
5. De docent laat het onderwerp van dit vak belangrijk lijken.
6. Je moet geluk hebben om goede cijfers te krijgen bij dit vak.
7. Ik moet te hard werken om te slagen voor dit vak.
8. Ik zie niet in hoe de inhoud van dit vak betrekking heeft (past bij) op alles wat ik al weet.
9. Of ik slaag voor dit vak is aan mij.
10. De docent creëert spanning wanneer er naar een bepaald moment toe wordt gewerkt.
11. Het onderwerp van dit vak is gewoon te moeilijk voor mij.
12. Ik heb het gevoel dat dit vak me veel voldoening geeft.
13. In deze les probeer ik me in te stellen op en bereik ik het een hoog niveau van
excellentie.
14. Ik heb het gevoel dat de erkenning die ik ontvang, eerlijk is ten opzichte van andere
studenten.
15. De leerlingen in deze klas zijn nieuwsgierig naar het onderwerp.
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16. Ik geniet van het werken voor dit vak.
17. Het is moeilijk te voorspellen wat de moeilijkheidsgraad is van de opdrachten die de
docent me geeft.
18. Ik ben tevreden met de evaluaties van de docent over mijn werk in vergelijking met hoe
goed ik denk dat ik heb gedaan.
19. Ik voel me tevreden met wat ik krijg van dit vak.
20. De inhoud van dit vak heeft betrekking op mijn verwachtingen en doelen.
21. De docent doet ongewone of verrassende dingen die interessant zijn.
22. De studenten nemen actief deel aan deze klas.
23. Om mijn doelen te bereiken, is het belangrijk dat ik het goed doe bij dit vak.
24. De docent maakt gebruik van een interessante, verschillende onderwijs methodes.
25. Ik denk niet dat ik zal veel baat hebben bij dit vak.
26. Ik zit vaak te dagdromen, terwijl ik in deze klas zit.
27. Zoals ik deelneem aan deze klas, geloof ik dat ik kan slagen, tenminste als ik het hard
genoeg probeer.
28. De persoonlijke voordelen van dit vak zijn mij duidelijk.
29. Mijn nieuwsgierigheid wordt vaak gestimuleerd door de vragen of de problemen die ik bij
dit onderwerp in de klas krijg.
30. Ik vind de uitdaging en het niveau in dit vak oké: niet te makkelijk en niet moeilijk.
31. Ik voel me enigszins teleurgesteld over dit vak.
32. Ik heb het gevoel dat ik genoeg erkenning krijg van mijn werk bij dit vak, op basis van
mijn cijfers, opmerkingen of andere feedback.
33. De hoeveelheid werk dat ik moet doen, is geschikt is voor dit type vak.
34. Ik krijg voldoende feedback om te weten hoe goed ik doe.
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Omcirkel het antwoord wat voor jou van toepassing is.

Nummer:………..

Niet

Enigszins

Redelijk

Meestal

Zeer

Niet

Enigszins

Redelijk

Meestal

Zeer

waar

waar

waar

waar

waar

waar

waar

waar

waar

waar

1.

A

B

C

D

E

18.

A

B

C

D

E

2.

A

B

C

D

E

19.

A

B

C

D

E

3.

A

B

C

D

E

20.

A

B

C

D

E

4.

A

B

C

D

E

21.

A

B

C

D

E

5.

A

B

C

D

E

22.

A

B

C

D

E

6.

A

B

C

D

E

23.

A

B

C

D

E

7.

A

B

C

D

E

24.

A

B

C

D

E

8.

A

B

C

D

E

25.

A

B

C

D

E

9.

A

B

C

D

E

26.

A

B

C

D

E

10.

A

B

C

D

E

27.

A

B

C

D

E

11.

A

B

C

D

E

28.

A

B

C

D

E

12.

A

B

C

D

E

29.

A

B

C

D

E

13.

A

B

C

D

E

30.

A

B

C

D

E

14.

A

B

C

D

E

31.

A

B

C

D

E

15.

A

B

C

D

E

32.

A

B

C

D

E

16.

A

B

C

D

E

33.

A

B

C

D

E

17.

A

B

C

D

E

35.
34.

A

B

C

D

E
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Bijlage 2: Resultaten van CIS per leerling
Interventiegroep

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10 A11 A12

Aandacht (40)

23

29

27

27

33

26

24

32

30

25

Relevantie (45)

31

28

32

32

31

34

35

32

29

31

Vertrouwen (40)

32

37

28

32

28

28

32

33

29

29

Voldoening (45)

27

34

28

31

27

32

35

36

26

29

A3
Aandacht
Relevantie
Vertrouwen
Voldoening

2,9
3,4
4
3
A13

A4

3,6
3,1
4,6
3,8

A5

3,4
3,6
3,5
3,1

A6

3,4
3,6
4
3,4

A7

4,1
3,4
3,5
3

A8

3,3
3,8
3,5
3,6

A9

3
3,9
4
3,9

A14 A15 A16 A17 A18 A19

A10 A11 A12

4
3,6
4,1
4

3,8
3,2
3,6
2,9

A20 A21

Aandacht (40)

25

23

21

35

23

27

25

28

31

Relevantie (45)

30

19

23

32

29

31

36

36

39

Vertrouwen (40)

27

34

18

32

33

31

28

33

27

Voldoening (45)

34

36

17

36

28

33

30

31

42

A13
Aandacht
Relevantie
Vertrouwen
Voldoening

3,1
3,3
3,4
3,8

A14 A15 A16 A17 A18 A19

2,9
2,1
4,3
4

2,6
2,6
2,3
1,9

4,4
3,6
4
4

2,9
3,2
4,1
3,1

3,4
3,4
3,9
3,7

GEM

3,1
4
3,5
3,3

3,1
3,4
3,6
3,2

A20 A21

3,5
4
4,1
3,4

3,9
4,3
3,4
4,7

GEM

Aandacht (40)

27,1

Aandacht (40)

Relevantie (45)

31,1

Relevantie (45)

Vertrouwen (40)

30,1

Vertrouwen (40)

Voldoening (45)

31,2

Voldoening (45)

3,4
3,5
3,8
3,5

Figuur : Resultaten van de Course Interest Survey vragenlijst in de interventiegroep.
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Controlegroep

C1
24
33
32
35

C2 C3 C4 C5 C6 C7
C8 C9 C10 C11 C12 C13
18 25 18 27 26
27 21 21 22 31 20 23
23 29 29 35 34
31 29 24 30 35 30 31
25 32 31 28 36
26 31 21 35 27 34 37
28 33 29 32 36
28 34 18 29 26 29 32

3
3,7
4
3,9

C2 C3 C4 C5 C6 C7
C8 C9 C10 C11 C12 C13
2,3 3,1 2,3 3,4 3,3 3,4 2,6 2,6 2,8 3,9 2,5 2,9
2,6 3,2 3,2 3,9 3,8 3,4 3,2 2,7 3,3 3,9 3,3 3,4
3,1
4 3,9 3,5 4,5 3,3 3,9 2,6 4,4 3,4 4,3 4,6
3,1 3,7 3,2 3,6
4 3,1 3,8
2 3,2 2,9 3,2 3,6

Aandacht (40)
Relevantie (45)
Vertrouwen (40)
Voldoening (45)

C1
Aandacht
Relevantie
Vertrouwen
Voldoening

Aandacht (40)
Relevantie (45)
Vertrouwen (40)
Voldoening (45)

Aandacht
Relevantie
Vertrouwen
Voldoening

C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
19 18 20 25 11 28
29 28 26 23 19 23
31 28 29 28 26 30
27 36 32 39 30 30
23 29 35 32 28 34
26 34 34 27 21 28
32 34 37 30 27 35
26 37 32 25 24 36
C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
2,4 2,3 2,5 3,1 1,4 3,5 3,6 3,5 3,3 2,9 2,4 2,9
3,4 3,1 3,2 3,1 2,9 3,3
3
4 3,6 4,3 3,3 3,3
2,9 3,6 4,4
4 3,5 4,3 3,3 4,3 4,3 3,4 2,6 3,5
3,6 3,8 4,1 3,3
3 3,9 2,9 4,1 3,6 2,8 2,7
4
GEM

Aandacht (40)
Relevantie (45)
Vertrouwen (40)
Voldoening (45)

22,9
30,4
29,8
30,6

GEM
Aandacht (40)
Relevantie (45)
Vertrouwen (40)
Voldoening (45)

2,9
3,3
3,7
3,4

Figuur ?? Resultaten van de Course Interest Survey vragenlijst in de controlegroep.

70

Bijlage 3: Resultaten van toetsen voorafgaand aan de interventies
Interventiegroep

Gemiddelde
Naam
Profiel Toets (15%) Toets (10%) zonder PO
A3
V NG
5,0
4,2
4,7
A4
V EM
6,7
6,5
6,6
A5
M CM
6,1
5,1
5,7
A6
M EM
8,5
7,5
8,1
A7
M EM
6,7
4,8
5,9
A8
V EM
6,9
4,9
6,1
A9
M EM
6,4
4,5
5,6
A10
V EM
7,8
7,3
7,6
A11
M CM
8,3
6,8
7,7
A12
M EM
7,1
5,9
6,6
A13
M EM
6,8
6,5
6,7
A14
M NT
5,1
4,6
4,9
A15
V CM
5,4
5,2
5,3
A16
V CM
6,6
6,3
6,5
A17
M EM
6,7
5,1
6,1
A18
M NT
6,4
5,1
5,9
A19
V CM
6,6
6,4
6,5
A20
V CM
5,9
4,5
5,3
A21
V NG
5,7
5,5
5,6
Onvoldoendes
2
10
4
Tussen 5,5 en 6,0
2
2
5
Gemiddeld cijfer
6,605
5,555
6,185
Standaarddeviatie
0,9422677 1,015912864 0,8942359

Praktische
opdracht
(10%)
8,6
8,9
9,6
9,6
7,7
7,2
8,5
7,2
8,5
7,6
9,4
8,8
5,9
7,2
7,2
8,6
9,4
8,2
6,8

8,19

Figuur ??: Resultaten van toetsen voorafgaand aan de interventies in de interventiegroep.
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Controlegroep

Naam
Profiel Toets (15%) Toets (10%)
C1
V NG
5,6
7,1
C2
V NG
5,3
5,3
C3
V NG
6,2
5,3
C4
M CM
5,0
5,7
C5
V NG
7,9
6,6
C6
M NT
6,4
6,8
C7
V NG
6,5
5,3
C8
M NT
6,7
5,3
C9
V EM
6,1
4,8
C10
M EM
6,2
6,5
C11
V NG
4,2
5,7
C12
V NG
7,1
6,0
C13
V CM
5,1
5,3
C14
V EM
6,2
5,6
C15
M NG
5,8
5,6
C16
M NG
5,8
6,8
C17
M NG
7,0
5,8
C18
M NG
7,1
6,8
C19
V CM
4,7
6,0
C20
M NG
6,2
6,0
C21
M NT
7,3
6,8
C22
M NG
4,7
6,0
C23
V NG
7,6
6,7
C24
V NG
6,5
7,0
C25
V CM
7,4
5,7
Onvoldoendes
6
6
Tussen 5,5 en 6,0
3
6
Gemiddeld cijfer
6,184
6,02
Standaarddeviatie
0,976251334 0,657647322

Praktische
Gemiddelde opdracht
zonder PO (10%)
6,2
6,7
5,3
8,9
5,8
6,9
5,3
7,8
7,4
6,7
6,6
7,8
6,0
6,5
6,1
8,9
5,6
8,1
6,3
6,5
4,8
7,7
6,7
8,9
5,2
8,9
6,0
8,5
5,7
6,2
6,2
7,4
6,5
8,2
7,0
7,4
5,2
6,8
6,1
8,2
7,1
8,1
5,2
7,8
7,2
6,9
6,7
8,0
6,7
8,2
6
3
6,1184
7,68
0,7108192

Figuur ??: Resultaten van toetsen voorafgaand aan de interventies in de
controlegroep.
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Bijlage 5: Het lesmateriaal
Het lesmateriaal waar de leerlingen mee te maken krijgen staan hieronder beschreven per
pijler van het ARCS-model.
STRATEGIEËN VOOR AANDACHT
Uit de vragenlijst die de leerlingen ingevuld hebben, is naar voren gekomen dat dit onderdeel
de laagste score krijgt. Dat betekent dat op dit onderdeel meer strategieën worden toegepast
dan op de onderdelen relevantie en voldoening. De strategieën om deze pijler te verhogen
zijn hieronder uitgewerkt.
Abrupte verandering/ nieuwe onlogische conflictueuze gebeurtenissen en humor
Het zorgen voor onverwachte gebeurtenissen kan worden gecreëerd door veranderen van
omgeving, stemniveau of het geven van een persoonlijke, emotionele inhoud. Het is niet zo
dat er een continu moet zijn van prikkels, omdat er anders gewenning op kan treden (Keller,
1987).
Verschillende materialen gebruiken bij een presentatie om zo in te gaan op de verschillende
leerstijlen, door gebruik te maken van video’s afwisselende met afbeeldingen en uitleg.
Humor is een factor die de aandacht kan houden en voor verrassing kan zorgen (Keller J.
M., 2010). Humor is specifiek voor jongen van belang. Het is een manier waarop je in de
belevingswereld van de leerling komt en je spreekt hen aan op een manier die bij hen past
(Heemskerk, Eck, van, Kuiper, & Volman, 2012).
In de lessen zullen steeds, afwisselend, onderdelen zitten zoals ze hierboven beschreven
zijn.
Combinatie oude en nieuwe dingen: Voorkennis
Een belangrijke bouwsteen voor het leren is het activeren van voorkennis. Bij het activeren
van de voorkennis wordt de nieuwe informatie gekoppeld aan de reeds bestaande kennis.
Dit doet het werkgeheugen. Een manier om de voorkennis bij leerlingen te activeren is het
maken van aantekeningen. Hierdoor wordt het werkgeheugen niet overbelast en de
aantekeningen zijn een extern werkgeheugen (Open Universiteit, 2012). Er zijn diverse
werkvormen waarbij de voorkennis geactiveerd kan worden. Zo kan er een quiz afgenomen
worden, kan er een mind map gemaakt worden of moeten de leerlingen een verhaal
afmaken.
STRATEGIEËN VOOR RELEVANTIE
Relevantie kwam niet als slechtste onderdeel naar voren in de vragenlijst. Dit wil niet zeggen
dat er op dit onderdeel geen winst te behalen is. Hieronder staan de strategieën voor
relevantie uitgewerkt.
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Competitie en prestatie
Competitie en prestatie in een lessensituatie kunnen er voor zorgen dat leerlingen dit als
prestatiedoel over gaan nemen. Als cijfers en testscores belangrijk worden en ze besproken
worden, dan willen leerlingen vermijden dat zij niet zo goed zijn. Door gebruik te maken van
competitie strijden leerlingen met elkaar en krijgen ze erkenning voor hun prestatie
(Becking, 2012).
In de lessituatie wordt gebruikt gemaakt van het programma Socrative. Bij dit programma
kan er gebruik gemaakt worden van een real-time ondervraging. Hierbij kan er gebruik
gemaakt worden van visualisaties. Tijdens het werken met dit programma kan er gekeken
worden naar het niveau van de gehele klas (Berté & West , 2014).
Om te kunnen werken met het programma Socrative moeten de leerlingen beschikken over
hun mobiele telefoon of van een laptop. Dit past bij de belevingswereld van de leerlingen en
brengt afwisseling in de lessituatie.
Macht over eigen leerproces
De zelfverantwoordelijkheid van leerlingen kan worden vergroot door leerlingen zelf hun
planning te laten maken (Bakker & Deinum, 2002). De leerlingen krijgen een studieplanner
die een bepaalde planning aangeeft, maar de leerlingen kunnen zelf bepalen wanneer zij
werken aan hun opdrachten of zelfs geen opdrachten maken.
STRATEGIEËN VOOR VERTROUWEN
Vertrouwen had de hoogste score volgens de vragenlijst. Het zou wenselijk zijn als het cijfer
hoger zou komen te liggen, omdat volgens Keller (1983) dit de toetsresultaten kan vergroten.
Hieronder staan de strategieën beschreven om het vertrouwen te vergroten.
Verschillende prestatieniveaus
Een manier waarop verschillende prestatieniveaus behaald kunnen worden is het maken van
diagnostische toetsen op verschillende niveaus. De vragen en de antwoorden worden
besproken en krijgen de leerlingen een cijfer voor de toets. Hierdoor krijgen de leerlingen
een goed beeld waar zij qua ontwikkeling staan.
Voor het maken van deze diagnostische toetsen wordt de taxonomie van Bloom gebruikt.
Deze taxonomie onderscheidt verschillende niveaus die oplopend zijn in moeilijkheidsgraad
(Nijhuis, 2011).
Leerdoel en eindtermen
Een leerdoel is wat iemand moet kunnen bij een afronding van een leersituatie. Een
leersituatie is een klein onderdeel van een leermiddel, bijvoorbeeld een les uit een boek. Een
leerdoel moet zo eenduidig mogelijk zijn. Leerdoelen kunnen gebruikt worden om te kijken
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of iemand al klaar is voor de volgende leersituatie (Hoobroeckx & Haak, 2012). Een
voorbeeld van een leerdoel is: De leerling kan het begrip verwering uitleggen.
Leerdoelen zijn onderdeel van een leersituatie, maar ze zijn geen einddoel. Eindtermen zijn
dit wel. Eindtermen zijn complexer dan leerdoelen en hebben betrekking op de afronding van
het leermiddel als geheeld. (Hoobroeckx & Haak, 2012).
Het is belangrijk dat leerdoelen bekend zijn, zodat de leerlingen deze doelen over kunnen
nemen. Als leerlingen dezelfde leerdoelen hebben, dan heeft dit invloed op hun
taakbetrokkenheid en de manieren waarop de prestatie wordt ervaren en wordt beïnvloed.
Dit is onderdeel van de doeloriëntatie benadering. Verschillende doelen kunnen leiden tot het
behalen van betere prestaties (Becking, 2012).
De leerlingen krijgen bij elke les hun leerdoelen, zodat zij meer betrokken raken en betere
prestaties kunnen behalen. Ze krijgen deze leerdoelen te zien bij aanvang van de les en dan
worden ze ook doorgenomen. Daarnaast worden de leerdoelen naar hen gemaild. Hierdoor
kunnen ze er op een later moment mee aan de slag.
Feedback verbinden met de prestatie
Door het geven van constructieve, positieve feedback aan leerlingen kunnen hun
verwachtingen stijgen waardoor zij het leerdoel kunnen behalen. Door gebruikt te maken van
diagnose- en/of beoordelingsmodellen kan het werk dat de leerling heeft gemaakt beter
beoordeling en voorzien van gerichte feedback (Becking, 2012). De leerlingen krijgen
opdrachten die voorzien zijn van score punten. Via beoordelingsmodellen krijgen ze
duidelijkheid over de beoordeling. Leerlingen kunnen soms deze opdrachten zelf na kijken
en soms worden ze voorzien van feedback. Deze feedback kan zowel mondeling als
schriftelijk worden gegeven. Bij het geven van de feedback wordt ook de inspanning van de
leerling meegenomen. Hierdoor kan de leerling het behaalde succes koppelen aan de
inspanning die hij heeft geleverd.
STRATEGIEËN VOOR VOLDOENING
Uit de vragenlijst kwam naar voren dat voldoening deze score heeft gekregen als relevantie.
Ook voor het onderdeel relevantie zijn strategieën uitgewerkt, omdat deze ook invloed uit
kunnen oefenen op de andere onderdelen.
Belonen
Het belonen van leerlingen kan door te werken met een punt ofwel credit systeem (Becking,
2012). Dit levert bij de leerlingen meer motivatie om harder te werken. Het is goed om
voorwaarden aan het beloningssysteem te stellen, zodat deze voor iedereen hetzelfde is en
het creëert duidelijkheid.
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Feedback
Het geven van feedback kan op verschillende manieren. Een directe communicatie mogelijk
tussen een docent en leerling is belangrijk bij het geven van feedback (Becking, 2012). De
feedback die de leerlingen zullen gaan krijgen, zal zowel schriftelijk gebeuren als face-toface. Daarnaast wordt er gelet op het positief benaderen van de leerlingen tijdens de uitleg
en het werken van de leerlingen.
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PLANNING
5 26 – 30 jan
6 2 – 6 feb

Les1 +2: Feedback met het bespreken van de toets, Introductie nieuwe
hoofdstuk, studiewijzer bespreken.
Les 1: uitleg en leerdoelen: § 1+2; keuze mogelijkheden: opdrachten maken
Les 2: quiz/vragen hoofdstuk 5 met feedback. Leerlingen hebben het hoofdstuk
geleerd ter voorbereiding.
Les 3: uitleg en leerdoelen § 3 en 4; keuze mogelijkheden: opdrachten maken

7 9 – 13 feb

Les 1: Examen oefenvraag met het feedback op de beantwoording van deze
vraag.
Les 2 quiz mobiel hoofdstuk 4 met feedback. Leerlingen hebben het hoofdstuk
geleerd ter voorbereiding.
Les 3: uitleg en leerdoelen §6; keuze mogelijkheden: opdrachten maken

8 16/20 feb

Carnavalsvakantie

9 23 – 27 feb

Facultatieve week
Les 1: uitleg en leerdoelen §7&8; keuze mogelijkheden: opdrachten maken
Les 2: persoonlijke feedback op gemaakte opdrachten/examenopdrachten
Les 3: persoonlijke feedback op gemaakte opdrachten/examenopdrachten

10 2 – 6 maart Les 1 uitleg en leerdoelen §9; keuze mogelijkheden: opdrachten maken
Les 2: Leerlingen hebben begrippen (deel 1) geleerd ter voorbereiding op een
begrippen overhoring; quiz op mobiele telefoon ;+ keuze inhoud les (opdrachten
maken / leerdoelen uitwerken / samenvattingen maken).
Les 3: Leerlingen hebben begrippen (deel 2) geleerd ter voorbereiding op een
begrippen overhoring; quiz op mobiele telefoon ;+ keuze inhoud les (opdrachten
maken / leerdoelen uitwerken / samenvattingen maken).
11

9 – 13

maart

Les 1 uitleg en leerdoelen §10&11; keuze mogelijkheden: opdrachten maken
Les 2: Mindmaps maken in tweetallen. Elk duo krijg zijn eigen paragraaf.
Les 3: begrippen bonus toets met toepassingsvragen

12 16 – 20
maart

Les 1: feedback mindmaps, + koppeling mindmap complete hoofdstuk. Feedback
begrippen toets. Mondeling en schriftelijk met koppelingen van inzet.
Les 2: Cis vragenlijst, oefenen examens maken, KIT toetsen maken, opdrachten,
samenvattingen maken
Les 3: keuzemogelijkheden: leerdoelen uitwerken, samenvattingen maken (idem)

13 23 – 27

Toets Indonesië
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LEERDOELEN
Leerdoel §1&2


Weet je dat er verschillende beelden van een gebied zijn .



Kun je via verschillende invalshoeken/dimensies naar Indonesië kijken.



Kun je de centrum-periferie tegenstelling in Indonesië zien.
o



Leg uit hoe de centrum-periferie tegenstellen te zien is.

Kun je de samenhang tussen ertsen/delfstoffen en vulkanisme verklaren.
o

Leg uit waarom ertsen in de buurt van vulkanen te vinden zijn

Leerdoel §3


Ken je de fysisch-geografische gebiedskenmerken van Indonesië.



Ken je de klimaten van Indonesië.



Kun je verklaren met het luchtdruksysteem waarom er in Indonesië een Aw klimaat
voorkomt.
o



Leg uit waarom het luchtdruksysteem zorgt voor een Aw klimaat in Indonesië.

Begrijp je het verband tussen bodemvruchtbaarheid en regenval aan de ene kant en
het type landbouw en bevolkingsdichtheid aan de andere kant.
o

Leg uit dat bodemvruchtbaarheid en de regenval invloed hebben op het type
landbouw en de bevolkingsdichtheid.

Leerdoel §4&7


Kun je het verband leggen tussen de grote relatieve afstanden en de grote culturele
diversiteit in Indonesië.
o



Kun je het verband leggen tussen de grote relatieve afstanden en de moeite die
Indonesië heeft om een eenheidstaat te worden.
o



Leg uit hoe de grote relatieve afstanden de culturele diversiteit in Indonesië
vergroten.

Leg uit hoe de grote relatieve afstanden er voor zorgen dat Indonesië moeite
heeft om een eenheidstaat te worden.

Kun je verband leggen tussen de culturele diversiteit en transmigratie.
o

Leg uit dat transmigratie de culturele diversiteit in Indonesië zou kunnen
verkleinen.

Leerdoel §5


Heb je een beeld hoe de economie van Indonesië opgebouwd is.

Leerdoel §6


Weet je wat het vliegende ganzen model inhoudt.
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Kun je verklaren waarom Indonesië overgestapt is van importsubstitutie naar
exportvalorisatie.

Leerdoel §8


Weet je welke partijen betrokken zijn bij de ontbossing.



Kun je de ontbossing op verschillende schaalniveaus bekijken.



Kun je de gevolgen van ontbossing beschrijven.



Kun je verklaren waarom de lokale bevolking (inheemse bevolking) niet profiteert van
het ontbossen van landbouw gronden.

Leerdoel §9


Weet je dat ontbossing de grootste bedreiging vormt voor lokale gemeenschappen.



Weet je dat economische ontwikkeling voor ecologische ontwikkeling gaat.



Begrijp je dat hazardmanagement kan voorkomen dat er veel slachtoffers bij een
ramp vallen.
o

Leg uit dat hazardmanagement kan voor komen dat er veel slachtoffers bij
een ramp vallen.
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BONUSTOETS

Havo 5 Begrippen H3
Naam:……………………………………………………………………Bonus: ……….
begrip

omschrijving

assemblage

Het in elkaar zetten van de onderdelen tot een eindproduct

centripetale krachten

Samenbindende krachten die de nationale eenheid versterken

exportvalorisatie

Proces waarbij je meer aan de export probeert te verdienen door
grondstoffen eerst te bewerken
Een vulkanische modderstroom bestaande uit een mengsel van
water, as en modder
Het afnemen van de kwaliteit van de bodems in een gebied

Lahar
landdegradatie
Plantagebouw
sociale bevolkingsgroei

Het grootschalig verbouwen van tropische gewassen voor de
wereldmarkt
De groei of afname van de bevolking door vestiging en vertrek

Waterbalans

De hoeveelheid water die een gebied binnenkomt en uitgaat

omschrijving

begrip

Migranten passen zich zodanig aan de nieuwe samenleving
aan, dat ze onherkenbaar worden (eenzijdige beïnvloeding)
De rijkdom aan planten- en dierensoorten

assimilatie

Bevoegdheden van de nationale overheid overdragen aan
provinciale of lokale autoriteiten

decentralisatie van het

Afbakening van een verschijnsel op basis van een zelfde
verschijnsel dat overal in het gebied voorkomt
Een economie waarbij geen enkele economische sector meer
dan 50% van het exportpakket voor zijn rekening neemt
Eenvoudige industrieproducten die voorheen geïmporteerd
werden, worden nu zelf gemaakt
Het verschijnsel dat in een land één stad wat betreft inwonertal
en functies met kop en schouders boven alle andere steden
uitsteekt
Een staat waarin er een scheiding is tussen staat en religie

formele regio

Het beleid van de Indonesische regering om de overbevolkte
eilanden Java en Madura te ontlasten door mensen over te
brengen nar dunbevolkte buitengebieden (gestopt in 2001)
De groeisnelheid van het percentage stedelingen van de totale
bevolking

transmigratie

Formuleer de theorie/interactiemodel van Ullman
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biodiversiteit

bestuur

gemengde economie
importsubstitutie
Primate city

seculiere staat

urbanisatietempo

VERBODEN WOORD: de begrippen die genoemd worden moet je omschrijven!!
Wat is het verband tussen transmigratie, nationbuilding en Bahasa Indonesia?
Geef het verband aan tussen de begrippen transmigratie, nationbuiling en Basaha Indonesia
Door transmigratie
Zijn
er
meer Waardoor de nationale taal Waardoor er meer
Indonesia)
wordt nationbuiling
plaats
verplaatsingen in een land (Basaha
verspreid.

vindt.
(meer
eenheidsgevoel)

Wat is het verband tussen het demografisch transitiemodel en transmigratie?
Geef het verband aan tussen de begrippen demografisch transitiemodel en transmigratie.
Als een deel van het Dan is de bevolkingsgroei Het verplaatsen van mensen van Dit
gebeurd
land in de 2de of 3de groot.
dichtbevolkte gebieden kan de transmigratie.
fase
van
het
demografisch
transitiemodel zit

bij

dunbevolkte gebieden ontlasten

Maak een “hoe…hoe”- zin met de uitleg van de begrippen ruilvoetverslechtering en
exportvalorisatie
Hoe lager de opbrengsten van grondstoffen worden ivt de eindproducten, hoe voordeliger
het is om zelf eindproducten te gaan maken

Geef het verband aan tussen de begrippen soft state en roofbouw/uitputting
natuurlijke hulpbronnen.
Leg uit waarom een soft state de kans op roofbouw/uitputting natuurlijke hulpbronnen kan
vergroten
In Indonesië hebben Er
veel
is veel corruptie Er is geen oog voor duurzaamheid. Waardoor er
sommige
eilanden /machthebbers doen aan
roofbouw/uitputting van
een soft state
natuurlijke hulpbronnen
verrijking
is.

Heb je de begrippen al geleerd voor TW3?
Heb je de tekst uit het boek al geleerd?
Heb je een mindmap gemaakt van de begrippen?
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FEEDBACK
Voorbeelden schriftelijke feedback.
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 HAVO 5 aardrijkskunde

2014-2015 P3/H3 : Zuidoost-Azië

Naam:
studieaanwijzingen
0 Hfdst 5 leren!!!
0 § 1 lezen en opdrachten 1,4,5 maken

docent

0 Toets bespreken
0 § 3 en 4

planning en aanpak
Bij lesuitval loopt de studiewijzer gewoon door! Als je
het prettig vindt om alle opgaven te maken is dat
natuurlijk ook goed!
Als je de verkorte route volgt moet je voor maximale
bonuspunten ook de leerdoelen maken!

0 § 2 lezen en opdrachten 2,8,9 maken
0 Hfdst 4 leren!!!
0 § 3 lezen en opdrachten 1,4,5,6,8 maken

Aftekenen alle
opdrachten
§1 t/m 4

0 § 5, 6, 7

Powerpoint op ELO

0 § 4 lezen en opdrachten 3,7,8 maken
0 § 5 lezen en opdrachten 2,4,7,8 maken
0 § 6 lezen en opdrachten 1,2,5,8,9 maken

Carnavalsvakantie
NC week

0 Geologische stadswandeling, evt

0 § 7 lezen en opdrachten 6 t/m 12 maken
0 § 8 lezen en opdrachten 2,3,5 maken
0 § 9 lezen en opdrachten 1,2,7 maken

0 § 8, 9

Powerpoint op ELO

0 § 2 t/m 8 LEREN!!!
0 § 10 lezen en opdrachten 1,2,7 maken
0 Begrippen leren

Aftekenen ao
§5 t/m 9

0 § 10, 11, 12
0 begrippenbonus (0,4)

Powerpoint op ELO

0 § 11 lezen en opdrachten 2,6 maken
0 § 12 lezen en opdrachten 1,3,4 maken
0 § 2 t/m 12 LEREN!!!

Aftekenen ao
§10 t/m 12
leerdoelen

0 KIT maken en bespreken
0 samenvattingsoefening
0 examens oefenen

Powerpoint op ELO

Dit blad inleveren in bonusmapje vóór
toetsweek
H3, 4, en 5 leren

Max bonus 0,7

16 – 20
maart

13

Toets Indonesië

Gebieden (hfdst 3), Wereld (hfdst 1 §1 t/m 13 en hfdst 4), Aarde (hfdst 2 §1 t/m 13 en hfdst 5)
2 uur, ED 15%

data

5
26 – 30 jan

stofomschrijving
0 Topo Indonesië maken
0 § 1 en 2

TW madi

6
2 – 6 feb

7
9 – 13 feb

8 16/20 feb
9
23 – 27 feb

10
2 – 6 maart

11
9 – 13
maart

12

23 – 27
maart ma/vr

Bijlage 6: Vragen en stellingen voor de paneldiscussie
OPEN VRAGEN
Hieronder staan de openvragen die gesteld worden tijdens het interview.


Wat vond je opvallen aan de afgelopen periode?
o







Welke zaken waren anders dan periode 1?

Wat vonden jullie van de interventies?
o

Wat vond je van ?

o

Wat vond je van afwisselende lesmateriaal?

o

Wat vond je van het gebruik van mindmaps?

o

Wat vond je van het aansluiten op je voorkennis?

o

Wat vond je van het gebruik van tussentijdse toetsen?

o

Wat vond je van het gebruik van je mobiel in de klas?

o

Wat vond je van feedback op toetsen, begrippentoets en tussentijds?

o

Wat vond je van het feit dat er competitie is tijdens de tussentijdse toetsen?

o

Wat vond je van het krijgen van de leerdoelen?

Hebben de interventies invloed gehad op de toets?
o

Betere voorbereiding?

o

Beter resultaat behaald?

Heb je door de interventies gezorgd voor meer vertrouwen waardoor je de toets beter
kon maken?



Hebben de interventies ook gezorgd voor een beter toetsresultaat?



Zijn er interventies/dingen die het vertrouwen kunnen vergoten?



Zijn er interventies/dingen die het vertrouwen en/of toetsresultaten kunnen vergroten?

Hoe ze de interventies hebben ervaren.
STELLINGEN VOOR AANDACHT
Hieronder staan stellingen uitgewerkt waar de leerlingen op kunnen reageren. De stellingen
kunnen worden gebruikt om leerlingen te triggeren mocht het gesprek stil vallen.
STELLINGEN VOOR AANDACHT
Ik was beter voorbereid voor de toets, omdat er in de les meer gebruik is gemaakt van
afwisselend lesmateriaal (uitleg, filmpjes, afbeeldingen).
Ik was beter voorbereid op de toets, omdat er in de les gebruik gemaakt wordt van humor.
Ik was beter voorbereid op de toets, omdat er in de les gebruik gemaakt werd van
aantekeningen/mindmaps.

Ik was beter voorbereid op de toets, omdat er gebruik gemaakt werd van kennis die ik al had.
STELLINGEN VOOR RELEVANTIE
Ik was beter voorbereid voor de toets, omdat er competitie in de les aanwezig was.
Ik was beter voorbereid voor de toets, omdat de tussentijdse toetsen op mijn mobiel zorgde
dat ik tussendoor vaker leerde.
Ik was beter voorbereid voor de toets, omdat ik zelf mag plannen wanneer ik mijn werk voor
het vak maak.
STELLINGEN VOOR VERTROUWEN
Ik was beter voorbereid voor de toets, omdat er tussendoor toetsen waren met vragen op
verschillende niveaus.
Ik was beter voorbereid voor de toets, omdat er tijdens de les leerdoelen zijn gegeven.
Door vooraf de leerdoelen te krijgen, raak ik meer betrokken bij de les.
Ik was beter voorbereid voor de toets, omdat ik gerichte feedback heb ontvangen.
Ik was beter voorbereid voor de toets, omdat ik constructieve, positieve feedback heb
ontvangen.
STELLINGEN VOOR VOLDOENING
Ik was beter voorbereid voor de toets, omdat ik tussentijds bonuspunten kan halen als ik mijn
werk goed doe.
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Bijlage 7: Resultaten van CIS per leerling na de interventies
Interventiegroep

A3
Aandacht (40)
Relevantie (45)
Vertrouwen (40)
Voldoening (45)

31
34
26
31
A3

Aandacht
Relevantie
Vertrouwen
Voldoening

3,9
3,8
3,3
3,4
A13

Aandacht (40)
Relevantie (45)
Vertrouwen (40)
Voldoening (45)

29
34
26
35
A13

Aandacht
Relevantie
Vertrouwen
Voldoening

3,6
3,8
3,3
3,9

A4

30
35
32
32
A4

3,8
3,9
4
3,6

A5

27
32
27
29
A5

3,4
3,6
3,4
3,2

A6

A7

27
28
31
33
A6

3,4
3,1
3,9
3,7

36
39
25
36
A7

4,5
4,3
3,1
4

A8

29
32
31
37
A8

3,6
3,6
3,9
4,1

A9

30
29
32
37
A9

3,8
3,2
4
4,1

A14 A15 A16 A17 A18 A19

30
25
39
35

22
25
18
21

31
31
30
37

23
22
25
26

29
30
31
30

28
35
30
37

A14 A15 A16 A17 A18 A19

3,8
2,8
4,9
3,9

2,8
2,8
2,3
2,3

3,9
3,4
3,8
4,1

2,9
2,4
3,1
2,9

3,6
3,3
3,9
3,3

GEM

3,5
3,9
3,8
4,1

A10 A11 A12

32
29
33
36

29
29
33
36

25
34
29
30

A10 A11 A12

4
3,2
4,1
4

3,6
3,2
4,1
4

3,1
3,8
3,6
3,3

A20 A21

24
34
27
30

29
38
28
31

A20 A21

3
3,8
3,4
3,3

3,6
4,2
3,5
3,4

GEM

Aandacht (40)

28.5

Aandacht (40)

Relevantie (45)

31.3

Relevantie (45)

Vertrouwen (40)

29.1

Vertrouwen (40)

Voldoening (45)

32.6

Voldoening (45)

3.6
3.5
3.6
3.6

Figuur : Resultaten van de Course Interest Survey vragenlijst in de interventiegroep.
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Controlegroep

C1
Aandacht (40)
Relevantie (45)
Vertrouwen (40)
Voldoening (45)

Aandacht
Relevantie
Vertrouwen
Voldoening

Aandacht (40)
Relevantie (45)
Vertrouwen (40)
Voldoening (45)

Aandacht
Relevantie
Vertrouwen
Voldoening

21
27
24
29

C2 C3 C4 C5 C6 C7
C8 C9 C10 C11 C12 C13
18 29 22 25 25
25 21 19 20 27 20 15
19 27 31 36 35
31 27 29 28 31 28 27
21 35 31 31 35
28 28 18 24 27 29 23
23 25 34 31 34
29 26 16 19 29 27 25

C1
C2 C3 C4 C5 C6 C7
C8 C9 C10 C11 C12 C13
2,6 2,3 3,6 2,8 3,1 3,1 3,1 2,6 2,4 2,5 3,4 2,5 1,9
3 2,1
3 3,4
4 3,9 3,4
3 3,2 3,1 3,4 3,1
3
3 2,6 4,4 3,9 3,9 4,4 3,5 3,5 2,3
3 3,4 3,6 2,9
3,2 2,6 2,8 3,8 3,4 3,8 3,2 2,9 1,8 2,1 3,2
3 2,8
C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
25 18 25 25 10 25
24 25 25 29 25 28
31 27 32 35 22 36
29 36 30 37 31 32
30 22 36 31 28 31
32 37 30 25 24 34
27 26 37 36 29 29
27 40 30 32 23 36
C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
3,1 2,3 3,1 3,1 1,3 3,1
3 3,1 3,1 3,6 3,1 3,5
3,4
3 3,6 3,9 2,4
4 3,2
4 3,3 4,1 3,4 3,6
3,8 2,8 4,5 3,9 3,5 3,9
4 4,6 3,8 3,1
3 4,3
3 2,9 4,1
4 3,2 3,2
3 4,4 3,3 3,6 2,6
4
GEM

Aandacht (40)
Relevantie (45)
Vertrouwen (40)
Voldoening (45)

23
30
29
29

GEM
Aandacht (40)
Relevantie (45)
Vertrouwen (40)
Voldoening (45)

2,9
3,4
3,6
3,2

Figuur ?? Resultaten van de Course Interest Survey vragenlijst in de controlegroep.
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Bijlage 8: Resultaten van toetsen na de interventies
Interventiegroep

Toets
Gemiddelde
Naam
Profiel (15%)
Toets (10%) zonder PO
Toets (15%)
A3
V NG
5,0
4,2
4,7
4,7
A4
V EM
6,7
6,5
6,6
4,3
A5
M CM
6,1
5,1
5,7
5,9
A6
M EM
8,5
7,5
8,1
8,8
A7
M EM
6,7
4,8
5,9
5,0
A8
V EM
6,9
4,9
6,1
5,4
A9
M EM
6,4
4,5
5,6
5,4
A10
V EM
7,8
7,3
7,6
7,2
A11
M CM
8,3
6,8
7,7
7,2
A12
M EM
7,1
5,9
6,6
5,4
A13
M EM
6,8
6,5
6,7
6,3
A14
M NT
5,1
4,6
4,9
7,0
A15
V CM
5,4
5,2
5,3
5,1
A16
V CM
6,6
6,3
6,5
6,6
A17
M EM
6,7
5,1
6,1
7,8
A18
M NT
6,4
5,1
5,9
5,6
A19
V CM
6,6
6,4
6,5
6,6
A20
V CM
5,9
4,5
5,3
6,2
A21
V NG
5,7
5,5
5,6
4,8
Onvoldoendes
2
10
4
Tussen 5,5 en 6,0
2
2
5
Gemiddeld cijfer
6,605
5,555
6,185
6,1
Standaarddeviatie
0,9422677 1,015912864 0,8942359 1,173812701
Figuur ??: Resultaten van toetsen na de interventies in de interventiegroep.
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Gemiddelde Praktische
zonder PO opdracht
nieuw
(10%)
4,7
8,6
5,8
8,9
5,8
9,6
8,4
9,6
5,6
7,7
5,8
7,2
5,6
8,5
7,5
7,2
7,5
8,5
6,2
7,6
6,5
9,4
5,7
8,8
5,2
5,9
6,5
7,2
6,7
7,2
5,8
8,6
6,6
9,4
5,7
8,2
5,3
6,8

6,1
0,8989852

8,19

Controlegroep

Naam
Profiel Toets (15%) Toets (10%)
C1
V NG
5,6
7,1
C2
V NG
5,3
5,3
C3
V NG
6,2
5,3
C4
M CM
5,0
5,7
C5
V NG
7,9
6,6
C6
M NT
6,4
6,8
C7
V NG
6,5
5,3
C8
M NT
6,7
5,3
C9
V EM
6,1
4,8
C10
M EM
6,2
6,5
C11
V NG
4,2
5,7
C12
V NG
7,1
6,0
C13
V CM
5,1
5,3
C14
V EM
6,2
5,6
C15
M NG
5,8
5,6
C16
M NG
5,8
6,8
C17
M NG
7,0
5,8
C18
M NG
7,1
6,8
C19
V CM
4,7
6,0
C20
M NG
6,2
6,0
C21
M NT
7,3
6,8
C22
M NG
4,7
6,0
C23
V NG
7,6
6,7
C24
V NG
6,5
7,0
C25
V CM
7,4
5,7
Onvoldoendes
6
6
Tussen 5,5 en 6,0
3
6
Gemiddeld cijfer
6,184
6,02
Standaarddeviatie 0,976251334 0,657647322

Gemiddel Praktische
Gemiddelde
de zonder opdracht
zonder PO
Toets (15%) PO nieuw (10%)
6,2
5,6
6,0
6,7
5,3
5,2
5,3
8,9
5,8
5,2
5,6
6,9
5.3
3,3
7,8
7,4
7,4
7,4
6,7
6,6
5,1
6,0
7,8
6,0
5,3
5,8
6,5
6,1
6,4
6,2
8,9
5,6
4,8
5,3
8,1
6,3
7,6
6,8
6,5
4,8
6,0
5,3
7,7
6,7
7,4
6,9
8,9
5,2
5,0
5,1
8,9
6,0
5,8
5,9
8,5
5,7
3,6
6,2
6,2
6,4
6,3
7,4
6,5
6,2
6,4
8,2
7,0
6,0
6,6
7,4
5,2
6,2
5,6
6,8
6,1
6,9
6,4
8,2
7,1
6,7
7,0
8,1
5,2
6,0
5,5
7,8
7,2
6,3
6,9
6,9
6,7
5,6
6,3
8,0
6,7
4,3
5,8
8,2
6
3
6,1184 5,973913043
5,885
7,68
0,7108192
0,956821
0,866664133
7

Figuur ??: Resultaten van toetsen na interventies in de controlegroep.
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Bijlage 9: Aanwezigheid leerlingen interventiegroep
Interventiegroep

Naam
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21

V
V
V
M
M
M
V
M
V
M
M
M
M
V
V
M
M
V
V
V

Gevolgde
Gevolgde
reguliere facultatieve
Profiel lessen (17) lessen (3)
EM
9
2
NG
11
1
EM
13
1
CM
15
1
EM
16
2
EM
13
0
EM
10
0
EM
14
1
EM
14
1
CM
13
2
EM
17
1
EM
15
1
NT
13
3
CM
13
2
CM
11
1
EM
14
0
NT
15
1
CM
17
1
CM
17
1
NG
14
1

Totaal (20)
11
12
14
16
18
12
9
15
15
15
18
16
16
15
12
14
16
18
18
15

Figuur ??:Aanwezigheid van leerlingen in de interventiegroep.
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Correlatie cijfer en aanwezigheid Interventiegroep na de interventies
10
9
8

Gemiddelde

7
6
5

cijfer

4

Lineair (cijfer)

3
2
1
0
8

10

12

14

16

18

20

Vertrouwen

Figuur ??:Aanwezigheid van leerlingen gecorreleerd aan hun cijfer in de interventiegroep .
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Bijlage 10: Toetsen
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